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La Importancia de la Imagen en las Redes 
Sociales: Cobertura del Debate Femenino del 
7-N de las Elecciones Generales de España

Álvaro López-Martín1

En los dos últimos decenios, el desarrollo de las nuevas tecnologías y 
la consecuente aparición de innovadores fenómenos como el periodismo 
digital o ciberperiodismo han dado pie a una notable transformación del 
panorama comunicativo y la profesión periodística. En este sentido, las 
rutinas profesionales, demandas de los públicos e incluso los géneros y 
modalidades textuales se han visto alteradas desde el comienzo de este 
periodo caracterizado por la influencia tecnológica y digital. Ante este 
contexto, las redes sociales se han posicionado en un lugar destacado, 
convirtiéndose —especialmente Twitter y Facebook— en emergentes 
vías y canales empleados por los medios de comunicación para difundir 
sus contenidos y la realización de coberturas informativas sobre hechos 
de gran relevancia —por ejemplo, campañas electorales o debates po-
líticos—, así como la posibilidad de interactuar con sus audiencias y 
atraer nuevos seguidores. Estos, a su vez, con cada vez mayor frecuencia 

1. Máster en Investigación sobre Medios de Comunicación, Audiencias y Práctica 
Profesional por la Universidad de Málaga (España).

 Graduado en Periodismo.
 alvarolopezmartin@uma.es

mailto:alvarolopezmartin@uma.es
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desempeñan la función de fuentes informativas para el propio medio 
debido a los contenidos que producen a través de sus perfiles en estas 
redes sociales, ejerciendo, por tanto, roles de emisores y productores 
(Linares & Pérez-Altable, 2015; Micó & Casero-Ripollés, 2014).

Asimismo, una de las ventajas más destacadas del periodismo digital 
y las redes sociales es la posibilidad de una mayor presencia de elementos 
visuales en las piezas, al no estar limitado a la extensión de las ediciones 
impresas. Este auge de los elementos gráficos ayuda a lograr el propó-
sito o reto planteado por Renó y Reno (2013, p. 10), quienes consideran 
necesario “transformar el viejo periodismo en algo nuevo o remodela-
do”. Así, en los últimos tiempos proliferan los contenidos con un mayor 
valor visual y adaptados a las actuales demandas de las audiencias, tal 
y como subrayan Renó y Barcellos (2017), quienes ponen de relieve la 
importancia de la imagen en detrimento de los elementos lingüísticos. 
Esta circunstancia favorece a que las dos redes sociales objeto de estudio 
se hayan convertido en medios virales que “facilitan la rápida circulación 
y multiplicación de los mensajes” (Paz-García & Spinosa, 2014, p. 136).

Como se ha comentado, en este nuevo contexto las imágenes u 
otros elementos visuales cobran una mayor importancia, como ya 
alertó Innis (1951) al señalar que la sociedad se dirigía hacia una co-
municación mediante las imágenes. De hecho, cada vez es más común 
la sustitución de letras por imágenes en los procesos codificados —por 
ejemplo, en las conversaciones de WhatsApp o chats digitales los iconos, 
fotografías o gifs, entre otros recursos, tienen una mayor presencia—. 
En ese sentido, Renó y Barcellos inciden que “la fotografía, junto con 
la prensa, es una de las tecnologías de registro mediático más antiguas 
todavía en uso” (2017, p. 363).
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En relación al protagonismo de los elementos visuales, y sin ánimo 
de realizar un análisis o reflexión sobre el valor visual de otros medios 
de comunicación distintos al del presente estudio, es preciso también 
destacar la monografía de Díaz, en la que recoge que “en los orígenes 
de la televisión las imágenes de los acontecimientos internacionales 
llegaban con gran retraso. Hoy los grandes acontecimientos que nos 
interesan cuentan con una imagen específica, a veces de alto valor sig-
nificante e incluso simbólico, de la que hemos de partir” (2001, p. 277).

Aun así, y a pesar de los innumerables avances que ha experimentado 
la profesión y el panorama mediático, diversos autores presentan una vi-
sión maximalista y abogan por “cambiar los lenguajes y las herramientas 
para la construcción de procesos comunicacionales que proporcionen 
participación en un proceso lúdico (Renó & Renó, 2013, p. 1), dado que 
“los nuevos medios no son suficientes para atender a las expectativas 
de los ciudadanos contemporáneos” (Renó & Renó, 2013, p. 1).

Por tanto, en esta realidad comunicativa las imágenes desempeñan un 
papel fundamental en el proceso informativo, valorándose la fotografía 
“más que antes por su rapidez en la construcción del mensaje, ya que 
la vida en el mundo contemporáneo va cada vez más rápida, con tiem-
pos apretados o inexistentes” (Renó & Barcellos, 2017, pp. 366-367). 
Levinson subraya el poder de los elementos gráficos al indicar que 
“la fotografía impresa tiene el mismo poder que la palabra impresa, y 
mucho más que la expresión oral” (2015, p. 177).

Por ello, resulta de gran interés conocer de qué manera los diarios de 
referencia españoles emplean en las redes sociales elementos visuales 
en la cobertura de hechos o difusión de sus contenidos de relevancia 
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como, en este caso, el debate femenino correspondiente a los comicios 
generales de España celebrados el domingo 10 de noviembre de 2019. 

1. Objetivos

La presente investigación tiene como objetivo fundamental explorar 
en qué medida se emplean elementos gráficos o visuales en los tuits pu-
blicados por los diarios españoles de referencia sobre el debate electoral 
femenino celebrado el 7 de noviembre de 2019 relativo a los comicios 
generales de España del 10N y en el cual participaron representantes polí-
ticas de los cinco principales partidos: Irene Montero (Unidas Podemos), 
Ana Pastor (Partido Popular), Inés Arrimadas (Ciudadanos), María Jesús 
Montero (Partido Socialista Obrero Español) y Rocío Monasterio (Vox).

Asimismo, como vía de concreción del propósito general, se han 
establecido varios objetivos específicos. En primer lugar, detectar el 
tipo de elemento gráfico que se emplea en el mensaje (O1), diferen-
ciando entre fotografías, vídeos, infografías, mapas, gifs, etc. También 
se persigue en este estudio conocer la proporción de recursos visuales 
que se dedica a cada partido o su representante, lo que permitirá dilu-
cidar la presencia y espacio mediático acaparado por cada formación 
política (O2). Vinculado con la construcción narrativa, se examinará 
el tipo de mensaje —informativo, de citas, interpretativo, etc.— con 
el propósito de detectar si existe correlación entre la tipología del tuit 
y el empleo de gráficos (O3). Por último, una práctica habitual que se 
aprecia en los tuits de diversos medios es la identificación del periodista 
que firma la noticia, por lo que es interesante también conocer si se le 
otorga similar importancia a la autoría de los gráficos (O4).
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2. Metodología

El análisis de contenido se antoja el método más apropiado para la 
realización de la investigación planteada, debido a la versatilidad que 
presenta, ya que, como indica Igartua, “es un método de investigación 
que permite explorar cualquier tipo de mensaje” (2006, p. 180), en este 
caso los tuits publicados.

Además, otros autores como Neuendorf subrayan la validez de esta 
técnica debido a que “se realiza dentro del método científico, pero con 
ciertas características adicionales que lo colocan en una posición única 
como la metodología principal para el estudio de mensajes” (2002, p. 9). 
A ello hay que sumar que “no se limita en cuanto a los tipos de variables 
que pueden medirse o el contexto en el cual los mensajes son creados 
o presentados” (Neuendorf, 2002, p. 9).

En esta misma línea se expresa Barredo, quien, precisamente, des-
taca de esta metodología “su flexibilidad instrumental”, la cual permite 
“adaptarse a fenómenos muy diversos y a ámbitos simbólicos distan-
tes” (2015, p. 27). Por último, el citado Igartua presenta una visión 
maximalista al exponer que: “Se podría decir que el análisis de conte-
nido es una técnica de investigación que permite descubrir el ADN de 
los mensajes mediáticos, dado que dicho análisis permite reconstruir 
su arquitectura, conocer su estructura, sus componentes básicos y el 
funcionamiento de los mismos (2006, p. 181).

2.1 Muestra y Periodo de Análisis

Para esta investigación se seleccionaron y estudiaron de manera 
pormenorizada todos los tuits publicados sobre el debate político fe-
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menino —celebrado el 7 de noviembre de 2019— durante la campaña 
electoral de los comicios generales del 10N. Dicho periodo se llevó 
a cabo entre el viernes 1 y viernes 8 de noviembre de 2019. El inte-
rés por este debate, inédito al ser exclusivamente con representantes 
femeninas, unido a las circunstancias que dibujaron el panorama 
electoral —en solo cuatro años era la cuarta vez que los españoles 
estaban llamados a las urnas para elegir al presidente del Gobier-
no— motivaron que los medios de comunicación pusieran el foco 
sobre hechos o actos inusuales —como es el caso del debate objeto 
de estudio— para lograr mantener la atención de la audiencia ante la 
información política y/o electoral.

En cuanto a los rotativos analizados, se seleccionaron los perfiles 
de Twitter de El País y El Mundo. La elección de estas dos cabeceras 
responde a motivos cuantitativos, dado que son los dos periódicos ge-
neralistas de España con más seguidores en la red social sobre la que 
se pone el foco en esta investigación. Concretamente, 7,18 millones 
de usuarios siguen las informaciones publicadas por el diario de Prisa 
(@el_pais), frente a los 3,44 millones de seguidores con los que cuenta 
El Mundo (@elmundoes).

La muestra quedó constituida por un total de 30 unidades de análisis. 
De ellas, 23 fueron publicados por El País y 7 por El Mundo.

2.2 Ficha de Análisis

Para el análisis de los mensajes y una óptima extracción de la in-
formación requerida para el estudio, se diseñó una ficha de análisis 
constituida a su vez por distintas variables integradas en dos apartados:
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A) Información de registro. Se incluyen aquellos datos o cate-
gorías útiles para la identificación y disección del tuit: medio 
que ha publicado el mensaje y fecha.

B) Análisis de contenido. En este bloque se dará respuesta a 
las variables que permitirán explorar posteriormente en qué 
medida emplean los rotativos españoles elementos gráficos 
para la cobertura del debate electoral:

 - Tipo de recursos visual: Gracias a su identificación se 
podrá determinar si alguno de los elementos gráficos 
prepondera respecto a otros en cuanto a su inclusión 
o utilización en los mensajes. En este sentido, se dis-
tinguirá entre fotografías, vídeos, infografías, mapas, 
gifs, etc.

 - Identificación de la autoría: Como se ha comentado an-
teriormente, es una práctica habitual en diversos medios 
difundir sus contenidos en las redes sociales identificando 
quién ha elaborado el texto. En este apartado se pone 
el foco sobre la autoría del recurso gráfico, explorando 
en este caso si, como ocurre con el contenido textual, 
se señalan o asocian estos elementos con su autor. Esto 
permitirá indagar, por una parte, sobre la procedencia 
de los gráficos —se distinguirá los siguientes tipos de 
firmas: fotoperiodista propio, departamento gráfico o 
visual, agencias de noticias o redes sociales) y, por otra, 
dilucidar en gran medida si a los fotoperiodistas se le 
asigna la misma importancia que a los redactores a través 
de la mención en el tuit.

 - Protagonista del elemento visual: Es decir, esta variable 
persigue conocer si algún partido o representante tiene 
mayor presencia que otros. Se identificará quién pro-
tagoniza el elemento visual, distinguiendo a las cinco 
representantes políticas que participaron en el debate 
del 7 de noviembre: Irene Montero (Unidas Podemos), 
Ana Pastor (Partido Popular), Inés Arrimadas (Ciuda-
danos), María Jesús Montero (Partido Socialista Obrero 
Español) y Rocío Monasterio (Vox).
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 - Tipo de mensaje: En este apartado se pondrá el foco y 
examinará la construcción narrativa. El carácter o conte-
nido del mensaje textual permitirá identificar si se trata 
de un tuit: 1) Opinativo; 2) Informativo; 3) Interpretativo; 
o 4) De citas.

3. Resultados

3.1 Tipo

Los resultados del análisis permitieron conocer en primer lugar la 
notable incidencia o valor que ambos medios conceden a los recursos 
gráficos, incluyendo, al menos, uno en la casi totalidad de los tuits de 
la muestra. Ello denota, por una parte, que los lectores y las audiencias 
demandan cada vez más datos codificados a través de imágenes y, por 
otra, que los medios están respondiendo a ello dotando a sus contenidos 
de un mayor peso visual.

En cuanto a los tipos de recursos empleados, destaca la fotografía, 
la cual prepondera respecto a cualquier otro tipo de elemento visual. 
Concretamente, como se aprecia en la Tabla 1, se incluyen fotografías 
en la mayoría de los mensajes, registrándose en el 85,7% de los tuits de 
El Mundo y 78,3% de los de El País. No obstante, es preciso distinguir 
entre aquellas imágenes asociadas a las noticias de la web y aparecen 
vinculadas al enlace (es decir, no se puede visualizar completa desde el 
tuit) y las que constituyen un elemento propio del mensaje que se publica 
en Twitter. En este sentido, ambos medios optan preferentemente por 
la primera opción, lo cual resta protagonismo a las imágenes dado que, 
de esta forma, en líneas generales, se podría considerar un elemento 
secundario. Si bien El Mundo presenta de esta manera el 100% de las 
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fotografías empleadas, en el caso del rotativo de Prisa el 55,5% de las 
imágenes están vinculadas al enlace que aportan en el tuit. Solo el 44,5% 
de las fotografías contabilizadas en El País constituyen un elemento 
independiente de la publicación.

Este predominio de la fotografía contrasta con la (casi) nula pre-
sencia de otros recursos visuales, pese a las múltiples posibilidades 
que otorga la red social objeto de estudio. La escasa presencia de 
vídeos o gráficos, así como la ausencia de otras alternativas visuales 
—como gifs, infografías, etc.—, muestran que tanto El País como 
El Mundo son poco innovadores en el empleo y difusión de conteni-
dos gráficos. El primer diario sí hace uso de videos y gráficos pero 
la incidencia de ambos es exigua (solo se inserta en el 4,3% de los 
tuits), mientras que la cabecera de Unidad Editorial solo opta por el 
video, siendo su incidencia algo mayor, pero sin alcanzar valores 
significativos (14,3%).

Tabla 1.
Recursos visuales empleados en la cobertura

El País El Mundo
Elemento Total Total

Fotografías independientes 8 (34,8%) -
Fotografías de enlace 10 (43,5%) 6 (85,7%)
Videos 1 (4,3%) 1 (14,3%)
Gráfico 1 (4,3%) -
Tuit sin elemento visual 3 (13,1%) -
Total: 23 (100%) 7 (100%)

Elaboración propia
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3.2 Identificación de la Autoría

Otra de las variables a través de la cual podemos dilucidar la importan-
cia que se le otorga a lo visual y su procedencia es la identificación de su 
autor. Si bien en las redes sociales de diversos medios es habitual difundir 
los contenidos detallando en el propio tuit qué redactor ha elaborado la 
pieza, no suele ocurrir con la misma asiduidad el hecho de identificar al 
fotógrafo o cámara que ha captado la imagen que acompaña al texto. En 
lo que respecta a los medios analizados, esta disparidad se aprecia princi-
palmente en El Mundo, en cuyos tuits se identifica al redactor en el 28,6% 
de las piezas, mientras que en ninguno de los tuits se hace referencia al 
fotógrafo, pese a que en todas las unidades de análisis de este periódico 
se contempla algún recurso de este tipo. Frente a esto, en líneas generales 
El País identifica en la misma medida al redactor que firma la noticia y al 
autor del elemento gráfico, otorgándole y reconociendo así el resultado del 
trabajo periodístico tanto de los redactores como de los reporteros gráficos.

Tabla 2.
Número de piezas en las que se identifica la autoría

El País El Mundo
Narrativa
Autoría del texto 2 (8,7%) 2 (28,6%)
Textos sin identificar 21 (91,3%) 5 (71,4%)

Total: 23 (100%) 7 (100%)
Visual
Autoría del elemento visual 3 (13,1%) -
Gráficos sin identificar 20 (86,9%) 7 (100%)

Total: 23 (100%) 7 (100%)
Elaboración propia
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3.3 Protagonista del Elemento Visual

En cuanto al protagonismo de los recursos gráficos, la presencia de 
las representantes políticas es muy similar en líneas generales, aunque 
sí que se aprecia cierta influencia de la línea editorial, dado que, si bien 
en El Mundo Ana Pastor, del Partido Popular, es la política con mayor 
incidencia en el análisis visual, la socialista María Jesús Montero y la 
candidata de Unidas Podemos Irene Montero son las dos participantes 
del debate femenino que tienen mayor incidencia en la cobertura que 
lleva a cabo El País.

No obstante, el rotativo de Prisa pone el foco de manera casi idéntica 
sobre todas las tendencias políticas, oscilando la presencia de cada uno 
de los partidos o sus representantes entre el 43,5% (Ana Pastor, Partido 
Popular) y el 52,2% (Irene Montero, Unidas Podemos; y María Jesús 
Montero, Partido Socialista), mientras que Inés Arrimadas y Rocío 
Monasterio están presentes en el 47,8% de los contenidos visuales. 
Mayor divergencia se aprecia en El Mundo, cuya cobertura, como se 
ha comentado anteriormente, está fuertemente marcada por la línea 
editorial del medio. Ello se puede inferir de la notable incidencia que 
registra la popular Ana Pastor, que figura en el 100% de las fotografías 
y vídeos que publica el medio. Esta influencia supone más del doble que 
la presencia que tienen otras candidatas como Inés Arrimadas, María 
Jesús Montero o Rocío Monasterio, las cuales protagonizan el 42,8% 
las unidades de registro.

Si bien la presencia de todas las candidatas no registra datos simi-
lares, en la cobertura relativa a nuestro objeto de estudio se aprecia que 
es muy común en ambos medios el empleo de fotografías generales 
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del desarrollo del debate del 7-N en las cuales se pueden ver a todas 
las candidatas dispuestas en el plató, figurando en dichas imágenes las 
cinco mujeres.

Tabla 3.
Presencia de las representantes políticas en los recursos gráficos

El País El Mundo
Política Incidencia Porcentaje Incidencia Porcentaje

Ana Pastor (PP) 10 (43,5%) 7 (100%)
Inés Arrimadas 
(Ciudadanos) 11 (47,8%) 3 (42,8%)

Irene Montero 
(Unidas Podemos) 12 (52,2%) 5 (71,4%)

María Jesús Montero 
(PSOE) 12 (52,2%) 3 (42,8%)

Rocío Monasterio 
(Vox) 11 (47,8%) 3 (42,8%)

Nota: Diversas fotografías son protagonizadas por más de una persona, 
razón por la que el total de las columnas de “Incidencia” y “Porcentaje” 
es superior al número de piezas que componen la muestra.
Elaboración propia

3.4 Tipo de Mensaje

Como se refleja en la Tabla 4, en ningún medio predomina notable-
mente una tipología de texto o tuit en lo que respecta a la cobertura in-
formativa del debate femenino. Respecto a El País, optan principalmente 
por la publicación de tuits con carácter informativo (47,8%), lo cual se 
refuerza con la notable incidencia que también presentan los mensajes 
de citas (34,8%), en los que se limitan a reproducir declaraciones ex-
puestas por la candidata y no realizan ningún juicio de valor. Frente a 
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ello, se contabilizan diversos tuits interpretativos (17,4%) —estos se 
basan principalmente en el análisis y reflexión tras la conclusión del 
debate— y ninguno opinativo.

En cuanto al rotativo de Unidad Editorial, los datos reflejan que no 
opta decididamente por una cobertura concreta, registrándose en gran 
medida tanto mensajes opinativos (42,8%) como de citas —el se podría 
englobar en el macrogénero de la información— (42,8%).

Tabla 4.
Tipo de texto del tuit

Tipo de texto El País El Mundo
Citas 8 (34,8%) 3 (42,8%)
Informativo 11 (47,8%) -
Interpretativo 4 (17,4%) 1 (14,4%)
Opinativo - 3 (42,8%)
Total: 23 (100%) 7 (100%)

Elaboración propia

Conclusiones

El auge de la imagen en los procesos comunicativos y coberturas de 
hechos relevantes —en este caso, el debate electoral femenino del 7 de 
noviembre de 2019— se ha constatado en la presente investigación, 
de cuyos resultados se puede apreciar el elevado número de recursos 
visuales, principalmente fotografías, que El País y El Mundo en los 
mensajes que publica en esta red social. No obstante, pese a que ambos 
rotativos se nutren en abundancia de este elemento, ninguno de los dos 
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medios aprovechan las múltiples posibilidades técnicas y periodísticas 
que ofrece el mundo online y más concretamente las redes sociales, en 
cuyos contenidos prima cada vez más el valor de la imagen. De esta 
forma quedaría respondido el O1.

En cuanto a la presencia de las candidatas o protagonismo de los 
gráficos (O2), de la cobertura realizada por el rotativo de Prisa se infiere 
un posicionamiento más neutral, acaparando —en líneas generales— 
todas las candidatas una proporción muy similar de espacio mediático 
relativo a lo visual. No ocurre así en El Mundo, donde su línea editorial 
ejerce una marcada influencia en el tratamiento de estos hechos, acu-
sándose más este posicionamiento que en el caso de El País.

Por su parte, no se registra una tendencia que propicie un mayor 
o menor empleo de gráficos en función de la tipología de la narrativa, 
dado que se localizan de manera indistinta recursos visuales en tuits 
informativos, opinativos, interpretativos y de citas (O3). Por último, la 
ausencia de identificación del fotógrafo en el caso de El Mundo —en el 
28,6% de los tuits sí se detalla quién es el redactor de la pieza— pone 
de manifiesto la menor importancia o consideración secundaria que 
tienen para este rotativo los reporteros gráficos; al contrario, El País sí 
menciona al fotógrafo con la misma asiduidad con la que lo hace con 
el autor de la narrativa textual (O4).

A modo de conclusión, los resultados revelan que la explotación o 
aprovechamiento de las posibilidades imagéticas y visuales que pro-
porciona Twitter es aún escaso. El uso que hacen ambos medios de 
esta red social es notablemente conservador, dado que, pese a ser una 
de las principales demandas de las audiencias, los elementos icónicos 
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y paralingüísticos no desempeñan un reseñable papel en los mensajes 
publicados.
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O Feminino na Fotografia: Interpretações 
Pessoais

Joedy Luciana Barros Marins Bamonte1

O objeto de estudo aqui apresentado tem origem em pesquisas de-
senvolvidas desde 1995. Nelas, o têxtil é resgatado juntamente ao elo de 
ligação entre gerações sequentes de mulheres em minha família, como 
fruto de observação do processo de aprendizagem anterior, inclusive 
à alfabetização.

Nas diversas possibilidades que o tema permite, o interesse está 
não somente na sustentabilidade matérica, como também nas relações 
humanas e na valorização do patrimônio imaterial, no caso das tradi-
ções têxteis manuais. Observa-se atualmente a diluição da memória 
desses fazeres nas mais diversas culturas, a exemplo da portuguesa e 
brasileira, nas quais tenho me aprofundado. Em um mundo globalizado, 
aproximamo-nos enquanto nações, mas igualmente temos o desafio de 
valorizarmos as especificidades de cada cultura, de cada povo para não 
esquecermos de quem somos.
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Com base na topofilia2, o sensível, afetivo que aproxima a pessoa e o 
espaço, configurando-o enquanto lugar, procuro encontrar os traços das 
mulheres que legaram as tradições têxteis, o que faço desde meu douto-
rado com a tese “’Legado’ – gestações da arte contemporânea: leituras de 
imagens e contextualizações do feminino na cultura e na criação plástica.”3

Diante do resgate da cultura regional, considero a importância da 
produção proveniente das mãos das mulheres no decorrer de nossa his-
tória frente à perda da memória das práticas artesanais têxteis. Por meio 
da trama em assemblages e da fotografia como linguagem têxtil, busco 
a valorização da delicadeza do têxtil artesanal e o respeito à produção 
espontânea, dentro da ressignificação nas artes visuais. Essas questões 
constituem focos para a poética transcender as linguagens das artes 
visuais, fazendo do hibridismo poético um veículo para o desenho, a 
pintura, a escultura ou o têxtil.

2. “A palavra ‘topofilia’ é um neologismo, útil quando pode ser definida em sentido 
amplo, incluindo todos os laços afetivos dos seres humanos com o meio ambiente 
material. Estes diferem profundamente em intensidade, sutileza e modo de 
expressão. A resposta ao meio ambiente pode ser basicamente estética: em 
seguida, pode variar do efêmero prazer que se tem de uma vista, até a sensação 
de beleza, igualmente fugaz, mas muito mais intensa, que é subitamente revelada. 
A resposta pode ser tátil: o deleite ao sentir o ar, água, terra. Mais permanentes 
e mais difíceis de expressar, são sentimentos que temos para com um lugar, por 
ser o lar, o locus de reminiscências e o meio de se ganhar a vida.

 A topofilia não é a emoção humana mais forte. Quando é irresistível, podemos 
estar certos de que o lugar ou meio ambiente é o veículo de acontecimentos 
emocionalmente fortes ou é percebido como um símbolo.” (Tuan, 1980, p. 107)

3.  Este trabalho teve início em uma pesquisa desenvolvida a partir de minha 
experiência pessoal como artista plástica, da qual surgiram algumas obras. Dentre 
elas, destacou-se “Legado”.

 Produzida em 2002, “Legado” é uma colcha de retalhos sobre a qual foram 
aplicados objetos diretamente relacionados ao universo feminino. Eles constituem 
os retalhos da colcha. O trabalho é visto como objeto de estudo a partir do qual 
é tecida a tese, como sua metalinguagem - uma investigação sobre a influência e 
a utilização de elementos da produção têxtil artesanal nas artes visuais, no final 
do século XX e início do XXI, por alguns artistas brasileiros.
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Percepção de Espaço e Configuração de Lugar

A percepção de espaço constitui um dado preponderante para compre-
ender a atuação da mulher na história. Nas abordagens sobre a geografia, 
sejam elas física, biológica, ou humana, observa-se um conjunto de 
relações e intervenções que dizem respeito diretamente à formação dos 
grupos e de como as culturas foram caracterizadas na interpretação e na 
transformação da natureza para suprir as necessidades do ser humano.

À medida que os grupos foram se fixando nas diversas regiões, a 
mulher teve seu papel fortalecido como referência da permanência, a 
administradora dos cuidados pessoais cotidianos. Na configuração de 
espaço em lugar, nasce a concepção de lar. No aproveitamento do que é 
colhido, na aproximação de rios e lagos, na domesticação dos animais, 
na forma de preparar o alimento, usos e costumes são delineados.

Para prover a proteção do frio e do calor, bem como a sobrevivência 
em geral, tecnologias foram desenvolvidas para transformar a natureza 
em matéria-prima, ferramentas e suprimentos. A experiência de cada 
povo diante desses procedimentos veio a delimitar distinções e afini-
dades entre culturas e diante disso, enfatiza-se a atuação das mulheres 
no recôndito de seus lares enquanto propulsoras da preservação e do 
desenvolvimento das sociedades. As atividades mencionadas, apesar de 
não terem sido narradas pela história por serem julgadas insignificantes, 
delinearam registros a partir de ações, procedimentos e produções casei-
ras, a partir dos quais podemos compreender a dinâmica e importância 
das matriarcas enquanto “regentes” dos lares.

Independente das conquistas feitas e ainda a serem feitas pelas 
mulheres no decorrer dos séculos, o que se pontua aqui é a constante 



37

presença e as marcas que se estendem até os dias de hoje quando o es-
paço se configura em lugar e no quanto a intimidade gerada na moradia 
é caracterizada pela figura materna. Cita-se Tuan e Bachelard para as 
reflexões. 

Para o geólogo sino-americano, “Os lugares íntimos são lugares 
onde encontramos carinho, onde nossas necessidades fundamentais são 
consideradas e merecem atenção sem espalhafato.” Tuan (1983, p. 152).

Já para o filósofo francês Gaston Bachelard, 

a casa é o nosso canto do mundo. Ela é, como diz amiúde, o nosso 
primeiro universo. É um verdadeiro cosmos. Um cosmos em toda a 
acepção do termo. Vista intimamente, a mais humilde moradia não 
é bela? ... a casa não vive somente no dia-a-dia, no curso de uma 
história, na narrativa de nossa história. Pelos sonhos, as diversas 
moradas de nossa vida se interpenetram e guardam tesouros dos 
dias antigos. Quando, na nova casa, retornam as lembranças das 
antigas moradas, transportando-nos ao país da Infância Imóvel, 
imóvel como Imemorial. Vivemos fixações, fixações de felicidade. 
Reconfortamo-nos ao reviver lembranças de proteção. Algo fecha-
do deve guardar as lembranças, conservando-lhes seus valores de 
imagens. (Bachelard,1996, pp. 24-25)

Interessa aqui estabelecer vínculos entre essas abordagens e as 
imagens produzidas enquanto processo criativo e o fazer que se re-
faz constantemente. Nelas, o toque é identificado como um meio de 
expressão, de comunicação, seja por meio do sabor na combinação 
de temperos, na maneira de produzir roupas pessoais, no adorno, no 
enlaço, nos pormenores.

Ao produzir um casaco, uma meia ou colcha, as mãos femininas 
traziam a expressão das atividades mencionadas acima. E ainda o fazem. 
No entrelaçar fios, prensar a lã, fiar o algodão, organizar os cantos, o 
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aconchego e a afeição são pronunciados. Essa pode ser uma possível 
resposta à questão levantada pela arqueóloga Elizabeth Barber: For 
millennia women have sat together spinning, weaving, and sewing. Why 
should textiles have become their craft par excellence, rather than the 
work of men? Was it always thus, and if so, why? (1995, p. 29)

A Metáfora do Fazer

No processo de elaboração de vestimentas estão os indícios do labor 
e da intenção de quem trabalhou. Podemos reconhecer nos pontos e 
tramas, a dedicação de alguém a alguém, a tradução do zelo e do afeto. 
O empenho rotineiro pode ser cansativo, mas não é à toa que se busca 
a excelência no que se produz, pois o despertar para a contemplação 
envolve algo que vai além do simples fazer. Nesse viés, alcança-se o 
objetivo para a ação que excede o cansaço de horas de trabalho: o objeto 
de afeição. Como diria a artista francesa Louise Bourgeois:

As meadas de lã são um refúgio amistoso, como uma teia ou um 
casulo. A larva tira a seda da boca, constrói o casulo e quando ter-
mina ela morre. O casulo exauriu o animal. Eu sou o casulo. Não 
tenho ego. Sou meu trabalho. O movimento repetitivo de uma linha, 
acariciar um objeto, lamber feridas, o vaivém de um balanço, a in-
finita repetição das ondas, embalar uma pessoa para dormir, limpar 
alguém de quem você gosta, um gesto infinito de amor. (Bourgeois, 
Bernadac, & Obrist, 2000, p. 173)

Tendo como aporte a fala de Bourgeois, apresenta-se o corpo como 
meio, sujeito e suporte para a afeição pelo lugar - topofilia, onde o femi-
nino é perscrutado pela retina da câmera fotográfica e metaforizado nos 
elementos compositivos. Ao reconhecer e instaurar o corpo feminino 
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em interpretações pessoais, recorta-se sua manifestação enquanto toque 
afetivo, em instantes nos quais o lugar é instaurado. A seguir será feita 
a abordagem das fotografias autorais.

O Tecido como Corpo

Em uma produção que mais se ajusta a um ensaio fotográfico, 
apresento duas imagens que dialogam por priorizarem o tecido como 
objeto de investigação plástica. Nelas, as dobras de uma calça e de um 
lençol pendurado desenham caminhos.

Na figura 1, o cruzamento de pernas constrói uma concentração de 
linhas no moleton monocromático, instigando a sensualidade da forma 
na malha acinzentada, sem contrastes de cor ou tons. Os estereótipos 
relacionados à mulher parecem diluídos, entretanto eles somente são 
sutis. A estrutura compositiva se detém nos frisos da malha, em uma 
textura perceptível somente a olhares mais atentos.

Figura 1. Sem título. Fotografia digital. Joedy Marins, 2014
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Na proximidade entre as duas imagens, a metáfora da aparente 
invisibilidade da figura 1 parece ser contraposta à figura 2, na qual a 
cor quente do vermelho queimado possivelmente possui maior apelo 
visual do que o cinza. Entretanto, ironicamente, os contrastes tonais que 
compõem a imagem e que demonstram maior movimento, sinuosidade e 
profundidade, são somente um registro de um tecido improvisadamente 
disposto como uma cortina provisória em uma casa recém habitada, 
ainda sujeita às improvisações da mudança. Pontua-se o quanto o lugar 
de afeição é evocado nessa composição, daí trazer uma atração maior 
para o olhar. Nesse caso, o tecido não cobre um corpo humano. O tecido 
é o próprio corpo, vermelho e mais volumoso.

Figura 2. Sem título. Fotografia digital. Joedy Marins. 2015.



41

Germinação

As figuras 3, 4 e 5 fazem parte da série Exsistère. São resultantes 
de um período de observação da germinação de bulbos, associados à 
resistência de uma planta extremamente resistente, capaz de armaze-
nar água e nutrientes o suficiente para não precisar ser regada por um 
longo período.

No interesse pelas ciências da vida (já manifesto em outros momentos 
de meu processo de criação), as pesquisas da área de artes visuais foram 
aguçadas pelas práticas de quantificação e comprovação, envolvendo 
várias espécies e fases durante um mês, aproximadamente. A partir de 
dezenas de imagens, o crescimento das plantas foi registrado e utilizado 
como referência para a escultura apresentada na figura 5. Galhos e cipós 
também foram observados para tanto.

Figura 3. Sem título. Fotografia digital. Joedy Marins. 2013.
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Figura 4. Sem título. Fotografia digital. Joedy Marins. 2013.

Figura 5. Sem título. Fotografia digital. Joedy Marins. 2013.

Para a elaboração dessa escultura foram utilizados sessenta quilos de 
argila e, em torno, de cem horas de trabalho. A organicidade da peça e 
das fotos dos bulbos constituiu o principal fio condutor para as investiga-
ções plásticas, estando diretamente relacionada à proliferação biológica, 
enfatizada pela sinuosidade e pelos encadeamentos rizomáticos. Na 
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própria ação em desenvolver essas obras, identifico-me como potência 
geradora de vida, identificada igualmente como potência feminina.

Ações Afetivas

Para a série “Vestígios”, as imagens foram feitas a partir da captação 
das marcas deixadas por minha família no dia a dia, as quais limpamos 
ou apagamos a cada organização ou limpeza. O tema gerador teve a 
casa como espaço de intimidade, a partir de “A poética do espaço”, de 
Bachelard , investigado no grAVA – Grupo de pesquisa em Artes Visuais 
e Audiovisual, do qual sou líder e no qual me debruço, junto aos alunos 
sobre nossas próprias produções artísticas a partir de reflexões específicas.

No procedimento poético escolhido para a produção das fotos 
(figuras 6, 7 e 8), encontrei-me como observadora de minha própria 
intimidade enquanto mãe, esposa, mulher, em momentos em que as 
marcas, consideradas inconvenientes, da “desarrumação” e “bagunça” 
foram congeladas para ir em busca das pessoas que por ali passaram. 
Cito Bachelard:

O armário e suas prateleiras, a escrivaninha e suas gavetas, o cofre e 
seu fundo falso são verdadeiros órgãos da vida psicológica secreta. 
Sem esses “objetos” e alguns outro igualmente valorizados, nossa 
vida íntima não teria um modelo de intimidade. São objetos mistos, 
objetos-sujeitos. (Bachelard, 1996, p. 91)

Parece haver nesse contexto um “universo criado” que atrai o olhar 
e instiga-me a reconhecer o quanto a experiência é negligenciada diante 
dos afazeres mecânicos que apagam a existência e os pormenores onde 
podemos ser encontrados. Reconhecemo-nos neles. E, nesse aspecto, o 
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excesso de assepsia contemporânea pode ser um recurso para a diluição 
do que faz de cada um de nós, um ser diferente e único.

Figura 6. Sem título. Fotografia digital. Joedy Marins. 2011. 

Figura 7. Sem título. Fotografia digital. Joedy Marins. 2011. 
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Figura 8. Sem título. Fotografia digital. Joedy Marins. 2011. 

A Poética como Objeto

As figuras 9 e 10 têm como referências, obras produzidas em 2002 
e 2003, tratando-se de conteúdos referentes a minha tese de doutorado, 
já citada anteriormente.

As fotos foram produzidas utilizando as obras mencionadas como 
referências imagéticas, como um contexto criado para possibilitar inú-
meras interpretações a partir do estranhamento que possa ser desperto 
ao se ter uma criação como motivadora para outra criação. Há um viés 
hermético nessa leitura que impele a um mergulho mais intenso nos 
elementos compositivos das peças como se novas lentes ampliassem 
recortes na dinâmica para ressignificar objetos.

Na figura 9, um dos retalhos de Legado foi fotografado em macro 
para enfatizar o contraste de materiais em vários aspectos, inclusive 
como objetos que não constituem adornos, mas estão inseridos sobre o 
tecido para gerar questionamentos, características da arte na contem-
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poraneidade. A esse ato de fotografar Legado, denominei “Revisitando 
Legado”. Cito trecho da tese para melhor compreensão:

Pessoais e higiênicos, absorventes são objetos que não costumam 
ser expostos, nem tão pouco o que se passa com eles. Foram criados 
para substituírem pedaços de pano e para assegurarem um maior 
conforto e segurança para quem os usa.
Dispostos sobre um dos retalhos em vermelho intenso de “Legado”, 
dois absorventes foram costurados com linha vermelha , valorizados 
como um adorno feminino. Sobre eles, os 84 alfinetes estão perfu-
rados, marcando relevos no algodão.
Tanto a costura com a linha quanto os alfinetes furam sua superfície, 
criando uma continuidade, um ritmo. Não há sangue sobre eles, 
mas objetos metálicos e o vermelho da linha que cria marcas. Sua 
utilidade não existe mais; foi transformada em metáfora; uma dor 
está registrada. (Bamonte, 2004, p. 91)

Figura 9. Sem título. Fotografia digital. Joedy Marins. 2011.

Na figura 10, a lente da câmera é exposta a outra obra: Dote. Refe-
re-se à herança recebida e passada geração após geração, assim como 
a elaboração de um novo ser, o potencial a ser explorado e multipli-
cado como células, pontos e o fazer artesanal, como uma metáfora da 
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produção têxtil. Fazem parte de “Dote”, três lençóis bordados com 
espermatozoides, óvulos e o percurso do embrião dentro dos órgãos 
reprodutores femininos.

Apesar de ter sido produzida em 2003, a foto remete a uma outra 
série que nasceu durante a lavagem das peças para manutenção em 2010. 
A essa ação (que li como performática) intitulei “Preparando o enxoval”, 
em alusão ao ato de bordar, lavar, passar e guardar as peças para uso 
no casamento. No caso, o lençol foi fotografado pendurado no varal 
para secagem.

Figura 10. “Preparando o Enxoval” nº 10. Joedy Marins. Fotografia 
digital. 2010 

A Presença do Orgânico e o Processo Criativo

Diante das obras apresentadas, observa-se que a proximidade dos 
elementos compositivos e dos temas abordados destacam estruturas 
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orgânicas presentes tanto nos seres humanos quanto em insetos, animais 
e vegetais. A elaboração de casulos, de teias ou o estudo de imagens do 
sistema reprodutor feminino constituem símbolos da vida, ao mesmo 
tempo em que os materiais, suportes e ferramentas, principalmente do 
têxtil são inseridos no fazer artístico.

A cada fotografia produzida, a organização existente para a preser-
vação do ninho é associada à casa e à manutenção da vida nos atos de 
tecer, coser, bordar, fiar está a atitude de criar, fecundar, gerar a vida, 
proteger. No próprio conceito de renovação da vida e potencial da pró-
pria criação de se preservar, assim como a essência da sustentabilidade, 
que por sua vez está atrelada à necessidade do ser humano de sentir 
afeto e ser amado.

A atitude de fotografar o lar, a própria produção, a germinação, valo-
rizar as pequenas coisas e maneiras de se demarcar o ambiente familiar 
está diretamente relacionada ao ato de tecer o casulo, a teia, preparar o 
ninho, amamentar, ter o prazer de fazer uma manta ou qualquer outro 
tipo de cuidado com quem se ama. Nesse sentido é que se estabelecem 
as relações do proteger e do cuidar das imagens apresentadas, com o 
têxtil artesanal. Cito, como exemplo, a narrativa de Bourgeois e do 
quanto as influências apreendidas no contexto familiar por meio de sua 
mãe e avó foram relevantes para a formação da artista:

Minha mãe tinha uma saúde delicada e queria que eu seguisse na 
sua profissão o mais rápido possível. Desde cedo ela me iniciou nas 
questões de desenho e cor e nos vários estilos históricos das tapeçarias 
antigas. Também havia as questões químicas de encontrar tinturas 
indesbotáveis, que minha mãe achava que eu tinha que trabalhar mais 
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Mamãe tinha ajudado minha avó em sua oficina, mas jamais saía 
de casa e não tinha senso comercial. Vivia apenas para tingir a lã e 
fazer restaurações. Minha mãe era cientista por natureza e decidiu 
que só restauraria tapeçarias feitas antes de 1830. Antes dessa data 
as tapeçarias eram tecidas sobre trama de lã, mas depois passaram 
a ter trama de algodão. A fábrica de Gobelins fazia as de algodão, e 
segundo mamãe estavam arruinando as tapeçarias com isso e usando 
tinturas químicas, em vez de naturais. Ninguém deu atenção. Mas 
ninguém melhor que minha mãe para saber que ela estava certa.
A lã, quando vem do animal, cheira a um quilômetro de distância. 
Primeiro era preciso remover a gordura em banhos alcalinos. De-
pois a fianderia preparava a lã manualmente, tirando a lã do monte 
e torcendo-a entre os dedos num fuso espiralado. Ainda restava 
gordura na lã, por isso o fio, agora enrolado em meadas de cerca 
de sessenta centímetros, era banhado em barris de amônia na beira 
do rio (se ficar alguma gordura as traças comerão a lã). Depois ela 
era enxaguada no rio por causa do tanino. (Bourgeois, Bernadac, & 
Obrist, 2000, pp. 119-120)

Meu processo criativo ou o método que utilizo pode ser relacionado 
ao que Júlio Plaza descreveria como “o caminho pelo qual se chega a um 
determinado resultado, ainda que este caminho não tenha sido fixado de 
antemão de modo deliberado e refletido.” Plaza e Tavares (1998, p. 87). 
O caminho narrado é intuitivo, à medida que houve uma adaptação aos 
materiais disponíveis, seja em formatos bidimensionais quanto tridi-
mensionais. As técnicas são observadas, mas revistas, reinventadas ao 
passarem por testes e anseios para que atendam à expressão, como rea-
ções abertas ao despertamento dos sentidos, percepções e experiências.

A reutilização é bem-vinda pois pode trazer a vivência do outro, 
como resposta ou confirmação ao que foi intuído para a produção. Ao 
mesmo tempo, agrega o intervalo para a reflexão diante do descarte 
e do imprescindível. Essa parece ser outra característica que adere à 
concepção do sensível. O artista necessita tanto disso quanto da figura 
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materna. O que pode ser descrito como “velho”? O que pode ser imposto 
como procedimento se antes não for experienciado?

O fazer de cada um dos processos descritos no presente texto pos-
sibilita observar os valores atribuídos ao que pode ou deve ser revisto, 
conservado ou renovado. Olhar com certo distanciamento para o próprio 
ambiente íntimo, usar as próprias criações como referências permite 
o novo olhar e a persistência da busca pela importância devida a cada 
fato e ao tempo que dedicamos a cada coisa e a quem dirigimos nossa 
atenção. Isso é sustentabilidade.

Considerações Finais

Para Tuan,

A experiência é constituída de sentimento e pensamento. O sen-
timento humano não é uma sucessão de sensações distintas; mais 
precisamente a memória e a intuição são capazes de produzir im-
pactos sensoriais no cambiante fluxo da experiência, de modo que 
poderíamos falar de uma vida do sentimento como falamos de uma 
vida do pensamento. Tuan (1983, p. 11.) 

Na valorização da experiência concedida pelo autor em suas pes-
quisas, verifico minha busca pelo que é constante, algo já abordado 
e investigado não só em pesquisas plásticas como também teóricas. 
A especificidade do afeto na adaptação do ser humano ao local onde 
sua segurança e necessidades primordiais serão garantidas, aproxima 
o geólogo do filósofo Bachelard. E nos dois reconhecemos os aspectos 
do mínimo, do essencial: condições para continuar.
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Atualmente, vive-se um momento na história da artes visuais em 
que o têxtil vem sendo extremamente valorizado em várias partes do 
mundo. As questões levantadas sobre a presença da mulher nos lares são 
comumente abordadas a cada obra produzida em crochê, tricô, tecelagem, 
costura. Essas são tecnologias ainda utilizadas e revistas sob aspectos 
contemporâneos e a presença de mulheres também é preponderante nas 
mostras que trazem essas artistas.

Nessas observações, a contribuição, a história da mulher e escrita 
pela mulher está em andamento. Vivemos em um momento da história 
no qual muito se fala em respeito e preservação de direitos, mas as artes 
visuais têm feito isso na prática, ao tocar exatamente em tecnologias 
ancestrais e tradicionais. É sobre isso que essas linhas e imagens trata. 
Uma pequena parcela, uma intenção a contribuir e a valorizar papéis 
que muitas vezes são desvalorizados.
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Fotografia Mobile e Mobgrafias: uma 
Experiência em Várias Camadas. Uma Prática 
Baseada em um Novo Universo Ecólogo 
Midiático na Rua e em Movimento

Jefferson Alves de Barcellos1

Denis Porto Renó2

A Rua como Palco, a Rua como Construção de uma Linguagem

A primeira imagem de rua que somava aspectos arquitetônicos e 
um ser humano, onde se dá início aspectos importantes discutidos nesta 
tese. Um dos marcos significativos da fotografia de rua está vinculado, 
historicamente, a um dos seus seminais autores. Daguerre, em suas 
observações e testes no princípio da fotografia, realizou um primeiro 
registro que hoje é considerado a primeira imagem com a presença de 
um ser humano. Nesse registro, as questões arquitetônicas e a interação 
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do ser humano com o espaço público tornam-se bastante evidenciadas. 
Percebe-se a preocupação do registro e também a inserção dos primeiros 
aspectos de uma fotografia de rua, o que veio a se consolidar com o tempo.

Figura 1. Boulevard du Temple e o primeiro ser humano registrado em 
um suporte sensível a luz. Recuperado de http://100photos.time.com/
photos/louis-daguerre-boulevard-du-temple

Na figura 1 é possível observar, no canto esquerdo, dois personagens 
importantes de qualquer centro urbano. Um engraxate e seu respectivo 
cliente aparecem nessa imagem por uma questão técnica bastante sim-
ples: o tempo em que o registro foi realizado. É importante considerar 
que o tempo de obturação nesse período era longo. Entendemos um 
obturador de uma câmera fotográfica como um dispositivo que controla 

http://100photos.time.com/photos/louis-daguerre-boulevard-du-temple
http://100photos.time.com/photos/louis-daguerre-boulevard-du-temple
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o tempo em que a luz irá atingir o suporte utilizado (metal, no caso desse 
registro fotográfico) para que a imagem se realize por completo. Esse 
princípio foi fundamental para toda a técnica fotográfica desenvolvida 
nos períodos subsequentes (Adams, 2001; Busselle, 1986; Trigo, 2001).

Pioneiros - Alfred Stieglitz (Photo Secession) , Paul Strand e 
Jean-Eugène-Auguste Atget

Alfred Stieglitz, fotógrafo estadunidense, começou seu trabalho no 
século XIX se aproximando dos Pictorialistas, mas seu desejo por uma 
fotografia que demonstrasse sua ligação com a cidade e também com os 
aspectos climáticos, e características da luz de cada cena que escolhia, 
o levaram a seguir por um caminho que de certa forma deu início ao 
seu encantamento com a rua, propriamente dita.

Figura 2. Wet day on the boulevard (Alfred Stieglitz, 1894). Recuperado 
de http://biografiadefotografos.blogspot.com/2014/10/biografia-alfred-
stieglitz.html

http://biografiadefotografos.blogspot.com/2014/10/biografia-alfred-stieglitz.html
http://biografiadefotografos.blogspot.com/2014/10/biografia-alfred-stieglitz.html
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Stieglitz formou a galeria 291, nos Estados Unidos da América, e teve 
como experiências as primeiras exposições com imagens consideradas 
fotografias de rua, pelas características do tema que envolveu a captura 
dessas imagens, bem como a maneira como elas foram processadas e, 
por conseguinte, expostas em sua galeria (Freund, 2015).

O fato de possuir uma galeria o aproximou de outros fotógrafos que 
também desenvolviam trabalhos semelhantes e assumiam a rua como 
um tema constante (cf. figura 2). É importante lembrar que adentramos 
o século XX e o processo de industrialização das cidades caminhava a 
passos largos. Temos, então, um novo tipo de cidadão e novas interre-
lações entre o homem e a cidade.

Outro fotógrafo de destaque é Paul Strand, que surge no começo 
do século XX trabalhando na fotografia das ruas e estabelece relações 
com a galeria de Stieglitz, que o vê com entusiasmo e lhe convida 
para expor. Strand era aluno de Lewis Hine, reconhecido fotógrafo de 
cunho social que havia feito um mapeamento da situação de trabalho 
infantil no fim do século XIX e começo do século XX nos Estados 
Unidos da América.

Strand destacou-se como um teórico das imagens produzidas na rua, 
existem uma série de artigos publicados por ele, sendo a revista Camera 
Work uma publicação importante naquele momento, transformando-se 
no fim do século XIX e início do século XX uma referência tanto para 
fotógrafos como para apreciadores deste ofício/arte.

Ainda que fortemente influenciado pelo Cubismo, Strand propôs 
uma objetividade naquilo que se pensava fotografar e utilizar a forma e 
a geometria das cenas para construir uma fotografia capaz de chancelar 
toda sua experiência de fotógrafo de rua.
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Figura 3. Trabalho do fotógrafo Lewis Hine, que foi professor de Paul Strand. 
Recuperado de http://www.pavlospavlidis.photography/paul-strad.html

Figura 4. Trabalho nas ruas, Paul Strand, Nova York, 1933. Recuperado 
de http://www.pavlospavlidis.photography/paul-strad.html

http://www.pavlospavlidis.photography/paul-strad.html
http://www.pavlospavlidis.photography/paul-strad.html
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Também apontado como um dos pioneiros na fotografia de rua, o 
fotógrafo Jean-Eugène-Auguste Atget, fotografou as ruas de Paris, na 
França (figura 5), sempre com o intuito de criar uma documentação 
artística que ao seu propósito seria utilizada por museus e galerias do 
início do século XX para romper com as barreiras da cidade e suas 
manifestações imagéticas e artísticas. Tornou-se fotógrafo após os 40 
anos de idade, o que não o impediu de realizar centenas de fotos de 
uma Paris pouco vista. Atget teve uma produção grande, mas morreu 
em 1927 sem que quase nada do que fotografou viesse a público, sendo 
descoberto posteriormente. Mesmo assim, marcou seu nome na história 
da fotografia de rua. Uma parte considerável do seu trabalho mostra uma 
Paris sem habitantes, imersa em sombras, porém remetendo diretamente 
à produção humana. Ou seja, a presença do homem está fortemente 
presente em toda a imagem produzida, signos e edificações, sua pro-
dução de sujeira, sua iluminação artificial, a imagem se encarrega de 
vir permeada por toda essa atmosfera no trabalho de Atget.
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Figura 5. Atget e o vazio carregado de humanidade. Recuperado de 
https://mariajuliabraz.wordpress.com/2013/11/27/a-paris-fantasma-
de-atget/

Antes de nos atermos ao crescimento dessa característica da fotografia 
e seus desdobramentos, cabe uma reflexão em uma figura identificada 
e proposta por Walter Benjamin, em seus estudos sobre fotografia e 
cinema. O flâneur é este novo observador.

Com seu passo lento e sem direção, ele atravessa a cidade como 
alguém que contempla um panorama, observando calmamente os 
tipos e os lugares que cruza em seu caminho. Com esse seu jeito de 
passear, como se recolhesse espécies para uma verdadeira tipologia 
urbana, ele está “a fazer botânica no asfalto”. Ele faz “um inventá-

https://mariajuliabraz.wordpress.com/202013/11/27/a-paris-fantasma-de-atget/
https://mariajuliabraz.wordpress.com/202013/11/27/a-paris-fantasma-de-atget/
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rio das coisas”: o trabalho de classificação característico da época. 
(Benjamin, 1994, p. 83)

Esse “flâner” encontrou no século XX seu lugar de existência cla-
ramente no universo da fotografia, em decorrência do surgimento de 
novas possibilidades tecnológicas com o surgimento de suprimentos 
fotográficos mais sensíveis e câmeras de formatos menores.

Para corroborar a ideia do Flâner e sua flanerie, cabe salientar a im-
portância do surgimento do Colódio seco e, posteriormente, a fotografia 
realizada com película (filme), que reduziu de maneira significativa o 
tamanho dos equipamentos fotográficos no início do século XX, dispen-
sando, por exemplo, o uso de luzes auxiliares (flash) em fotografias de 
áreas internas (Ermanox) e da consolidação do formato 35 milímetros 
como um suporte ideal para se sair às ruas e fotografar.

Uma Pós Fotografia e o Surgimento de Novos Atores, novos 
Ecologias e Novos Ecólogos

O resgate histórico apontado acima vem de encontro às possibili-
dades disponibilizadas pelo advento da fotografia digital no universo 
do cotidiano das pessoas, essa possibilidade vem de encontro a uma 
expectativa que anteriormente era disponível apenas a pessoas que 
poderiam disponibilizar  quantias razoáveis de dinheiro para realizar 
registros imagéticos do seu cotidiano. Com o surgimento das primeiras 
imagens digitais e dos primeiros aparelhos telefônicos portáteis com 
recurso de captura de imagem foi possível iniciar um processo parecido 
com o que se observa com os pioneiros da fotografia de rua em países 
europeus e nos EUA.
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Fontcuberta (2016) narra a complexidade de se conseguir realizar uma 
simples transmissão de uma imagem fotográfica já com equipamentos 
compactos de fotografia digital e captura e instantaneidade, ao descortinar 
o périplo que um pai ao registrar o nascimento do filho utilizando um 
aparelho celular como fonte de transmissão (modem) e um laptop em 
plena maternidade e em 1997 consegue de maneira “amadora” realizar 
uma transmissão e através de correio eletrônico enviar a imagem do seu 
recém nascido filho para uma série de amigos e parentes.

Pienso, entonces en una utopía, la posibilidad de tomar fotos y 
transmitirlas inmediatamente tan solo pulsando un botón. Se puso a 
trabajar allí mismo. Durante las dieciocho horas que duró el parto de 
la pequeña Sophie, Kan permaneció en la sala de espera de neonatos 
dándole vueltas al asiento hasta dar por fin una solución. Primero 
tomaría el retrato del bebé con la cámara digital y luego lo descargaría 
en su portátil. Al no disponer conexión inalámbrica (aún no existía 
wifi) utilizó la señal de su móvil para enviar la fotografía del portátil 
al ordenador que tenía en casa y que permanecía siempre conectado 
a Internet. Una vez la fotografía llegó a su PC, se reenvió por correo 
a sus contactos en tiempo real. Ese día nacieron al unísono Sophie 
Kahn y la comunicación visual instantánea. (Fontcuberta, 2017, p. 20)

Essa possibilidade de envio imediato abrirá um caminho de instan-
taneidade e também de abarcamento possível para uma leitura através 
da teoria de Nova Ecologia dos Meios. A figura de alguém que dirige 
um carro em velocidade de 120 km por hora se orientando pelo es-
pelho poderia ser uma metáfora interessante se a reflexão assumisse 
ares de nostalgia em relação à fotografia como uma tecnologia quente 
(McLuhan, 2005). Mas ainda que seja possível em uma imagem foto-
gráfica visualizar tudo que ali se coloca, em um objeto bidimensional, 
é possível também ter acesso a vários significados implícitos ali que 
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constituem um Pluctum como proposto por Barthes (1996) em que o 
residual do bidimensional possa sugerir a existência de um tridimen-
sional ou que seja possível encontrar significados escondidos ou suge-
ridos pouco usuais em uma ideia clara de construção de um repertório 
imagético. A metáfora também encontra sentido quando imaginamos 
que é possível, ainda que resguardando a ideia acima de que não se 
pode tomar a nostalgia como âncora mas sim como uma referência de 
passos a serem dados em um presente futuro. Já que admitimos que os 
smartphones são gadgets que transcendem a questão das suas primeiras 
funções, ou seja, de serem instrumentos de comunicação, e assumem 
atualmente a função de serem extensões corporais.

E onde a fotografia encontra essa nova Ecologia? Se pensamos que 
tudo de fato como aponta Bauman (2003) se encontra líquido, tudo em 
movimento, e a novíssima teoria do estudos desses meios coloca em 
rota de leitura o que essas extensões propõem quando se faz uso delas. 
Ao se permitir uma deriva (aos moldes do Flanêur, de Baudellaire, 
revisitado por Benjamin (1994)) a fotografia feita por esses novos 
aparelhos se coloca como uma possibilidade de intercâmbio como os 
autores e também como uma possibilidade de intersecções tão presentes 
em teóricos como Renó (2017) e Scolari (2015) que buscam através da 
pluralidade das imagens seus diálogos com todos os meios possíveis 
de interações midiáticas. O protagonismo da imagem com o uso desses 
novos gadgets carrega até em sua forma seminal os avanços de uma teoria 
que irá discutir e embasar os trâmites desses novos conceitos midiáticos. 
Seus ecólogos trazem para o primeiro plano convergências, questões 
transmidiáticas pouco ou quase despercebidas dentro do universo dos 
estudos das mídias e dos seus sistemas comunicacionais. E a fotografia 
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com seus saltos das questões argênticas as questões binárias digitais 
se coloca como figura importante no arcabouço da Nova Ecologia dos 
Meios propondo com isso possibilidades que busca, como comum a essa 
corrente de pensamento, possibilidades de remediação com linguagens 
tão distintas como o cinema (fotografia em movimento) com a fotografia 
estática por assim dizer. A fotografia rompe e se comprova também, 
através das Novas Ecologias dos Meios. O seu lugar destinado em um 
primeiro momento pela semiótica com seu papel de signo, significado e 
significante, bem como transcende as questões filosóficas propostas por 
Flusser (2007) e Barthes (1996) em que se realizava a leitura dos seus 
aspectos residuais e vai encontrar com as possibilidades de abarcar não 
só as possibilidades acima como também abraçará os estudos relativos 
aos aspectos étnicos e culturais propostos pela antropologia visual e 
suas vertentes, que buscam através da fotografia um recorte que lê as 
questões do homem e seu meio como suporte. A que se afirma aqui é 
de uma cultura ampla, que possa abarcar as mais frequentes e possíveis 
teorias que se debruçam a pensar a cultura visual através da fotografia 
como um espaço de construção de um saber múltiplo e por que não, 
líquido, em que seja possível abarcar estudos amplamente consolidados 
e servir como um satélite para ampliação desses estudos. A proposta 
de uma teoria que possa transitar, de maneira fluída, por possibilidades 
de interpretação bem como pelo estofo de seus mais variados teóricos. 
Uma ecologia que se propõem a ser colaborativa.

As figuras 6, 7, 8 e 9 foram tomadas de um smartphone e obtiveram tra-
tamento básico (inversão de cor para preto e branco, ajuste de luminosidade 
e nitidez) que demonstram como a fotografia de rua se insere em um debate 
enquanto uma nova possibilidade de leitura através das Novas Ecologias dos 
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meios midiáticos e também como o fotógrafo no exercício de sua função 
passa a ser um Ecólogo a realizar construções imagéticas profundas.

Figuras 6. Exemplos de fotografia de rua tomadas por smartphone aos 
moldes de produções clássicas dessa linguagem. Jefferson Barcellos, 2020.

Figuras 7. Exemplos de fotografia de rua tomadas por smartphone aos 
moldes de produções clássicas dessa linguagem. Jefferson Barcellos, 2019.
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Figuras 8. Exemplos de fotografia de rua tomadas por smartphone aos 
moldes de produções clássicas dessa linguagem. Jefferson Barcellos, 2019.

Figuras 9 Exemplos de fotografia de rua tomadas por smartphone aos 
moldes de produções clássicas dessa linguagem. Jefferson Barcellos, 2018.
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Considerações Finais

Com o advento das novas tecnologias e, sobretudo, com a consolidação 
do smartphone como uma extensão dos nossos membros e facilitador dos 
afazeres do nosso dia-a-dia, é possível afirmar claramente que a fotografia 
que sempre teve um protagonismo no universo midiático, agora salta à 
frente como um instrumento comunicacional de bolso facilitador de uma 
linguagem imagética em constante mutação. Todas as transformações 
sofridas pela fotografia com passar dos tempos tornaram-se ainda mais 
evidentes nos dias de hoje. Essa reflexão em primeira pessoa abarca a 
possibilidade de transitar pela cidade, essa mesma cidade que Augé (1992) 
determinou como um não-lugar, com seus hermetismos e lugares de não 
pertencimento e assumir pra si a leitura de Baudellarie em Benjamin (1986) 
e seu “flanerie” como algo de forma ainda mais intensa com o smartphone. 
Esse gadget viabiliza algo que demandava muito mais tempo e o uso de 
infinitos equipamentos fotográficos para ser realizado. A rua em si nos 
obrigava tanto a carregar e câmeras e operá-las como também a ser o 
tempo todo identificado como fotógrafo. O que o smartphone nos propõe 
é um voyeurismo imagético onde o fotógrafo desaparece na multidão e na 
arquitetura das cidades. Com isso, podemos, com essa mistura, construir 
um arcabouço de imagens profundas que dialogam com a cidade e seus 
pontos de referência, resistência e ressignificação, sendo um personagem 
que captura imagens e se insere no universo delas.

A Nova Ecologia dos Meios possibilita o surgimento desse fotógrafo 
ecólogo, que devolverá através do seu trabalho, imersão, construção 
e produção imagética contribuindo com isso com uma nova categoria 
de análise teórica. Isso contribuirá com áreas que já tratam a fotografia 
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como alicerce de suas análises, dentre elas a Antropologia Visual, a 
Semiótica, os Estudos Culturais e também as Poéticas Visuais, bem 
como outras que utilizam dessa linguagem como ferramenta.
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Ao longo de sua história, da materialidade do grão à virtualidade do 
pixel, a imagem fotográfica foi incorporada a um pulsante ecossistema 
midiático, em que convivem diversos suportes para sua visualização 
– do físico e tátil, como os impressos dos meios de comunicação e a 
tradicional fotografia físico-química; ao imaterial e virtual, da imagem 
construída por bits. No contexto da Nova Ecologia dos Meios, tais 
suportes coexistem em um ambiente veloz e conectado. Neste cenário, 
argumenta-se sobre “a inserção definitiva da fotografia na lógica de 
produção e distribuição de imagens por meio das telas” (Souza e Silva, 
2015, p. 331), como também, em menor uso, nota-se a exploração do tátil 
da fotografia em filme por fotógrafos e artistas, que, entre diversas moti-
vações, buscam a estética e o processo típicos da prática físico-química 
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(Henriques, Margadona, & Gadotti, 2015). Considerando-se também 
a fotografia impressa dos meios de comunicação de massa, pode-se 
dizer que neste novo ecossistema fotográfico convivem grão, retícula 
e pixel. Todavia, frente à franca emergência do aplicativo Instagram, 
representando a fotografia virtual, e a queda da mítica Eastman Kodak, 
gigante da fotografia analógica, ambos eventos discutidos amplamente 
por Silva Junior (2014), é possível que tenha havido um ocaso da foto-
grafia material, física, ampliada ou impressa, frente à vultosa produção 
fotográfica digital, móvel, imaterial.

No ecossistema da Nova Ecologia dos Meios, a imagem fotográ-
fica está sobretudo localizada nas nuvens de dados e alocada em uma 
diversidade de mídias – ou “novas novas mídias”, conceito cunhado 
por Levinson (2012) para definir os novíssimos meios em que criador, 
receptor e publicador de conteúdos se confundem. De maneira seme-
lhante, o fotógrafo, professor e ensaísta Fontcuberta (2012, 2014, 2016) 
define que o papel do artista se confunde com o de curador, colecionista, 
docente, teórico – um aspecto cambiante que pode ser relacionado às 
“novas novas mídias” de Levinson (2012). Ainda, Fontcuberta define que 
a circulação e gestão da imagem prevalece sobre seu próprio conteúdo 
e são privilegiadas, agora, práticas lúdicas em detrimento do “solene + 
o chato” (Fontcuberta, 2014, pp. 122-123). Tais postulados, contidos no 
decálogo pós-fotográfico erigido pelo autor, elucidam as novas práticas 
relativas ao pensar e fazer da imagem fotográfica no contexto conectado 
da Nova Ecologia dos Meios.

Ademais, tendo em vista a miríade de mídias digitais em que as 
fotografias podem ser armazenadas e visualizadas – assunto que será 
discutido mais adiante –, a Nova Ecologia dos Meios é capaz de ofere-
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cer um arcabouço teórico capaz de permitir uma visão integrada de tais 
meios, e a partir desta perspectiva, pensar-se as novas questões erigidas 
da fotografia virtualizada disseminada em tal ecossistema.

Dessa forma, espera-se que esta investigação possa motivar a elu-
cidação de alguns aspectos e práticas que concernem à fotografia con-
textualizada na Nova Ecologia dos Meios, dada à escassez de material 
específico que una as duas teorias. Este estudo não busca esgotar ou 
sistematizar características e práticas, mas elucidar caminhos para que 
novas pesquisas e reflexões possam ser pensadas e executadas.

A Nova Ecologia dos Meios

Ao falarmos sobre nova ecologia dos meios, é fundamental compre-
ender a relação entre a sociedade e os meios. Neste compêndio relacional, 
encaixa-se a fotografia, antes usada para materializar uma lembrança, e 
agora para compartilhar sentimentos através de suportes binários. Mesmo 
imagens originalmente materializadas em papel fotográfico agora são 
digitalizadas e distribuídas através de redes sociais. Nessa distribuição, 
o Instagram assume papel de curador imagético (Manovich, 2017).

Ainda sobre o ecossistema midiático contemporâneo, vale ressaltar 
a importância da imagem nas narrativas atuais. Antes consideradas 
complementares às narrativas textuais, as imagens assumem agora um 
protagonismo jamais observado na ecologia dos meios. Cada vez mais 
pessoas enviam suas mensagens através de imagens. Os dispositivos tec-
nológicos, em especial os smartphones, colaboraram de maneira especial 
nesse crescimento do uso das imagens. Porém, o uso da narrativa imagé-
tica ganhou força por outra razão: a pressa da sociedade contemporânea.
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Nesse contexto amplo, a metáfora ecológica na Comunicação nos 
ajuda a compreender o cenário em que as fotografias estão inseridas. 
Tida como “o estudo de sistemas complexos de comunicação como am-
bientes” (Nystrom, 1973), a Ecologia dos Meios empresta da Biologia 
um termo que designa um conjunto formado por todas as comunidades 
que vivem e interagem em determinada região. Os estudos na teoria 
tiveram início nos anos 1960 e culminaram na criação do primeiro 
programa acadêmico em Ecologia dos Meios por Neil Postman, na 
Universidade de Nova York (1971), e na fundação da Media Ecology 
Association (1998).

Scolari (2015) afirma que os discursos científicos sobre a comuni-
cação manifestam uma tendência a tratar os meios de forma isolada: se 
estuda “a televisão”, “o rádio”, “o cinema”. Sendo assim, sugere que 
a Ecologia dos Meios seja uma teorização expandida capaz de abarcar 
quase todos os aspectos dos processos de comunicação, desde as rela-
ções entre os meios e a economia, até as transformações perceptivas 
e cognitivas que sofrem os indivíduos a partir de sua exposição às 
tecnologias de comunicação (Scolari, 2015, pp. 17-18).

A Fotografia na Era das “Novas Novas Mídias”: Diversidade e 
Velocidade

Negroponte (1995) já previa os efeitos da transformação dos átomos 
do entretenimento em bits. Jogos, filmes e música, desvinculados de 
seus suportes físicos como CDs, CD-ROMs e fitas de videocassete, 
circulam livremente na superestrada da informação (Negroponte, 1995, 
pp. 17-18). Já as fotografias se desvincularam de seus suportes físicos 
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como álbuns de família e ampliações para habitar na contemporaneidade 
as nuvens de informação (Silva Junior, 2014, p. 126). Tal fato também é 
observado por Braga (2015), o qual pontua que as fotografias domésticas 
que antes se acumulavam em caixas de sapato, contemporaneamente, 
habitam os computadores e sistemas de internet (Braga, 2015, p. 55). 
Tais visões são também compartilhadas por Joan Fontcuberta, ao men-
cionar que o autor das imagens fotográficas, agora, encontra-se nas 
nuvens (Fontcuberta, 2014, p. 125).

Infere-se que a fotografia habita também as “novas novas mídias”, 
termo cunhado por Levinson (2012), o qual é citado por Scolari (2015) 
como um teórico da Nova Ecologia dos Meios. Anteriormente, as “novas 
mídias” são definidas pelo autor como aquelas provindas de gigantes 
como a Apple (iTunes), Amazon (Kindle) e o New York Times online, 
em que o receptor da informação tem pouco ou nenhum poder de 
emissão de conteúdo. Já as “novas novas mídias”, como o Facebook, 
Twitter e YouTube, são tidas como aquelas em que o criador, receptor 
e publicador de conteúdos são, quase sempre, a mesma pessoa. Nessas 
plataformas interativas, basicamente todo consumidor é um produtor 
de conteúdo e seu uso é gratuito (Levinson, 2012, pp. 2-3).

No ecossistema das “novas novas mídias”, encontra-se uma série 
de plataformas para o compartilhamento e visualização de registros 
imagéticos, com maior ou menor exclusividade à mídia fotográfica. Em 
mídias sociais, cita-se: Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, Happn, 
Tinder; em sites para portfólio: Flickr, 500px, Behance, Unplash; em 
repositórios de imagem: Google Drive, OneDrive, Dropbox, Photobucket. 
Tais mídias interativas, à maneira de Levinson (2012), são capazes 
de estabelecer relações simbióticas, tais quais os organismos vivos 
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de Darwin, em que mídias diferentes trabalham e agem em benefício 
mútuo (Levinson, 2012, p. 4). Em cada uma de tais mídias, é possível 
observar uma narrativa fotográfica hegemônica, um papel distinto 
para a fotografia publicada em cada uma de tais mídias. Além disso, 
elas se retroalimentam: imagens do Instagram podem ser republicadas 
no Facebook; um aviso de nova imagem no postada Instagram pode 
ser postado via Twitter; as fotos do perfil no Instagram podem estar 
disponíveis na conta do usuário no Tinder, um aplicativo de paquera, 
entre outros links.

Tal variedade foi possibilitada pela “hibridação câmera-rede dos 
gadgets, aliada ao surgimento de canais específicos para a sua fruição” 
(Souza e Silva, 2015, p. 331). Porém, as inovações vão além, chegan-
do às narrativas. Hoje em dia, ao pensar na fotografia com as novas 
mídias, observamos uma gamificação da forma como as fotografias 
são articuladas. Uma simples publicação na rede social nos convida a 
uma navegação gamificada. Isso as potencializa quando reportagens 
fotográficas passam a ocupar espaços digitais. Diante dessa realidade, 
Renó, Barcellos e Viola (2019) nos posicionam frente a esse ecossistema 
midiático contemporâneo.

Delineando Aspectos e Práticas

Alguns conceitos-chave podem ser aplicados à prática fotográfica 
na Nova Ecologia dos Meios: ubiquidade, das câmeras e dos canais de 
distribuição da imagem; velocidade, na captura e compartilhamento 
dos registros; virtualidade, das interfaces de manipulação da imagem, 
compartilhamento e visualização dos registros imagéticos prontos; e 
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pluralidade de narrativas e gêneros imagéticos: de selfies a fotografias 
ressignificadas em memes, imagens analógicas digitalizadas a exposi-
ções de fotografia fine art divulgadas por mídias digitais.

Em cada um desses meios, de maneira articulada e quase incons-
ciente, o fotógrafo veste a sua imagem, o seu produto fotográfico, com 
a roupagem conveniente às interações sociais exigidas em cada uma 
das plataformas: o cotidiano fugaz, nos stories do Snapchat e agora, 
do Instagram; o humor e o meme, nos posts do Twitter; a recordação 
familiar e afetiva, nos álbuns do Facebook; a prática da conquista e do 
flerte, nos matches do Tinder.

Um gênero fotográfico comum aos novos ambientes digitais é o 
autorretrato em rede, a selfie. De fato, essa prática tornou-se tão popular 
a ponto da versão eletrônica do Dicionário Oxford consagrar o termo 
“selfie” como a palavra do ano em 2013 (Braga, 2015, p. 56).

Carrera (2012) descreve a dinâmica de construção identitária feita 
pelos usuários do Instagram. A captura de selfies e seu compartilhamento 
de maneira pública “são formas de reafirmar a construção da subjetivi-
dade como uma prática social, na qual a colaboração do outro não só 
influencia como é determinante para a sua existência” (Carrera, 2012, 
p. 162). Camargo e Stefaniczen (2016) argumentam que a selfie trouxe 
um renovado poder de atração para a fotografia, em uma dinâmica 
definida Braga (2015) como “uma profunda imbricação em querer ver 
e ser visto” (Braga, 2015, p. 55).

Dos retratos fotográficos em 35mm às selfies contemporâneas, é 
possível observar uma mudança na relação entre a fotografia e o tempo. 
Tempo, no sentido da execução das etapas do fazer fotográfico, e tam-
bém na dinâmica de se recuperar memórias do passado. Braga (2015) 
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argumenta que a fotografia em ambientes digitais tem se voltado cada 
vez mais para o presente, numa função de registrar momentos cada vez 
mais breves e fugazes. O ecossistema de novos amplos e velozes canais 
de distribuição da fotografia permite o compartilhamento instantâneo 
do registro fotográfico, superando-se a barreira de tempo do laboratório 
analógico, no caso do filme fotográfico, ou da transferência das imagens 
da câmera a um computador, como no caso da fotografia digital fora dos 
dispositivos móveis. Além da publicação, a interação com a comunidade 
do ciberespaço também pode ser realizada de maneira quase instantânea.

Nesse panorama de interatividade, a fotografia assume novos pa-
péis. Camargo e Stefaniczen (2016) observam que a prática do au-
torretrato em rede, a selfie, não deve ser observada somente em sua 
materialidade imagética: além de sua dimensão como imagem téc-
nica, deve ser entendida como experiência e performance identitária 
(Camargo & Stefaniczen, 2016, pp. 36-37), visão também confirmada 
por Fontcuberta (2012, p. 32), que define a fotografia como extensão 
de certas vivências. Ainda, a fotografia passou a ser um mecanismo de 
práticas sociais numa contemporaneidade que “solicita ao indivíduo 
compartilhar suas experiências cotidianas por meio das fotografias” 
(Braga, 2015, p. 55). 

Em outros termos, com o fácil acesso a diferentes tecnologias de 
registro, de upload de imagens e mídias sociais, os sujeitos saem do 
anonimato e tornam-se fotógrafos potenciais, em constante vigia do 
mundo, prontos para traduzir, em objeto fotográfico, infinitas experi-
ências com a realidade. (Camargo & Stefaniczen, 2016, p. 35).

Assim, a captura rápida por dispositivos móveis como smartphones, 
compartilhada em velozes canais de distribuição e consumo dessas ima-
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gens, alterou drasticamente a relação do tempo com o fazer fotográfico. 
Se no analógico alguns segundos a mais no banho químico do processo 
de revelação poderia inutilizar o filme fotográfico, o tempo sequer é 
mensurado e considerado no caso da captura por smartphones na era 
da Nova Ecologia dos Meios.

Considerações Finais

A difusão de uma nova geração de meios digitais interativos, em 
convivência – ou então, competição – com a mídia tradicional, renova-
ram a necessidade de um enfoque integrado dos meios de comunicação. 
Dos meios de massa impressos às mídias sociais interativas, a fotografia 
tem encontrado novos nichos e espaços para ser consumida e veiculada. 

No panorama da Nova Ecologia dos Meios, a fotografia assume 
novos papéis além do de eternizar momentos solenes para resgate pos-
terior, como visto na tradicional fotografia com filme 35mm. O processo 
fotográfico no contexto das “novas novas mídias” passou a regimentar 
práticas sociais, como a da construção identitária do usuário em meio à 
comunidade da mídia social em que compartilha suas imagens. Além da 
função de registro e memória, a fotografia assume o papel de fazer parte 
da experiência vivida pelo fotógrafo no tempo presente, num fluxo de 
imagens instantâneas cada vez mais numeroso. A imagem fotográfica 
é agora ubíqua e atua como extensão de certas experiências.

Uma coisa é clara: somos cidadãos imagéticos. Nos comunicamos 
por imagens. Nos manifestamos por imagens. E nesse crescimento do 
protagonismo imagético, a fotografia, ao contrário do que consideram 
diversos fotógrafos tradicionais, conta viva como nunca. Podemos con-



78

siderar essas opiniões sobre o fim da fotografia como mais uma crise 
da profissão, vivida a cada chegada de uma novidade tecnológica. Foi 
assim com a câmera portátil, com o filme 35mm, com a câmera digital, 
e agora com os dispositivos móveis e as redes sociais. Enquanto isso, a 
fotografia continua ocupando os seus espaços no cotidiano.
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Primeiras Fotógrafas: a Ocupação do Espaço 
Feminino na História da Fotografia

Denise Guimarães1

Não é novidade que muitos registros históricos minimizaram a atu-
ação da mulher, isso quando não simplesmente ignoraram seu papel. 
Há diversos casos que hoje são conhecidos graças a pesquisas recentes, 
muitos deles relatados na literatura e no cinema, trazendo à tona as 
discussões sobre gênero e dominação masculina.

Na ciência, literatura, música ou arte, as mulheres ocupam ainda um 
espaço pequeno em relação aos homens, uma realidade que aos poucos, 
e felizmente, começa a mudar. Na fotografia, a história ainda reconhece 
poucas mulheres, embora alguns números encontrados em livros sobre 
sua história revelem uma quantidade surpreendente de fotógrafas mu-
lheres no final do século XIX. De acordo com Hacking (2012), em 1861 
haviam no Reino Unido 168 fotógrafas; dez anos depois esse número 
já teria alcançado 694 mulheres. Na virada do século já eram mais de 
7 mil fotógrafas apenas no Reino Unido e Estados Unidos. Mas chama 
a atenção o número de fotógrafas citadas no livro da autora durante este 
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período: apenas 12, em meio a muitas dezenas de exemplos masculinos. 
E, dessas 12 fotógrafas, apenas Julia Margaret Cameron tem seu trabalho 
apresentado com evidência, ao lado de outros 36 fotógrafos. O desafio 
para estabelecer-se diante de um mundo com costumes prioritariamente 
masculinos é abordado por Vicente (2016):

Neste período, era muito comum a crítica de arte ou de literatura 
julgar o trabalho criativo das mulheres tendo em conta o seu género: 
quando era considerado de qualidade, a artista era considerada uma 
excepção ao seu sexo, ou uma mulher com características masculi-
nas; quando era criticado negativamente, os seus limites – fossem 
eles quais fossem –, eram então atribuídos à sua condição feminina. 
(Vicente, 2016).

Outro fator observado é que as poucas mulheres que se destacaram 
eram pertencentes às famílias tradicionais, com relativa ascensão eco-
nômica e, de acordo com Silva (2018), por ser uma forma de expressão 
restrita e elitizada, a maioria delas iniciou na fotografia por meio de 
algum incentivo familiar.

1. Precursoras

Assim como em outras áreas, o trabalho das mulheres fotógrafas, 
amadoras ou profissionais, frequentemente aparece relacionado nos 
registros históricos a atividades desenvolvidas por seus companheiros. 
É o caso de Constance Mundy Talbot. Casada com William Henry 
Fox Talbot, Constance fez alguns registros fotográficos, mas de acor-
do com o site Luminous-lint, Constance não prosseguiu na fotografia. 
Porém, Constance Mundy fez, em 1839/40, o que pode ter sido o pri-
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meiro registro fotográfico feito por uma mulher. Tal fato dificilmente é 
encontrado nos relatos históricos sobre fotografia.

Figura 1. The Leaf. Sara Anne Bright, 1839. Recuperado de https://
thefirstphotos.tumblr.com/post/123363983664/the-intriguing-story-of-
the-damned-leaf-until

Em pesquisa recente, o especialista em Fox Talbot, O’Meara (2015), 
da Universidade de Lincoln, apresentou em uma conferência suas 
conclusões acerca de uma das mais antigas imagens fotográficas pre-
servadas, um negativo do fotograma “The Leaf” (Figura 1) reconhe-
cido como parte das imagens de Fox Talbot, mas que, após minuciosa 
avaliação, teve a autoria atribuída à artista plástica Sara Anne Bright. 
A imagem de uma folha estava preservada em um álbum que perten-
cera à Henry Bright, seu irmão, como base para seus desenhos, e foi 
descoberta graças a um leilão no ano de 2008, em que o cientista foi 
contatado para expressar suas considerações sobre uma possível imagem 
produzida por Talbot. Através das iniciais SAB escritas no verso do 
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fotograma, foi possível identificar a autora, a artista plástica inglesa, 
e a data provável da imagem, 1840. Não foram encontrados outros 
registros fotográficos da artista, ao menos até o momento, e pouco se 
sabe sobre a autora da imagem.

Os casos apresentados podem ser o indício de que outras obras te-
nham sido creditadas equivocadamente em nome de outros autores, ou 
ainda, que existam mais mulheres autoras e desconhecidas na história 
da fotografia.

Mas há também as fotógrafas que tiveram seu nome gravado na 
história e que, como nos relatos anteriores, pouco se sabe sobre sua 
trajetória. Na maioria das vezes são chamadas amadoras, sugerindo uma 
desvalorização da atividade fotográfica quando executada por mulheres. 
Para Sontag (2004), no entanto,

Uma vez que não haviam fotógrafos profissionais, não poderia 
tampouco haver amadores, e tirar fotos não tinha nenhuma utilidade 
social clara; tratava-se de uma atividade gratuita, ou seja, artística, 
embora com poucas pretensões a ser uma arte. (Sontag, 2004, p. 18)

A obra de grande parte dessas mulheres fotógrafas é ainda desconhe-
cida, embora tenham participado ativamente dos processos fotográficos. 
Mesmo a biografia dessas mulheres não tem muitas informações, o 
que sugere que não tiveram grande destaque na história da fotografia, 
independentemente de sua produção.

2. Fotografia e Subversão

Alguns países possuem em seus registros históricos os nomes das 
primeiras mulheres fotógrafas de sua história, mas países em que as 
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mulheres começaram a fotografar ainda no século XIX não são muitos. 
Há alguns portais na internet que se preocupam em resgatar as histó-
rias das fotógrafas que não estão nos livros. É possível compor, com 
pesquisa e unindo informações, a história das precursoras em diversos 
países, principalmente ocidentais.

A participação feminina era incentivada no século XIX, como mostra 
um artigo publicado no Ladies Home Journal, em 1897, pela jornalista 
e fotógrafa americana Frances Benjamin Johnston. O texto, intitulado 
“O que uma mulher pode fazer com uma câmera”, apresenta sugestões 
para que as mulheres invistam na profissionalização da fotografia, va-
lendo-se de características como bom senso, paciência, tato, talento para 
detalhes, olhar rápido e disposição para o trabalho duro. Ao dirigir-se às 
mulheres, Johnston não as coloca em um patamar inferior aos homens em 
momento algum. Ressalta que a atividade fotográfica profissional atrairia 
“especialmente” as mulheres e as incentiva a buscar oportunidades em 
áreas diversas, como a fotografia de cães, cavalos ou casas de campo, 
destacando que a fotografia não é uma atividade puramente mecânica 
e que o interesse pelas referências artísticas é mais importante do que a 
simples reprodução de fórmulas químicas. Para ela, o sucesso, embora 
difícil, é possível com dedicação, treinamento e originalidade. Por fim, 
Johnston oferece sugestões técnicas sobre equipamentos e incentiva o 
empreendedorismo. A autora destacou-se também como uma das pri-
meiras fotógrafas americanas; seu acervo de cerca de 3700 negativos 
de vidro e filme encontra-se no Prints and Photographs Division, órgão 
ligado ao Library of Congress, nos EUA. Durante 50 anos fotografou 
ricos e pobres, brancos, negros e índios, atuou como fotojornalista 
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(possivelmente a primeira da história, nos EUA), deixando um extenso 
material fotográfico sobre sua época.

As contribuições de Johnston ultrapassam o legado fotográfico, pois 
mostrou-se revolucionária e desafiadora em um mundo dominado pelos 
homens. Viveu a boemia e teve em seu círculo de amigos os artistas, 
poetas, dramaturgos e atores. Não se encaixava nos padrões sociais 
impostos a uma mulher da virada do século XIX, sendo considerada 
uma rebelde, embora não haja indícios de sua participação em movi-
mentos feministas. Aparentemente as ideias sobre a experimentação e 
profissionalização fotográfica entre as mulheres estavam presentes em 
diversos locais do mundo, como uma forma de emancipação profis-
sional, contestação dos papeis sociais tradicionais e de reapropriação 
pelas mulheres de sua imagem, a partir do momento em que começam 
a também fotografar mulheres.

A exposição Qui a peur des femmes photographes? realizada em 2015 
no Musée de l’Orangerie (s.d.), em Paris, abordou tais questões ao 
apresentar o trabalho de 75 fotógrafas que atuaram entre 1839 e 1919, 
buscando quebrar paradigmas e confrontar expectativas e preconceitos 
associados ao gênero feminino.

De acordo com o texto de apresentação da exposição, as ilhas britâ-
nicas foram um importante cenário para a experimentação fotográfica 
feminina. A partir dos fotogramas desenvolvidos por Fox Talbot, o novo 
meio foi considerado apropriado para as mulheres, naquele momento, 
por aproximar-se do desenho e localizar-se entre a ambição científica 
e decorativa. Em geral, o trabalho feminino era direcionado às tarefas 
manuais de laboratório, impressão e retoques e apenas esposas e filhas 
dos fotógrafos ou mulheres com recursos financeiros suficientes para 
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adquirir um equipamento podiam dedicar-se à fotografia; as primeiras, 
como assistentes dos fotógrafos e as últimas, de maioria solteira ou 
viúva, trabalhando em locais fechados – estúdios - locais seguros e 
longe dos espaços públicos.

Naquele período os círculos fotográficos, ou clubes de fotografia, fo-
ram importantes para o desenvolvimento da fotografia entre as mulheres, 
que eram incentivadas a participar de reuniões, excursões e exposições. 
Mas ainda assim, os ambientes sociais da fotografia eram predominan-
temente masculinos e poucas mulheres foram efetivamente aceitas.

Entre as fotógrafas, nesse período, prevalece a fotografia de mulheres 
e crianças, o papel social das mães e o encanto da infância. Possivel-
mente reflexo da vida familiar a que estavam imersas ou mesmo porque 
seria uma maneira de dar visibilidade ao seu universo, registrado pela 
visão feminina. A nova mulher, que fuma, bebe ou anda de bicicleta 
também está representada nas imagens, assim como os primeiros nus 
feitos por mulheres, desconstruindo a imagem até então idealizada pelo 
olhar masculino. As pessoas fotografadas também estão diante de uma 
mulher que as fotografa, e não mais um homem, o que altera a relação 
modelo-fotógrafo.

Nesse contexto, a fotografia pode ter sido um instrumento para a 
construção da igualdade entre gêneros, ferramenta para superar barreiras 
psicológicas, sociais e culturais, subvertendo os cânones da época. Muitas 
das fotógrafas dedicaram-se aos registros do movimento sufragista, no 
início do século XX, cujas fotografias podiam contradizer as imagens 
ilustradas que difamavam o movimento e eram abundantemente trans-
mitidas pela imprensa ilustrada.
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3. Algumas das Primeiras Fotógrafas

Nas últimas décadas, pesquisas tem sido realizadas com o propósito 
de resgatar a história da fotografia em que as mulheres também são pro-
tagonistas. No entanto, as informações são ainda fragmentadas, sendo 
necessário juntar documentos de diversas fontes. Alguns países possuem 
levantamentos oficiais em livros publicados e sites institucionais sobre 
as fotógrafas nativas.

3.1 Reino Unido

O Reino Unido, por exemplo, é um dos países com mais relatos 
encontrados sobre a experiência feminina. Por ser um dos berços da 
fotografia ou talvez pelo variedade e organização das pesquisas históri-
cas, algumas das fotógrafas que desenvolveram seus trabalhos no Reino 
Unido são reconhecidas dentro do universo da história da fotografia e 
também da história da arte. É o caso de Julia Margaret Cameron, uma 
das precursoras do pictorialismo, que começou a fotografar em 1864, 
aos 48 anos, e especializou-se em retratos. Sua obra é destacada nos 
principais livros de história mas, de acordo com Calvo (2005), o reco-
nhecimento veio apenas duas décadas após sua morte, com o auxílio de 
apoiadores como Alfred Stieglitz, através da publicação de seu trabalho 
em revistas como a Camera Work.

A botânica inglesa Anna Children, conhecida como Anna Atkins, 
soube das pesquisas fotográficas de Fox Talbot e de Sir John Herchel 
através da associação de seu pai com os membros da Royal Society 
(The Public Domain Review). Utilizando a técnica de fotogramas, 
produziu impressões em cianotipia (Figura 2) de algas (The Editors 
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of Encyclopaedia Britannica. (2020). Atkins é considerada por alguns 
como a primeira fotógrafa feminina a estabelecer a fotografia como um 
meio válido para a documentação científica (Artnet, s.d).

Figura 2. Cianotipia. Anna Atkins, 1843. Recuperado de https://
publicdomainreview.org/collection/cyanotypes-of-british-algae-by-
anna-atkins-1843

No círculo de relações de Fox Talbot, a britânica Jane Martha St. John, 
fez, durante uma viagem com o marido para a Itália, cerca de 100 estudos 
fotográficos no ano de 1856. Em um tempo em que a técnica era mais 
valorizada que a expressão pessoal, as fotografias de Jane St. John de-
monstram autoconfiança, o que lhe garantiu imagens incomuns. De acor-
do com Taylor (2007), é improvável que ela seja considerada uma ótima 
fotógrafa, mesmo sendo uma das mais interessantes e originais fotógrafas 
amadoras da metade do século XIX. O autor destaca que a preocupação 
de Jane estava muito mais relacionada à captura do momento de uma 
exploração turística do que à preocupação com princípios artísticos, o 

https://publicdomainreview.org/collection/cyanotypes-of-british-algae-by-anna-atkins-1843
https://publicdomainreview.org/collection/cyanotypes-of-british-algae-by-anna-atkins-1843
https://publicdomainreview.org/collection/cyanotypes-of-british-algae-by-anna-atkins-1843
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que lhe possibilitou liberdade e espontaneidade, se comparada a outros 
fotógrafos de seu tempo. Utilizou a câmera para explorar e satisfazer 
suas curiosidades, fotografando frente e costas de um monumento 
(Figuras 3 e 4) (Church of Santa Maria Maggiore, 1856) ou realizando 
sua composição de maneira incomum, dando a uma palmeira a mesma 
importância que a torre de um monumento (Palm Tree, from St. Pietro 
in Vincoli, 1856). Atualmente suas fotos estão no Metropolitan Museum, 
em Nova Iorque.

Figura 3. Frente da Church of Santa Maria Maggiore, 1856. (Taylor, 
2007) Recuperado de https://bit.ly/2TebBPr

Figura 4. Costas da Church of Santa Maria Maggiore, 1856. (Taylor, 
2007) Recuperado de https://bit.ly/2TebBPr

https://bit.ly/2TebBPr
https://bit.ly/2TebBPr
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Também no Reino Unido, Ann Cooke foi a primeira a mulher a 
abrir um estúdio de fotografia, em 1843, após a morte de seu marido 
(Hull Firsts Trail, 2017). Ela é também conhecida como a primeira fo-
tógrafa profissional britânica e a primeira mulher a obter uma licença 
para executar o processo do daguerreótipo.

3.2 Estados Unidos

Além do Reino Unido, a fotografia alcançou rapidamente ou-
tros países e continentes, ocupando também o interesse feminino. 
Nos Estados Unidos, Eliza Withington começa a fotografar em 1857, 
em seu estúdio na Califórnia (Palmquist, s.d. b). Uma de suas filhas 
juntou-se a ela no trabalho fotográfico. Em 1873 Withington viajou para 
fotografar em áreas montanhosas e criou um kit com algumas invenções 
para facilitar seu trabalho em campo, como saias “grossas e escuras”, 
usadas como barracas improvisadas e um guarda sol bengala, usado 
para proteger as lentes e escalar montanhas. Era considerada habilidosa 
e excelente artista na época. Segundo Palmquist (s.d. b), há indícios de 
que Eliza Withington e seu marido viveram separados a partir de 1871. 

Também na Califórnia, Abigail E. Dean Cardozo trabalhou como 
fotógrafa comercial entre 1864 e 1907. Segundo Palmquist (s.d. a), era 
considerada uma mulher independente, enérgica e inteligente. Divor-
ciou-se em 1889 e teve um segundo casamento anos depois, que também 
resultou em divórcio. Com três filhas sob sua guarda, trabalhou como 
balconista e depois em um estúdio fotográfico. Montou seu próprio 
estúdio em 1898 e estabeleceu-se em um meio majoritariamente mas-
culino com sucesso. Inovou oferecendo penteados gratuitos nas sessões 
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de fotos de estúdio. Em 1905 alugou seu estúdio para outra fotógrafa 
e dedicou-se à pintura em cerâmica.

Figura 5. Eleanor Brown washing a child’s hand. Frances and Mary 
Allen, 1905. (Deerfield Arts and Crafts, s.d.)

Figura 6. Calls in Cranford. Frances and Mary Allen, ca. 1900. (Johnson, 
1897).
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Em Massachusetts, as irmãs e professoras Frances e Mary Allen 
começaram a fotografar após perderem a audição, em 1884. A atração 
pela fotografia se deu pelo fato de ser uma das poucas atividades so-
cialmente aceitas para uma mulher atuar fora do ambiente doméstico. 
Dentre seus trabalhos estão fotografias de paisagens, retratos, crianças 
(Figuras 5 e 6) e a visão do passado colonial de Deerfield. Foram con-
sideradas pela fotógrafa Francis Johnston “as principais fotógrafas da 
América”, o que lhes trouxe reconhecimento, sucesso e convites para 
participar de exposições fotográficas em Nova Iorque, Paris e Londres, 
dentre outros. Fizeram safaris fotográficos, acamparam no Grand Canyon, 
comercializaram catálogos com fotos. eram boas mulheres de negócios. 
Boa parte de seus negativos em vidro ainda está preservada. São reco-
nhecidas principalmente por seu importante trabalho de documentação 
fotográfica do movimento Arts and Crafts de Deerfield e por utilizar 
a câmera com a mesma essência e senso de composição com que um 
pintor utiliza o pincel, preocupadas com a manipulação da luz e com o 
foco suave (Moonan, 2002).

3.3 Canadá

Pesquisas indicam que a primeira mulher a abrir um estúdio fotográfi-
co e atuar profissionalmente na fotografia no Canadá foi Hanna Maynard. 
Em 1862, ela abriu, com seu marido, Richard Maynard, um estúdio na 
cidade de Victoria, extremo sul de Vancouver, e especializou-se em re-
tratos. Produziu experimentos fotográficos, como múltiplas exposições, 
autorretratos e, de acordo com Gewurtz (2013), seu trabalho experimental 
poderia ser considerado uma antecipação dos movimentos de vanguarda 
Dadaísmo e Surrealismo, se fosse mais amplamente conhecido.
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4. E a História Continua

Durante a presente pesquisa, foi possível observar que a história da 
fotografia é, com exceção dos textos oficiais sobre os primeiros e mais 
importantes inventores da fotografia, um apanhado de relatos distribu-
ídos de maneira desigual. As experiências de mulheres fotógrafas são 
encontradas em materiais diversos e que na maioria das vezes trazem 
diferentes personagens. Apenas alguns países possuem publicações 
específicas sobre as fotógrafas pioneiras.

Para montar uma história da fotografia que inclua também as persona-
gens do sexo feminino, é preciso buscar os fragmentos espalhados nesses 
materiais, compondo o que parece ainda uma grande colcha de retalhos.

A momento atual tem sido terreno de importantes reflexões sobre 
o papel da mulher na sociedade e de discussões sobre a igualdade de 
gênero. Mais de 180 anos após a invenção da fotografia, a luta pelo 
reconhecimento dos avanços femininos na história aponta que há um 
longo caminho a ser percorrido. Diversas publicações, principalmente 
na internet, revelam que o assunto desperta interesses em todo o mundo, 
alimentando expectativas de que, aos poucos, as diferenças históricas 
possam, enfim, serem minimizadas em direção a um mundo mais justo. 

No entanto, pesquisa realizada pela organização Women Photograph 
em 2019 revela quão díspares são os números de homens e mulheres na 
fotografia ainda hoje, quando comparados a participação nos principais 
veículos de imprensa escrita do mundo (Figura 7).
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Figura 7. Pesquisa Women Photograph, 2019. Recuperado de https://
www.womenphotograph.com/data

A pesquisa aponta que nos 8 jornais investigados, o maior índice de 
mulheres no quadro de fotógrafos é de 40,2% no San Francisco Chronicle. 
Nos demais jornais, o índice de mulheres corresponde a 31,6% (New York 
Times), 25% (Washington Post), 20,4% (Los Angeles Times), 12,8% 
(The Guardian), 11,8% (Le Monde), 10,7% (Globe &Mail) e 7,7% 
(Wall Street Journal). Tal resultado evidencia que a atuação feminina 
na fotografia profissional é ainda pequena comparada à masculina, o 
que não significa que as mulheres fotografam menos, mas que há uma 
diferença histórica que não foi resolvida até o momento.

Conclusão

As mulheres, ao longo da história, foram lentamente conquistando 
seu espaço, muitas vezes sem o reconhecimento da história oficial, o 

https://www.womenphotograph.com/data
https://www.womenphotograph.com/data
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que não foi motivo para intimidação ou desistência. A cada período, 
contornaram dificuldades, julgamentos, opressão. Os avanços femininos 
na fotografia se confundem com a luta feminista pelo trabalho, pelo 
voto, pela igualdade.

Nesse sentido, a fotografia foi um instrumento que esteve relacionado 
à emancipação da mulher e, de certa forma, à subversão dos valores so-
ciais vigentes no século XIX. Grande parte das fotógrafas desse período 
eram mulheres empreendedoras, autônomas e muitas delas solteiras ou 
divorciadas, algo incomum para a época.

Diferentemente dos pesquisadores e fotógrafos do sexo masculino, 
não há um consenso ao citar os nomes das expoentes femininas na 
fotografia do século XIX. Muitas das pesquisas sobre as fotografas 
autoras ainda estão em desenvolvimento e certamente há muito o que 
descobrir na história.

É possível que ainda existam fotografias feitas pelas mãos e olhos 
de mulheres que ainda não tenham sido devidamente identificadas e, 
consequentemente suas autoras continuam desconhecidas. É importante 
que as pesquisas sobre as autoras da história seja contínua para que, mais 
do que provar a autoria, a mulher ocupe seu espaço como protagonista 
na história em todas as áreas e, assim, tenha o reconhecimento devido 
na nos capítulos da história da fotografia, pois a história a ser contada 
amanhã está sendo escrita hoje.
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Estudio de Caso: Proyecto “Asignatura 
Empatía” y la Aplicación de Realidad Virtual en 
la Lucha contra el Bullying

Bryan Patricio Moreno-Gudiño1

A partir de la década de 1960 se registraron importantes adelantos en 
materia de exploración y desarrollo de sistemas interactivos. Un objetivo 
acarreado en la pretensión de dotar a los usuarios de herramientas 
que faciliten la construcción de escenarios relativos a su contexto de 
exploración, al tiempo que se abrevien las barreras entre un complexo 
escenario tecno-informático y las sociedades de consumidores embe-
bidas en una esfera de innovación.

Gradualmente, la multiplicidad de conjuntos tecnológicos ha ido 
conquistado las dimensiones de la cotidianidad del ser hacia la sa-
tisfacción de propósitos específicos desde una sumatoria de nichos. 
Entre ellas, a aquellas fórmulas que procuran sumergir al usuario en 
experiencias recreadas y rediseñadas, de universos narrativos yuxta-
puestos, que alteren sus capacidades perceptivas y activen los procesos 

1. Maestrando en Comunicación Digital Interactiva.
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de recepción sensorial de un sentido especulativo que opera más allá 
de las limitaciones convencionales.

En una era en la que una ola democratizadora ha trasladado los mis-
mos –pero también más- derechos y deberes de los ciudadanos, desde 
este sistema hacia una supercomunidad interconectada e intangible, la 
posibilidad de participar de los procesos comunicativos no se queda fuera. 
De hecho, hasta podría considerarse que esas nuevas modalidades de par-
ticipación han logrado aquello que las convencionales no consiguen por 
completo. Esto implica, por supuesto, considerar al “usuario y sus tareas 
como el centro de desarrollo del diseño” (Montaño, Michinel & Soriano, 
2005, p. 375) de los instrumentos destinados a este tipo de propósitos.

Una de las herramientas más populares en este ámbito es la realidad 
virtual, denominada por Hohstadt (2019) como “el sistema dominante 
de comunicación de nuestra cultura” (p. 10) y que, según el mismo 
autor, se constituye como “un mundo inmaterial de percepción pura y 
de significado en y por sí misma” (p. 125).

En este orden de las ideas, la realidad virtual se configura como 
símbolo de una época que evolucionó vertiginosamente desde los unidi-
reccionales volúmenes de información hacia la aparición y convergencia 
de tecnologías sensoriales que permite vivir “la dualidad de la ciencia 
y el sentido: la difusión de hechos y sentimientos” (Hohstadt, 2019, 
p. 14), llevándolos a un nuevo nivel: la codificación y decodificación 
de datos virtuales, recreados, a través de órganos reales, tangibles y 
propios de cada persona.

A ese conjunto de efectos que estimula la capacidad sensorial de las 
personas se le llama inmersión. Atendiendo a su definición lingüística, 
esta acción implica adentrarse o sumergirse en un contexto físico o 
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mental: de ahí que la realidad virtual sea el medio por excelencia para 
trabajar desde ambos campos, garantizando la ejecución de procesos 
mucho más complejos que impresionar con una copia de la realidad, 
tales como educar, concienciar, informar; en general, ni crear ni vender 
espectáculos vacíos.

Un Recorrido Histórico para Entender las Narrativas Inmersivas

La literatura de ciencia ficción, muy especialmente la de corte futu-
rista y predictivo, inconscientemente, se convierte en inspiración para 
imaginar o crear. Muchos de los objetos que hoy se usan en la cotidiani-
dad fueron increíbles artilugios para la mente de visionarios escritores. 
Prueba de ello es el relato de los años 30, de Weinbaum, que expone a 
un científico que crea un sistema donde se puede ver, oír e interactuar a 
través de todos los sentidos, con una trama (Rubio & Gértrudix, 2016).

Treinta años más tarde, la imaginación de Weinbaum se transformaba 
de a poco en una realidad palpable. Entornos sensorialmente inmersivos, 
simuladores de vuelo y el que se podría denominar como el abuelo del 
Google Maps que actualmente se conoce, figuran en la historia como 
los primeros intentos para lograr la recreación de aspectos de la realidad 
(Rubio & Gértrudix, 2016).

Así, a lo largo de las décadas, como recogen Jofré, Rodríguez, 
Alvarado, Fernández y Guerrero (2016), los campos en los que se aplicó 
este tipo de recursos se han expandido notablemente: desde la diversión 
de pasear en bicicleta por Brooklyn, pasando entrenamientos civiles y 
bélicos, hasta llegar al ámbito de la salud y la educación, sirviendo como 
medios para crear tratamientos basados en animaciones en 3D o practicar 
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operaciones de alta complejidad, e implementar aulas virtuales donde 
alumnos y estudiantes puedan llevar a cabo sus respectivas labores.

En fin, el –inherente- deseo humano de ‘jugar’ con su entorno, 
aunque fuese de forma artificial, dio forma a un conjunto de conceptos 
que, a día de hoy, son realmente ellos quienes se han sumergido de 
lleno en la realidad física, como alternativa a la inamovilidad de la 
vida y sus escenarios.

‘Estar Ahí’: Más Allá de Transmitir una Sensación

Si se habla de poner la tecnología al servicio de los usuarios, to-
mando en cuenta sus características y necesidades como punto de 
partida para crear soluciones a través de ella, la gran mayoría de estas 
invenciones –si no todas- han cumplido a cabalidad y, a veces, con 
creces dicho objetivo.

En este contexto, Castro, Tentori, Favela, Rodríguez y Sánchez (2017) 
proponen dos conceptos que se deben aplicar a todas aquellas herra-
mientas cuya misión es facilitar la vida a las personas: la utilidad y la 
usabilidad. Si ambos se conjugan, el producto/sistema/servicio desa-
rrollado permitirá “hacer lo que se desea” (p. 197) y será amigable, 
“fácil de manipular, fácil de aprender y sin errores” (p. 197); pero 
también generará un sentido de empleo frecuente gracias a su efecti-
vidad, pero también a otros atributos como su atractivo o el nivel de 
entretenimiento que proporciona. Sin embargo, mencionan los autores, 
si no se alcanzan estos parámetros, “el ser humano es forzado por la 
computadora [o cualquier otro dispositivo] a realizar una actividad 
de manera diferente” (p. 197). En resumen, aunque fuese un proceso 
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tecnológicamente mediado, la idea es que siempre, el usuario se sienta 
“como un pez en el agua”, que sienta que nada ha cambiado, que sus 
actividades son más fáciles, inclusive.

Este último enunciado resume prácticamente lo que implica la in-
mersión, dentro del extenso panorama de insumos interactivos que han 
aparecido a lo largo de los últimos años. Los mecanismos inmersivos 
“modifican radicalmente la experiencia y la percepción humana de los 
contenidos audiovisuales” (Campusano, Caballieri, & Álvarez, 2019, 
p. 1), porque muestran “un mundo artificial, generado habitualmente 
por un ordenador, en el que se sumerge el usuario y en el que puede ex-
perimentar ciertas sensaciones vinculadas con sus sentidos” (Menéndez 
& Jiménez, 2018, p. 19).

Especialmente, esto ocurre con la vista, el oído, el olfato y el 
tacto, pero de una forma bastante particular: la amplia capacidad 
de percepción de cada persona “queda completamente inmersa en 
un casco que sostiene una pantalla del tamaño de un celular, y nos 
envuelve para que nada más nos distraiga” (Campusano et al., 2019, 
p. 1), a través de mecanismos que la expanden aún más, tales como 
el uso de las tres y cuatro dimensiones, para crear ambientes donde 
el usuario puede tener una amplia gama de posibilidades y niveles de 
intervención e interactividad.

Recapitulando, se trata de una serie de experiencias donde no sólo 
sentimos, sino que somos capaces de ubicarnos, de estar y de ser, dejando 
de lado, incluso, la idea de que lo ficticio es intangible y perceptible 
solamente por intermedio de la dualidad básica de los sentidos, com-
puesta por la visión y la audición.
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Panorámicas Coexistentes: Realidad Virtual, Sonido, Fotografía 
y Visualización de Datos

De acuerdo con Menéndez y Jiménez (2018), la noción de entornos 
inmersivos tiene mucha relación con la de realidad virtual (VR), una 
idea que, evidentemente, deja al descubierto las grandes potencialidades 
de la creatividad y la libertad para ejercerla, “más que imponer reglas, 
las rompe. En lugar de establecer límites, los transgrede. No presenta 
eventos predeterminantes, los crea. En otras palabras, la realidad virtual 
apunta más allá de sí misma. Se transmuta” (Hohstadt, 2019, p. 20). 
Es capaz, a decir de Lanier (2019), de constituirse como “el mecanismo 
de mayor alcance para investigar lo que un ser humano es en cuanto a 
cognición y percepción” (párr. 20).

Y es que, en el relativamente corto tiempo que la VR lleva en la his-
toria de la humanidad contemporánea, ha llegado a aplicarse en diversos 
ámbitos de la vida y el conocimiento. Pero para dar respuesta a todos 
aquellos campos, contiene una serie de constantes, moldeables según 
los contenidos, propósitos, públicos y tantos otros aspectos específicos, 
que guíen el desarrollo de un proyecto de VR.

Una de ellas es la presencia de un recurso tecnológico primordial –que 
también es el más extendido- para su materialización: los dispositivos 
materiales que, en tiempo real, por un lado, transmitirán los materiales 
audiovisuales de realidad virtual y, por otro, serán capaces de receptar 
y decodificar la información sensorial emitida por el usuario, para dar 
una retroalimentación adecuada y verosímil. En este caso, serán cas-
cos, gafas, guantes, auriculares, micrófonos, entre otros. Gracias a su 
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confluencia, una nueva ‘realidad’ será proyectada dentro del normal 
campo de visión de los seres humanos.

No obstante, queda claro que, al existir esa gran diversidad de 
aparatos, cada uno se especialice en proporcionar y recibir un tipo de 
estímulo diferente. Y para que cada elemento que componga el escenario 
inmersivo de VR aporte efectivamente al relato y al propósito definido, 
también tiene que acreditar algunas características innovadoras para 
convertirse en agente generativo de inmersión.

Así, por ejemplo, el sonido –ya sea en formato de música o sonido 
ambiental- debe adquirir un formato acorde al sentido panorámico del 
video en el que se insertará. Es decir, será espacial, envolvente, de manera 
que se escuche “en todas las direcciones, al igual que en la vida real” 
(Google, 2019, párr. 1). Queda por demás decir que este rasgo exige 
una altísima calidad técnica, para garantizar su buen desenvolvimiento 
durante la proyección.

Por su parte, la fotografía inmersiva, como en el formato tradicio-
nal, en primer lugar, remite a la forma de elaboración de los videos 
–entendidos como sucesiones extremadamente rápidas de fotografías, 
causando la sensación de movimiento-. En este particular, las imágenes 
digitales fijas y el video serán elaborados en 360°, así como a partir de 
otras “tecnologías panorámicas y de montaje fotográfico” (Domínguez, 
2010, párr. 1). Estos productos se han convertido en “la mejor manera 
de explorar cualquier escenario hasta el último detalle”, incluyendo 
a “imágenes gigantescas que se pueden escudriñar a golpe de zoom” 
(párr. 2).

De acuerdo con Domínguez (2010), fue apenas en 2008 cuando las 
fotos inmersivas pudieron ser visualizadas a través de cualquier nave-
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gador, gracias a una actualización de Adobe Flash. Desde entonces, los 
proyectos que se han creado a partir de este recurso son numerosos. 
A pesar de su sentido monosensorial, como en su versión clásica, su cuota 
de detalle es altísima y permite sobrepasar las fronteras fisiológicas del 
ojo humano, al otorgar un panorama completo de un escenario, visible 
de frente, sin necesidad de tener otro par de ojos detrás de la cabeza.

También la visualización de datos, a pesar de ser una práctica casi 
nueva, ya ha evolucionado para adaptarse a los entornos inmersivos 
de realidad virtual, dejando atrás su carácter, de igual forma, uni o 
bidimensional. Marín Miró (2015) señala que este progreso se suma a la 
corriente permitir a las personas, ‘estar’ dentro de la data. Esto significa 
abrir la posibilidad de hacer un tour gráfico, a través de recreaciones 
espaciales, cartogramas o figuras estadísticas, al tiempo que se conocen 
cifras, casos, evoluciones numéricas, etc.

Telarañas Inmersivas para Generar Conciencia

Como ya se ha anotado en líneas anteriores, la VR ha encontrado 
diversas fuentes de inspiración para replicarse, buscando el beneficio 
de sus usuarios. Quizás su aplicación más conocida y popular sean 
los videojuegos y, en general, aquellos materiales digitales destinados 
al entretenimiento de la gente de toda edad. Empero, como indica 
Lanier (2019), esa VR es prácticamente la misma herramienta usada 
para que los veteranos de guerra superen los efectos causados por el 
trastorno por estrés postraumático.

A pesar de que haya artefactos tecnológicos especialmente creados 
para el consumo de productos de realidad virtual, el desarrollo técnico 



109

los ha hecho más accesibles, de modo que puedan estar a disposición de 
los usuarios a través de dispositivos más populares, como los teléfonos 
móviles, las tabletas o las computadoras (Menéndez & Jiménez, 2018).

Gracias a esta mayor disponibilidad, resulta más factible pensar en 
la generación de proyectos inmersivos de interés social, cultural o pe-
dagógico. Todos sus recursos podrían ser usados de la misma manera, 
para recrear algún contexto; la única diferencia sería que, en función 
del objetivo que se persiga, las narrativas irán tomando forma con 
las historias, los personajes, las acciones, las decisiones pertinentes. 
Al respecto, Menéndez y Jiménez (2018) sentencian:

Consideramos que el camino hacia una VR de alto impacto social 
como tecnología habilitante de inmersividad para sectores como 
educación, salud, industria, etc. pasa por su capacidad para resolver 
problemas y ofrecer una experiencia de usuario fluida, uniforme 
y cómoda, siendo capaz de solucionar los retos y necesidades de 
interacción (p. 36).

En este contexto, la capacidad de interactuar que el usuario pueda 
tener adquiere especial relevancia, puesto que, a pesar de seguir siendo 
una realidad creada a propósito, con unas características determinadas 
para alcanzar un objetivo particular, la realidad cotidiana está más 
presente en este tipo de producciones que en las de tipo comercial o 
de entretenimiento. Se trata de resolver problemas sociales, generar 
conciencia sobre fenómenos complejos o de interés público, pero, sobre 
todo, de situar al participante en medio de una situación que puede po-
ner a prueba a su cognición, a sus sentimientos y a sus acciones, y viva 
dicha experiencia, bajo el influjo de todos los factores que intervienen 
en la realidad física, a su favor o en contra.



110

Metodología

Para el desarrollo de la presente indagación, se contempla un diseño 
metodológico sencillo pero conciso y pertinente. En este sentido, se pro-
pone, además de una metodología cualitativa, centrada en la obtención 
de información de naturaleza descriptiva, que aporte a la construcción 
de un panorama basado en las características de una situación específica.

Dicho particular se configura como la base de este estudio, ya que 
los resultados investigativos se obtendrán a partir de una examinación 
guiada por el método de estudio de caso, en función de un proyecto de 
realidad virtual, enfocado hacia la reducción del ciberacoso escolar. 
Aquel procedimiento se define como una herramienta para “identificar 
los elementos clave o variables” (Martínez Carazo, 2006, p. 170) de las 
unidades de análisis, respecto de un asunto general. De este modo, a 
decir de Díaz de Salas, Mendoza y Porras (2011), los atributos encon-
trados son susceptibles de contrastación, transferibilidad y evaluación; 
esta última, basada en los mecanismos operativos a través de los cuales 
quedan en evidencia.

Para efectos de esta pesquisa, el caso que se ha elegido se trata de 
“Asignatura Empatía”, un proyecto llevado a cabo en España, con el 
apoyo de Samsung, en alianza con el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, y que está dirigido a los estudiantes de Primer Año de la 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Su objetivo es “concienciar e 
intentar reducir el acoso escolar implicando a los alumnos en la propia 
resolución del problema” (SamsungVR ES, 2017, párr. 1), otorgándoles 
conocimientos experienciales para identificar y resolver casos en sus 
contextos cercanos.
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Aquel propósito se trabaja a través de la visualización de un vi-
deo inmersivo producido en formato 360° que, por tanto, requiere ser 
observado, para una mejor y más realista experiencia, con la ayuda 
de unas gafas de realidad virtual y un celular. Estos aparatos fueron 
proporcionados por la misma compañía tecnológica impulsora, a cada 
estudiante participante, como se aprecia en las Figuras 1 e 2.

Figura 1. Ejecución de la experiencia en las instituciones educativas 
españolas. (Samsung, 2017)

Figura 2. Ejecución de la experiencia en las instituciones educativas 
españolas. (El Mundo, 2017).
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En el audiovisual presentado a los estudiantes (Figura 3), se expone el 
caso de un adolescente como ellos, que forma parte del equipo de básquet 
de su centro. En la semifinal del campeonato, yerra un lanzamiento y 
pierden el pase a la final. Como venganza, uno de sus compañeros del 
grupo deportivo y del curso, aprovecha el momento en el que el otro 
niño usa un inhalador, para tomarle una fotografía, editarla y montar 
la imagen de una gaita sobre su boca. La comparte de inmediato en 
sus redes sociales, con la etiqueta #SOYUNSOPLAGAITAS. Aquel 
término –soplagaitas- está considerado dentro del diccionario de la 
Real Academia Española de la Lengua (2019), como una voz coloquial 
usada en España, que significa “persona tonta o estúpida” (párr. 1). 
Esparcido el contenido entre sus pares, el aludido cae en un estado 
de tristeza y angustia, hasta que otros compañeros toman la iniciativa 
de contrarrestar los efectos negativos de la publicación ofensiva, con 
otra etiqueta: #TODOSSOMOSORQUESTA, que se acompaña de una 
fotografía de todo un grupo con instrumentos musicales, en solidaridad 
con su amigo.

El alcance de este proyecto fue importante: tan solo en la Comunidad 
de Madrid, más de 1500 estudiantes del nivel antes mencionado fueron 
partícipes de la iniciativa, según datos de El Mundo (2017). De hecho, 
se tenía previsto que 1696 alumnos de Primero de la ESO quienes, por 
medio de una entrevista, aportaron sus criterios y reflexiones en torno 
a la conciencia sobre el ciberacoso escolar.

A partir de ese análisis, Samsung (2017) reporta que los principa-
les resultados fueron alentadores, ya que “un 19% de los alumnos se 
identifica con el protagonista” (párr. 5) y la décima parte de ellos ex-
pandió sus nociones sobre lo que implica el acoso escolar, al aprender 
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que las mentiras y rumores falsos sobre alguien son también formas 
de ciberbullying, junto con las burlas e insultos reiterados, que ya eran 
considerados como tal.

  

Figura 3. Escenas del video de “Asignatura Empatía”. (Samsung España, 
2017).
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Asimismo, se resalta la valoración positiva del proyecto y del video 
inmersivo, especialmente respecto del desenlace, que fue evaluada como 
útil, apropiada y arquetípica, debido a que enfatiza en la solidaridad, 
el compañerismo y la importancia de los maestros y padres de familia 
en la solución del problema.

De este modo, tomando como punto de partida a esta propuesta, 
otra de las técnicas a emplear será la observación directa del producto 
audiovisual inmersivo que se configura, prácticamente, como el corazón 
de “Asignatura Empatía”. Y para llevarla a cabo, se ha diseñado una 
ficha de observación, como instrumento específico para la extracción 
de información, que ayude a determinar la presencia, forma y nivel de 
aplicación de los diez elementos/mecanismos/estrategias más adecuados 
para generar inmersión en las narrativas audiovisuales digitales, a saber:

la utilización del sonido, el uso de la fotografía, la utilización de 
infografías-visualización de datos, el uso de las tres dimensiones, la 
estructura lineal con desplazamiento, las mecánicas de los juegos, 
las técnicas de realidad virtual, el rol en la historia, la personaliza-
ción del relato y la narración de la propia historia (Gifreu-Castells, 
2016, p. 48).

Tabla 1.
Ficha de observación
FICHA DE OBSERVACIÓN
UNIDAD DE ANÁLISIS

Generación de inmersión
Análisis

¿Aparece? ¿Cómo se 
refleja?

Características 
particulares

Sonido
Fotografía
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Infografías/visualización de datos

Tres dimensiones
Estructura lineal con 
desplazamiento
Mecánica de juegos
Técnicas de RV
Rol en la historia
Personalización del relato
Narración de la propia historia
Elaboración propia.

Los insumos descriptivos que resulten de esta herramienta serán 
la base para la ejecución de un análisis pormenorizado e integral de 
la calidad inmersiva de la base audiovisual del proyecto “Asignatura 
Empatía”, en función de los recursos explícitos e implícitos con los 
que se ha construido.

Análisis

Tal y como se explicitó en el subapartado anterior, el primer paso 
para el desarrollo del trabajo esencial en torno al caso de “Asignatura 
Empatía”, es cumplimentar la ficha de observación diseñada, a partir 
del contenido de su video insignia, como se pone a consideración en 
la tabla que sigue:



Tabla 2.
Ficha de observación aplicada al caso de estudio
FICHA DE OBSERVACIÓN
VIDEO INMERSIVO DE “ASIGNATURA EMPATÍA”

Generación inmersión
Análisis

¿Aparece? ¿Cómo se refleja? Características particulares

Sonido 

• Voz de los personajes: 
locución del narrador e 
intervenciones de los demás 
personajes.

• Efectos: sonido ambiental.
• Música de fondo.

• Lenguaje coloquial, equilibrio 
entre diálogos y narración.

• Sonidos y música envolvente: 
complementan las escenas, 
adoptando el tono de las 
acciones que se suscitarán.

Fotografía  • Es la esencia del relato, el 
elemento de la discordia.

• A través de una fotografía, se 
ejerce el ciberbullying.

Infografías/visualización de 
datos 

• Iconos para identificar a 
todos los personajes, proceso 
de compartición de imagen 
montada en redes sociales, 
publicaciones ofensivas y 
solidarias.

• Elementos complementarios de 
la historia, apoyos visuales para 
las acciones en redes sociales, 
especialmente.

Tres dimensiones  • Video completamente 
elaborado en 360 grados.

• Disponible para ver en 2D, 3D y 
anaglifo, a través de YouTube.

• En 3D, posibilidad de 
visualización con gafas de 
RV y sin ellas, y capacidad de 
navegación a través de flechas.



Estructura lineal con 
desplazamiento ±

• Secuencialidad narrativa 
(en fondo y forma), sin 
posibilidad de avanzar o 
retroceder a voluntad.

• Una sola historia completamente 
predeterminada, sin 
posibilidades de elección de 
opciones a lo largo de ella.

Mecánica de juegos ± • No se busca generar adicción, 
sino atracción y compromiso.

• Naturaleza social, más que 
comercial.

Técnicas de RV  • Sin reflejo en la unidad de 
análisis.

• No hay seguimientos, la 
participación es, en cierto modo, 
pasiva.

Rol en la historia ±
• Estudiantes asumen el rol de 

José, un compañero de clase 
del acosador y el acosado.

• Espectador pasivo: acciones y 
decisiones ya están hechas.

Personalización del relato  • Sin reflejo en la unidad de 
análisis.

• Sólo hay un personaje y un 
camino posibles para los 
participantes.

Narración de la propia 
historia ±

La voz que locuta la historia 
pertenece, de forma hipotética, 
al participante externo, no al 

acosador o acosado.

Guía de la propia historia como 
testigo, aunque el relato central no 

es el suyo.

Elaboración propia.
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En función de la información recolectada según los parámetros de 
la ficha de observación, es posible deducir una evidente y necesaria 
confluencia de diversos recursos para generar inmersión. Dado que el 
propósito central de “Asignatura Empatía” es generar conciencia res-
pecto al bullying y ciberbullying, queda claro que aquellos elementos o 
mecanismos que enriquezcan el relato para hacerlo verosímil y lo más 
real y fiel posible tienen más peso e importancia en el video.

Como se aprecia en el esquema, las herramientas visuales y sonoras 
son las que mayoritariamente están presentes en el audiovisual del pro-
yecto aquí analizado: la imagen en tres dimensiones, la fotografía, las 
infografías para visualizar datos y las diversas modalidades del sonido 
constituyen la base de la experiencia. Sin embargo, cada uno de estos 
se hace presente de forma muy particular, de acuerdo con el objetivo y 
el desarrollo mismo de la historia. Así, por ejemplo, el uso de 3D queda 
patente desde el primer segundo, permitiendo al participante insertarse 
dentro del contexto –la cancha de básquet, el aula, el patio…- y moverse 
en el propio terreno alrededor de él.

De este aspecto se derivan el rol en la historia y la narración del 
propio relato. Las tres dimensiones facilitan el traspaso de un punto de 
vista particular, al participante; en este caso, José es el personaje que 
“presta” su mirada para que alguien más atestigüe la gravedad de lo 
que está pasando y su posterior y positiva resolución.

No obstante, en el video analizado, tanto el concepto de rol como el de 
lo propio tienen una representación incompleta, a medias, porque ambos 
recursos implican pasividad: el papel de José corresponde a un testigo, 
no a la víctima ni al agresor, no se puede cambiar o adaptar de ningún 
modo y su presencia en el relato no tiene mayor incidencia, ya que no 
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cuenta con poder de decisión o acción; son otros los que llevan a cabo 
los hechos de la historia y su figura no puede favorecerlos o impedirlos.

La fotografía, por su parte, no se usa precisamente como un elemento 
constructor del escenario, sino como una dimensión del discurso: una 
fotografía será el punto de partida para que Alberto desate el acoso contra 
su compañero Nacho, y otra será la solución, como se mencionó en el 
subapartado precedente. En cambio, son las ilustraciones e infografías 
animadas las que cobran protagonismo para explicar el contexto: el 
avatar asignado a cada estudiante de la historia, las estadísticas en redes 
sociales del equipo de baloncesto, el proceso de creación del montaje 
ofensivo, el flujo de mensajes acosadores, las reacciones positivas y 
negativas, la fotografía alternativa, por nombrar los más relevantes. 
Y serán los efectos y la música de fondo, los factores que contribuyan 
a generar una mayor inmersión en el ambiente y las emociones que se 
viven, de acuerdo con cada momento.

Por el contrario, aquellos insumos más relacionados con la gamifi-
cación no hallaron tanta cabida en el video de “Asignatura Empatía”. 
La mayor evidencia de esto es la ausencia de personalización y de li-
nealidad estructural con desplazamiento. Dicho esquema es inmutable: 
no se escogen los personajes, ni las acciones, ni la historia; todos estos 
elementos son siempre los mismos, no permiten una libre movilización 
o elección del usuario. Eso sí, al ser partes únicas cuidan su sentido de 
unidad, su secuencialidad respecto al escenario, la acción, los perso-
najes, etc. Son eslabones de una cadena que, indefectiblemente, lleva 
de un hecho a otro de forma directa, en una relación de causa-efecto 
permanente (Oliva, 2016).



120

En este sentido, ni las técnicas de realidad virtual ni la mecánica de 
juegos, asociadas a los videojuegos, caben de forma integral y literal en 
el audiovisual producido como herramienta para este proyecto contra 
el acoso escolar. La primera, que ciertamente guarda relación con el 
ya apuntado desplazamiento, tiene su traslación en el caso examinado, 
gracias al formato 360 del video. Es el seguimiento de los movimientos 
de la cabeza del usuario, la única técnica a la que se recurrió, en con-
comitancia con la definición de las gafas de realidad virtual –sin más 
accesorios para el resto del cuerpo- como medios para su proyección.

La segunda, por su parte, se aplica parcialmente, dado que el propósito 
de “Asignatura Empatía” no tiene carácter comercial, sino educativo 
y social; y aunque resulte atractivo, tampoco intenta entretener a largo 
plazo. Esta producción audiovisual cumple su cometido a corto plazo, 
si no de inmediato, por tanto, no puede ni quiere generar adicción. 
Tampoco tenderá a incorporar otros mecanismos considerados por 
Cortizo Pérez (2011) en esta categoría, tales como recolección, otorgar 
puntos, mostrar estadísticas comparativas y clasificaciones por logros 
o desarrollar la narrativa por niveles, porque tiene la estructura única 
y predefinida que ya se ha explicado.

Quizás la única forma en que la mecánica de juegos podría verse 
representada en el objeto de estudio es el feedback o retroalimentación 
(Cortizo Pérez, 2011). Sin embargo, no es muy evidente, ya que estaría 
inserto implícitamente en el desenlace del relato, cuando se contrarresta 
el acoso a través de acciones solidarias de los demás compañeros y todo 
vuelve a la normalidad. Podría decirse que, en este caso, el participante 
recibe una recompensa moral que, al tiempo, desencadena el efecto 
formativo, reflexivo y concienciador deseado.
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Conclusiones

En función de los aportes teóricos y el estudio de caso aquí tratado, 
se concluye que las narrativas inmersivas suponen, hasta ahora, un me-
canismo de innovación y generación de productos comunicacionales 
atractivos. Aunque se definan y efectivamente sean copias recreadas de 
la realidad, ya sea con contenidos ficticios o auténticos, su vertiginosa 
evolución, ha permitido a los usuarios trasladar, no sólo sus acciones y 
decisiones a un entorno virtual maleable y accesible, sino, sobre todo, su 
misma existencia, su ‘ser’ y ‘estar’, como ocurriría en la realidad física.

La versatilidad de estas técnicas y sus elementos constitutivos hace 
que la inmersión, especialmente representadas por la realidad virtual, le 
da la capacidad de servir a los más variados objetivos. Entre ellos, los 
predominantes han sido históricamente, los ligados al entretenimiento, 
como los videojuegos; sin embargo, el caso de “Asignatura Empatía” 
demuestra que la significación y el sentido que la VR tiene por sí misma, 
se potencia al añadir el nivel de impacto de su contenido, a nivel social, 
cultural, didáctico, artístico…

“Asignatura Empatía”, la iniciativa impulsada por uno de los mayores 
productores de tecnología y el Ministerio de Educación de España, vuelve 
la mirada hacia un problema de importante gravedad: el ciberbullying. 
A través de una historia enriquecida por variados elementos generadores 
de inmersión e interactividad, fue capaz de transmitir y hacer vivir a 
los adolescentes una experiencia de ciberacoso, que hasta entonces no 
habían logrado visibilizar y comprender por completo. Los resultados 
hablan por sí solos y demuestran que este tipo de abordajes es mucho 
más atractivo y efectivo, que aquellas metodologías convencionales y 
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repetitivas. Sin duda, este ejemplo es una muestra de cómo los medios 
de comunicación digitales pueden entrañar una oportunidad para ayudar 
a mejorar la realidad no virtual en la que vivimos.
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https://bit.ly/2Dw73dP

https://bit.ly/2XO6kOC
https://bit.ly/2XO6kOC
https://bit.ly/2Ov07nV
https://bit.ly/2R0K4jm
https://bit.ly/2OrEHIa
https://bit.ly/33o1s3Y
https://bit.ly/2Dw73dP


124

Montaño, N., Michinel, J. L., & Soriano, A. (2005). Lo significativo 
en la Interacción Humano-Computador: una perspectiva educativa 
del diseño de software. Revista de Pedagogía, 26(77), 375-395.

Oliva, H. A. (2016). La gamificación como estrategia metodológica en 
el contexto educativo universitario. Realidad y Reflexión, 16(44), 
29-47. Recuperado de https://bit.ly/37LxLgs

Real Academia Española de la Lengua. (2019). Soplagaitas. DLE en 
línea. Recuperado de https://dle.rae.es/soplagaitas

Rubio, J. L. & Gértrudix, M. (2016). Realidad Virtual (HMD) e 
interacción desde la perspectiva de la construcción narrativa y 
la comunicación: propuesta taxonómica. Icono 14, 14(2), 1-24. 
Recuperado de https://bit.ly/2XXiEfA

Samsung. (2017, noviembre 17). Los escolares aprueban la Asignatura 
Empatía, una iniciativa de Samsung para combatir el acoso escolar. 
Samsung. Recuperado de https://bit.ly/37In1PW

Samsung España. (2017, noviembre 14). Asignatura Empatía VR - 
#ByeByeBullying [YouTube]. Recuperado de https://bit.ly/2KYokAN

SamsungVR ES. (2017, julio 7). Asignatura Empatía. Samsung VR. 
Recuperado de https://bit.ly/2XRhPFe

https://bit.ly/37LxLgs
https://dle.rae.es/soplagaitas
https://bit.ly/2XXiEfA
https://bit.ly/37In1PW
https://bit.ly/2KYokAN
https://bit.ly/2XRhPFe


125

El Ecosistema Mediático como Espacio de 
Construcción de Conocimientos

Ma Celeste Marrocco

Descubrir el mundo a través de los ojos de una nueva generación 
no sorprende y nos conmociona cada vez que lo descubrimos. Pero no 
es un fenómeno global, sino que muestra particularidades y diferencias 
que lo transforman fuertemente cuando se trata de los jóvenes en un 
pequeño pueblo del interior de una provincia, en el interior de Argen-
tina. Esos jóvenes ven con ansías un futuro que les exige salir de su 
pueblo para proyectar una vida, ya que las dificultades para conseguir 
trabajo, estudiar una carrera o desarrollar un emprendimiento son aún 
más complejas que en las grandes ciudades.

Formar a estos jóvenes implica una responsabilidad y un com-
promiso para todos sus docentes. Nuestros docentes son herederos 
de una forma conservadora y hasta repetitiva de transmitir conoci-
mientos. Sin embargo, el fenómeno tecnológico y social que plantea 
la convergencia y la creciente conectividad digital de la que hacen 
particular uso los adolescentes, los pone ante un desafío que implica 
formar ciudadanos capaces de manipular, producir y abordar textos 
multiplataforma de manera reflexiva y crítica. Esta situación los obliga 
a trabajar con estos estudiantes de formas nuevas y diferentes que les 
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permitan desarrollar una comprensión profunda de los textos visuales, 
interactivos y multiplataforma.

Hoy vamos a compartir con ustedes un proyecto que busca dar 
respuesta a esta situación a la vez que estimular la creatividad y ca-
pacidad de trabajo colaborativo, así como la responsabilidad personal 
y las estrategias de trabajo que les permitan alcanzar las metas que se 
propongan, siendo capaces de autoperfeccionarse y gestionar sus pro-
pios emprendimientos.

Se apunta a lograr un proceso de construcción de conocimientos que 
se expresen en narrativas transmediales a partir del trabajo colaborativo 
apostando por el desarrollo integral de la persona, la revalorización de la 
capacidad de análisis y reflexión, y una estructura de pensamiento que 
rebase los contenidos conceptuales específicos de una o más materias, 
otorgando a los jóvenes la posibilidad de expresar sus ideas como ciu-
dadanos responsables dentro de una sociedad democrática, por medio 
de narrativas significativas y originales.

El Ecosistema Mediático que Rodea a los Jóvenes

Como señala Giovanni Sartori al iniciar su libro Homo Videns, lo 
que hace único al homo sapiens es su capacidad simbólica. El hombre 
a lo largo de la historia ha logrado desplegar esa capacidad al máximo 
con la constitución de los lenguajes, a través de los cuales logró comu-
nicarse por medio de signos significantes (Sartori, 1997).

En este sentido las relaciones entre sociedad y tecnología son 
complejas y han sido largamente estudiadas y analizadas, como las 
propuestas de McLuhan en su libro “El medio es el Masaje” y su 
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visión sobre la situación del mundo y la configuración de la realidad 
humana, a partir del desarrollo de los medios eléctricos en ese momento 
(McLuhan, & Fiore, 1969).

Para él, el ser humano es un ser formado a partir de un ambiente 
caracterizado por los medios de comunicación que lo rodean y por lo 
tanto con características diferentes a sus predecesores. McLuhan habla 
del niño televidente sumergido en un entorno eléctrico, a las puertas de 
los años ’70. Hoy, a ese mundo eléctrico hay que sumarle y ampliarlo en 
un entorno digital desplegado en red que modifica la manera de mirar y 
comprender el mundo. Así como el niño de los ’70 se veía sumergido 
en una doble realidad de una escuela del siglo XIX en pleno siglo XX, 
nuestros niños se encuentran con una educación no muy distinta en un 
tiempo y un espacio, abatidos y reconfigurados a partir de la dinámica 
de los medios digitales, sus procesos y velocidades.

Siguiendo las propuestas de McLuhan “las sociedades siempre han 
sido moldeadas más por la índole de los medios con que se comunican 
los hombres que por el contenido mismo de la comunicación” (McLuhan, 
& Fiore, 1969).

El tiempo mítico, en los inicios de la civilización, dominado por la 
esfera sonora marcaba un tiempo totalizador, pleno y que abarca todos 
los aspectos de la vida del hombre. El lenguaje y la escritura entraron 
en el mundo humano organizando el espacio y la sociedad en forma 
lineal y fragmentada, configurando la construcción del mundo occiden-
tal tal como lo conocemos. Ese espacio visual que dominó la sociedad 
gutemberiana es uniforme y continuo, caracterizando una manera de 
ver el mundo y la realidad que pasó de padres a hijos sin mayores va-
riaciones durante siglos.
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Esta construcción solo fue interrumpida con la inclusión de un nuevo 
mundo, eléctrico en su origen, si tomamos los términos de McLuhan; 
digital, interactivo y convergente en la actualidad, en el que las fronte-
ras temporo-espaciales han sido abolidas tras una construcción social 
múltiple y entrecruzada en una extensa y compleja red de asociaciones 
de diversa índole.

La dimensión escrita y sonora comienza a perder fuerza a favor de 
la visual, así el homo sapiens comienza su recorrido a lo que Sartori 
denomina homo Videns: “para él las cosas representadas en imágenes 
cuentan y pesan más que las dichas con palabras” (Sartori, 1997). 
Posteriormente, pasamos a un mundo multimedial e interactivo donde 
el centro se desplazó del TV a la computadora, y hoy a los diversos 
dispositivos digitales de acceso a la red, particularmente los móviles 
que se convierten en extensiones de nuestro propio cuerpo.

Los textos que circulan por estas redes son diversos, desde foto-
grafías a videos, desde juegos interactivos a producciones narrativas 
que extienden sus universos en las más variadas plataformas. Para 
Neil Postman la ecología de los medios permite reconocer como esos 
medios facilitan la comprensión del hombre sobre el mundo en que 
vive, cómo afectan su opinión sobre la realidad, imponiéndole formas 
de pensar, sentir y actuar, permitiendo estudiar los medios como am-
bientes que condicionan el desarrollo de la persona (Postman, 2000).

En la mano de cualquier adolescente que maneja su Smartphone 
como centro de comunicación, expresión, estudio, registro, consumo 
y entretenimiento en los más diversos aspectos de la vida se palpa esa 
sociedad convergente que afecta su formación como persona.
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La convergencia de la que hablamos incluye de una transformación 
tanto en el modo de producción como de consumo de los medios.

La convergencia representa un cambio de paradigma: el paso de los 
contenidos específicos de un medio a los contenidos que fluyen por 
múltiples canales mediáticos, a la creciente interdependencia de los 
sistemas de comunicación, a los múltiples modos de acceder a los 
contenidos mediáticos y a las relaciones cada vez más complejas 
entre los medios corporativos de arriba abajo y la cultura participa-
tiva de abajo arriba (Jenkins, 2008, p. 241)

Para este análisis, Jenkins recurre a Lisa Gitelman, para brindar su 
concepto de medios, través de un modelo que funciona en dos niveles, 
por un lado entendido como una tecnología que posibilita la comuni-
cación, pero por el otro como un conjunto de “protocolos” asociados 
a prácticas sociales y culturales que se desarrollan alrededor de dicha 
tecnología, son en este sentido sistemas culturales (Jenkins, 2008).

Podemos hablar entonces de que la convergencia se produce también 
en estos dos niveles, por un lado, las tecnologías de la distribución, es 
decir el soporte que transmite el mensaje. Pero, por otro lado, la conver-
gencia de esas prácticas sociales que se ven transformadas por la forma 
en que los discursos son transmitidos, y a su vez afectan la manera en 
que son internalizados y leídos por los receptores.

Es en este camino justamente que nuestros jóvenes, altamente afec-
tados por las condiciones actuales de ese ambiente mediático, requieren 
herramientas que les permitan analizar la realidad que los rodea siendo 
conscientes de su influencia en sus propias vidas, para poder desarrollarse 
de forma crítica y analítica en un contexto cada vez más dominado por 
las redes de comunicación y sus formas de vinculación.
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Los estudiantes se mueven en un mundo donde las posibilidades 
tecnológicas de capturar a través de la fotografía, o el video, de guar-
dar una voz, o de registrar un movimiento rompieron ese monopolio 
significante de la cultura masiva del Siglo XX, donde para poder co-
municar una idea a un gran grupo de personas se hacían necesarios 
grandes recursos económicos para poder acceder a medios masivos de 
comunicación. Las redes permiten con solo una conexión a internet, 
que cualquier persona pueda publicar sus producciones textuales, au-
diovisuales o de cualquier tipo a un amplio número de interactores a 
lo largo del planeta, incluso refinando su alcance a nichos de intereses 
específicos de forma sencilla e intuitiva.

Ante esta realidad la labor educativa debe orientarse a la formación 
de individuos que desarrollen habilidades y capacidades necesarias para 
poder asimilar lo que comunican los diferentes canales de manera reflexi-
va y crítica, participando de los mismos con sus propias producciones, 
en el rol de prosumidor, entendido este en el sentido en que los define 
Alvin Toffler, quien en La Tercera Ola los describe como personas que 
consumen lo que ellos mismos producen, en lugar de venderlo, es para 
ellos mismos o para sus hijos, o para darlo gratuitamente (Toffler, 1994). 

Esta configuración social viene de la mano de la tecnología dispo-
nible. Toffler analiza profundamente las implicancias económicas de 
este fenómeno, tema que excede este trabajo, pero lo cierto es que las 
características del sujeto que describe Toffler coinciden con el que hoy 
puebla nuestras aulas, producen sus propios contenidos, sin una primera 
aspiración económica, sino social y medial manipulando las narraciones 
que tanto admira. En este punto podemos incluir otro concepto que 
caracteriza la comunicación contemporánea: Transmedia.
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La palabra transmedia, está formada por el prefijo trans que significa 
“más allá”, “del otro lado”, “a travésde” y media que hace referencia a 
los medios de comunicación, formando un concepto que da cuenta del 
recorrido que permite traspasar un contenido de un medio a otro, pero 
sobre todo refiere a los relatos que extienden su universo más allá de un 
solo medio, y se distribuye de forma orgánica e integrada por diversos 
canales y formas de distribución. Cuando en 2003, Henry Jenkins pu-
blica su artículo “Transmedia Storytelling” se impulsa con fuerza este 
concepto en el debate teórico (Jenkins, 2003).

El concepto de transmedia se está aplicando en diversos ámbitos 
desde la educación, la publicidad, el marketing, el periodismo y hasta 
las campañas políticas.

Por ello, hoy por hoy, creemos que es una necesidad incluir en 
nuestras aulas primeramente el estudio de la comunicación y las redes 
en sus diferentes vertientes, y seguidamente, las formas de producción 
multiplataforma que les brinden herramientas para comprender el pro-
ceso de construcción de sentido a la vez que faciliten su producción 
propia de mensajes y comunicación de ideas.

Aprendizajes Significativos y Colaborativos

Al afrontar el desafío de incluir en las aulas redes y tecnologías 
se debe ser consciente de la manera en que cada recurso influye en la 
concepción del mundo que los estudiantes pueden desarrollar con su 
incorporación. Como señala Juana María Sancho “las tecnologías utili-
zadas en la educación escolar (artefactuales, simbólicas y organizativas) 
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modelan el desarrollo de los individuos y sus formas de aprehender el 
mundo”(Sancho, 1998, p. 11).

Tampoco podemos perder de vista que, en Argentina en particular, 
los estudiantes se desarrollan en una configuración social, económica 
y política marcada por una profunda asimetría cultural y monetaria que 
se traduce en diversas posibilidades de acceso a las tecnologías. Por lo 
cual se hace necesario integrar los mejores resultados de la tradición 
y experiencia pedagógica con las opciones tecnológicas de las que 
disponemos hoy. La educación permite de esta forma apuntar a una 
sociedad donde cada uno pueda ocupar su espacio como protagonista en 
la construcción de relatos, la difusión de ideas y el debate de opiniones, 
facilitando una sociedad democrática y participativa.

Desde esta perspectiva se apunta a un proceso de aprendizaje enten-
dido como un camino compartido de colaboración entre compañeros y 
profesores que apunte a la innovación, comprensión, y puesta en prác-
tica de contenidos conceptuales y procedimentales que se orienten a 
lograr la vinculación con el entorno social e histórico, con el objeto de 
estudio, la sociedad y su cultura. Facilitando que cada estudiante según 
su estructura de pensamiento atraviese ese camino de aprendizaje de 
manera única y personal, alcanzando un aprendizaje significativo que 
apoye su desarrollo humano, haciendo uso de todas las tecnologías que 
permitan alcanzar estos objetivos.

En este punto es importante no perder de vista lo que claramente 
nos señala Fernando Iriarte cuando señala que lo más importante es 
lograr un cambio cualitativo en los procesos de aprendizaje, dado que 
no se trata de transferir formas tradicionales de enseñanza en hiperme-
dios, sino de crear nuevos modelos de adquisición del conocimiento y 
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de construcción del saber, basados en el desarrollo de la inteligencia 
colectiva y que promuevan el aprendizaje cooperativo (Iriarte, 1998). 

Desde esta concepción se hace importante destacar que el aprendizaje 
debe incluir tanto estrategias de lectura y análisis como de creación y 
despliegue de contenidos, con la lectura desarrollamos estrategias e 
incorporamos sistemas de análisis específicos y con la creación favorece-
mos el desarrollo de las capacidades para producir mensajes, comunicar 
ideas y comunicarse con la sociedad actual. De igual manera afecta la 
manera en que los actores se vinculan entre sí, flexibilizando los roles, 
permitiendo que el docente deje de ser un transmisor de conocimientos 
repetidos, y se ubique como un coordinador y tutor que apoya el camino 
de sus estudiantes y lo orienta hacia la construcción de aprendizajes, e 
incluso generando espacios para que el propio estudiante comparta sus 
conocimientos aportando todos para mejorar la educación y el apren-
dizaje colaborativo que se genera.

Se le brinda de esta manera a los estudiantes el espacio para concebir 
a los medios como elementos que forman su realidad cotidiana con la 
distancia suficiente para analizarlos, disfrutarlos, interpretarlos y hasta 
subvertirlos en su práctica comunicacional.

 Se entiende el aula como un espacio donde un grupo de aprendices 
cuentan con la guía de un coordinador-docente para construir conocimien-
to, a partir de la investigación y el análisis, estableciendo conexiones y 
nexos entre diferentes conceptos, para desarrollar y producir materiales 
en diversos formatos que permitan comunicar sus descubrimientos y 
aprendizajes en permanente construcción, ampliando la red de contactos 
más allá de las paredes que los rodean hasta límites inimaginables, por 
medio de estrategias que pueden integrar fácilmente el entretenimiento 
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en el proceso de aprendizaje por medio de recursos tales como videos, 
juegos, películas o redes sociales. 

Pensar desde este lugar nos lleva a pensar la práctica docente en 
relación con los nuevos desafíos que se presentan. En este sentido po-
demos coincidir con Batista, Celso e Usubiaga cuando señalan:

Trabajar con tecnologías audiovisuales e informáticas exige ad-
quirir nuevos saberes, ir más allá de la propia disciplina que se 
está enseñando y mantenerse actualizado; así como ofrecer, en la 
enseñanza de las asignaturas, abordajes coherentes con los cambios 
que las nuevas tecnologías provocan en condiciones de producción 
científica, y pertinentes en relación a los problemas globales. Im-
plica reflexionar sobre las propias prácticas y diseñar los espacios 
y los tiempos en que se desarrollará la enseñanza.(Batista, Celso, 
& Usubiaga, 2007, p. 33)

Este marco sirve de referencia para comprender el proyecto desa-
rrollado, que apunta a construir caminos alternativos para estudiantes 
que por medio de la producción de propuestas transmediales puedan 
desarrollar capacidades y aprendizajes complejos, comunicando sus 
ideas y preocupaciones a toda la sociedad. 

La propuesta se trabaja en dos establecimientos del interior de la 
provincia de Córdoba: el Instituto Madre Cabrini, con Orientación en 
Artes – Artes Visuales, de la Ciudad de Capilla del Monte, y el IPEM 165 
Presbítero José Bonoris, con su nueva Orientación en Artes-Arte Mul-
timedial de la localidad de Colonia Caroya.

En estos espacios se implementó este trabajo partiendo del desa-
rrollo de cortometrajes ficcionales y/o documentales que completen 
su desarrollo con espacios web, videojuegos, libros, redes sociales, 
afiches publicitarios e intervenciones en el espacio público, sumado 
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a un estreno comunitario para su divulgación y socialización con una 
importante respuesta local.

Estrategia de Trabajo

La experiencia se origina en 2009 dentro del espacio curricular 
Lenguaje de las Artes Visuales, del 6° año del Nivel Medio, del Ins-
tituto Madre Cabrini (Institución de carácter privado), en la localidad 
de Capilla del Monte, Provincia de Córdoba. Dentro de un proyecto 
transversal integran a los espacios de Producción de las Artes Visuales; 
Arte, Cultura y Sociedad; Lengua y Literatura; Historia; y Formación 
para la Vida y el Trabajo. El proyecto se replicó con algunas adecua-
ciones en 2013 en el IPEM N° 165 P.J. Bonoris (Escuela pública) de 
la localidad de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba, incluyendo los 
espacios curriculares de Lenguaje Multimedia; Producción Multimedia; 
Lengua; Biología y Formación para la Vida y el Trabajo.

La idea surgió cuando la ONG local, Contame Capilla, invita a 
participar de un concurso anual de cortometrajes, fundamentado en 
la necesidad de integrar a una sociedad transformada por numerosos 
migrantes de otras ciudades y provincias; procurando el rescate de 
las posibilidades, realidades e historias de esta población que, en la 
mayoría de los casos, no es la ciudad natal de los estudiantes. Esta 
mirada contrastó fuertemente con la realidad que rodeo el proyecto en 
la localidad de Colonia Caroya donde la fuerte identidad y arraigo de 
las tradiciones locales, vieron inicialmente con cierta distancia nuevas 
estrategias de trabajo transversales, que solo progresivamente fueron 
aceptadas e incorporadas por la comunidad educativa. 
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El trabajo se inicia con el análisis y estudio de las estrategias de 
construcción de sentido de producciones audiovisuales y transmediales, 
para llegar a la propia realización colaborativo de proyectos de tipo 
ficcional, documental y/o periodístico. El proyecto se ubicó en el último 
curso del nivel medio con estudiantes de una edad que oscila entre los 
17 y 19 años, siendo el tercer año de la formación orientada, con lo cual 
contaban con una base de conocimiento en el manejo y producción de 
la imagen, después de dos años de estudio de fotografía y video.

El trabajo se diseña de forma que se trabaje articulada y secuen-
cialmente, profundizando los contenidos en cada uno de los cursos 
involucrados: 4°, 5° y 6° años del ciclo orientado.

El proceso de análisis de producciones permitió ver las estrategias 
de trabajo y desarrollo, sus etapas y formas de organización, así como 
la manera en que se comunicaban ideas y miradas sobre el mundo por 
medio de estas producciones. Una vez compartido en el aula los resultados 
del trabajo en equipo sobre diversos universos mediales seleccionados 
por el interés de los estudiantes, y mediando un debate que permitió 
enriquecer cada trabajo, se comenzó con la segunda etapa: la producción. 

Después de trabajar articuladamente en cada una de las instituciones 
sobre los contenidos necesarios, se desarrollaron en forma grupal guiones 
que pudieran abordar de manera crítica temáticas que fueran de interés 
para los estudiantes de cada institución. De esta forma se estimula a los 
jóvenes a analizar la realidad que los rodea, de manera que se pudieran 
trabajar en cada producción aspectos que se integraran a otras áreas, 
tales como geografía, sociología, historia, y hasta matemáticas, según 
la idea que surgiera del grupo, sumando una investigación previa que 
permita dar verosimilitud y profundidad a los guiones a desarrollar.
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Concebida la idea, se desarrollan biblias transmedia completas, 
que incluyen la programación del proceso de implementación, la idea 
de cada uno de los medios o discursos a incluir en la propuesta y los 
guiones técnicos de los cortometrajes y/o webpisodios que constituyen 
el medio núcleo de cada propuesta, así como el diseño de la estrategia 
de publicidad y de todas las plataformas que cada grupo decidiera in-
corporar, poniendo en juego el aprendizaje de las estrategias de cons-
trucción de relatos adquiridas. Una vez completo este paso, cada grupo 
se organiza como una pequeña productora, con lo cual cada estudiante 
toma la responsabilidad de cumplir un rol determinado en un área y/o 
medio particular.

Cada una de estas áreas implica no solo asumir la responsabilidad 
de completar la tarea, sino también desarrollar capacidades y aptitudes 
propias del rol. Cada uno decide elegir el área a trabajar según sus 
intereses y aptitudes.

Así cada grupo cuenta con un responsable del área, y se organizan 
talleres paralelos para cada una de ellas. Quienes se responsabilizan del 
área de la dirección general, deben no solo manejar profundamente el 
discurso y la narrativa, sino también el manejo de grupos de trabajo y la 
toma de decisiones con responsabilidad grupal. El área de Producción 
además de reunir recursos materiales y humanos, incluyendo actores, 
organizar horarios y gestionar permisos, desarrolla presupuestos, inclu-
yendo asignación y manejo de fondos. Las áreas de fotografía y sonido 
trabajan profundamente los principios físicos y computacionales que 
permiten el registro y manipulación de sus recursos para su empleo 
en los diferentes soportes que se vayan a emplear (audiovisual, video-
juegos, redes sociales, publicidad en diversos soportes, publicaciones 
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editoriales, etc.). El área de dirección de arte, desarrollan los recursos 
necesarios en escenografía, vestuario y maquillaje, a la vez que toman 
a su cargo el registro de las tareas realizadas con fotografías de todo el 
proceso, así como el diseño del concepto visual general, que incluye 
el logo de la propuesta, diseños de portadas y todo lo que surja como 
necesidad del proyecto.

En este punto se llega a producción de cada uno de los medios que 
componen el relato, el cual se realiza con recursos propios de las ins-
tituciones y/o de los estudiantes según el caso. Básicamente se recurre 
a cámaras hogareñas, celulares, en el mejor de los casos, un trípode, 
y lámparas halógenas que facilitan las instituciones en las locaciones 
relevadas y buscadas por los propios estudiantes, computadoras portá-
tiles (netbooks en general), y recursos web 2.0.

Una vez finalizado el rodaje, se desarrolla el montaje de los corto-
metrajes, videojuegos y libros, mientras de forma paralela, se trabaja 
la publicidad de los trabajos por medios digitales, para ello cada grupo 
desarrolla una página web, páginas y perfiles en redes sociales, con lo 
cual trabajan y analizan no solo cómo desarrollarlos técnicamente sino 
también el tipo de contenidos a publicar, su nivel de comunicación y difu-
sión, y la importancia de ser responsables por cada contenidos publicado. 
En estos espacios se publican textos y artículos que no solo publiciten 
la película, sino también entrevistas a técnicos y actores, profesores y 
padres, además de fotos del detrás de escena de cada etapa de trabajo.

Finalmente se convoca a la comunidad toda para reunirse en un 
evento anual donde se presentan estos trabajos, tanto en la proyección 
audiovisual como con instalaciones multimediales y/o juegos de realidad 
alternativa según la propuesta de cada equipo de trabajo.
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Este evento es un momento de encuentro y colaboración con toda 
la comunidad, donde se estimula la expresión de los estudiantes y la 
comunicación de sus trabajos a lo largo del año.

A Forma de Cierre

Este proyecto implica una apuesta a una estrategia de trabajo diferente 
en donde el aprendizaje de los contenidos se base en la exploración y 
la producción desarrollada a través del trabajo en equipo con el uso de 
diversas herramientas digitales que les permitan a los estudiantes vi-
venciar la propia experiencia del lenguaje medial tanto para el estudio 
como para la comunicación de sus resultados.

Se organizan grupos de trabajo que seleccionan temáticas que pueden 
ser tan diversas que van desde la realidad de la comunidad Comechingón; 
la historia e importancia del Tren para la localidad; el proceso de cons-
trucción del Dique El Cajón que alimenta al pueblo; o la historia de vida 
de un vecino de 98 años, chofer del presidente Perón, hasta ficciones que 
incluyen zombies, magia o comedias románticas, entre muchas otras. En 
forma colaborativa producen cortometrajes, videojuegos, libros, página 
web, afiches publicitarios, redes sociales, e intervenciones que incor-
poren la interactividad on line u off line con sus públicos. El proyecto 
se orienta a lograr producciones que busquen expresiones que denoten 
su forma personal de narrar la realidad, apropiándose profundamente 
de la temática para construir y expresar sus propias ideas.

Al brindarles herramientas y estrategias de trabajo colaborativo, 
se espera poder prepararlos para su salida al mundo laboral. El asumir 
roles en cada equipo estimula la responsabilidad individual y colectiva, 



140

así como la conciencia social al explorar su propia región en busca de 
agentes sociales que los estimulen en su propio rol como transforma-
dores de la sociedad que los rodea.

Nuestros estudiantes se desenvuelven en un contexto donde el acceso 
a la información mediada por la tecnología es esencial para diversos 
aspectos de su realidad, en cualquier área de que se trate, brindarle la 
capacidad de ser un ciudadano reflexivo y participativo, implica incluir 
en su formación herramientas y conocimientos que les permitan analizar, 
comprender, aprender y expresarse por medio de recursos mediales.

Justamente analizando y brindando un entorno de aprendizaje mul-
timedial, donde las tecnologías son incluidas como herramientas y se 
reflexiona sobre su uso, como se podrá lograr que puedan desarrollar 
todas sus potencialidades y construir un proyecto de vida que los lleve a 
ese lugar que buscan, haciendo uso de este entorno mediático para lograr 
posibilidades que serían lejanas y hasta casi imposibles, saliendo de un 
pequeño pueblo, en el interior de una provincia del interior de Argentina. 
Es por ello por lo que como docentes apostamos por un modelo que les 
permita construir sus propios conocimientos significativos en un entorno 
tecnológico en permanente evolución, preparándolos para adaptarse a 
esas transformaciones permanentes, con mirada analítica descubriendo 
las posibilidades que le brinda para lograr sus propias metas.
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A sociedade é uma comunidade em constante evolução, em que 
transformações sociais derivam majoritariamente de fatores relacionados 
a evolução da economia global e ao desenvolvimento de novas tecno-
logias. Neste cenário, há uma crescente necessidade de atualização de 
conhecimentos, sejam eles profissionais ou pessoais. Entretanto, o ritmo 
das atividades cotidianas também é progressivo impossibilitando, de 
modo geral, a dedicação exclusiva de determinado período do dia para 
tais atividades. Conceitualmente, as escolas têm como objetivo distri-
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buir conhecimentos e desenvolver habilidades que possam contribuir 
na formação integral de seus alunos de forma adaptável ao contexto 
social em que estes habitam.

Tradicionalmente, os órgãos educacionais trabalham baseados em 
estruturas hierárquicas de ordem presencial, estabelecendo limites comu-
nicativos físicos e temporais entre comunicadores e comunicados. Com 
o processo da globalização, o desenvolvimento de novas tecnologias 
e, mais recentemente, o surgimento da rede mundial de computadores, 
tais limites tornam-se cada vez mais deturpados, de forma que os pró-
prios objetivos nos quais as escolas se baseiam, não mais se adequam a 
modelos de ensino tradicionais. Logo, passam-se a adotar metodologias 
baseadas na Educação a Distância (EAD) que, visando a atenuação de 
fatores temporais e físicos, aliam-se à sistemas tecnológicos organiza-
cionais incorporados a áreas de estudo da Inteligência Artificial (IA).

Uma vez que tais sistemas impactam diretamente a forma com a qual 
os agentes envolvidos no processo se relacionam, os conteúdos progra-
máticos escolares são criados e as informações resultantes assimiladas, 
é de vital importância um entendimento de tais tecnologias em nível 
organizacional, visando um melhor entendimento e aproveitamento dos 
processos de ensino e aprendizagem para, tecnólogos que objetivam 
aplicá-los, pesquisadores que buscam por melhorias processuais e, 
professores e alunos em busca de uma melhor vivência educacional.

Dentre os possíveis Sistemas Especialistas (SEs) aplicáveis na mo-
dalidade EAD, intrínsecos ao campo da IA, destacam-se os Sistemas 
Tutores Inteligentes (STIs), concebidos na simulação global básica de 
tutores humanos através de estruturas modulares, e os Sistemas Multia-
gentes (SMAs), baseados na concepção de que o comportamento global 
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inteligente de um sistema tem capacidade de ser alcançado através de 
comportamentos individuais realizados por agentes localizados. Neste 
cenário, deve-se considerar que a associação estrutural dos STIs e SMAs 
também possui aplicação viável na Educação a Distância.

1. Surgimento da Educação a Distância

Em conceito, a modalidade de Educação a Distância tem seu alicerce 
constituído pela transmissão de informações entre agentes em diferen-
tes localidades, caracterizando-se como, segundo Alves (2011, p. 84), 
“efetivada através do intenso uso de tecnologias de informação e co-
municação, onde professores e alunos estão separados fisicamente no 
espaço e/ou tempo”.

Educação/ensino a distância é um método racional de partilhar co-
nhecimento, habilidades e atitudes, através da aplicação da divisão 
do trabalho e de princípios organizacionais, tanto quanto pelo uso 
extensivo de meios de comunicação, especialmente para o propósito 
de reproduzir materiais técnicos de alta qualidade, os quais tornam 
possível instruir um grande número de estudantes ao mesmo tempo, 
enquanto esses materiais durarem. É uma forma industrializada de 
ensinar e aprender [grifo nosso]. (Peters, 1973, como citado em 
Alves, 2011, p. 85).

Para Dohmem (1967, como citado em Alves, 2011, p. 85), a moda-
lidade da Educação a Distância é composta pelo autoestudo sistemati-
camente organizado, onde os alunos se instruem a partir dos materiais 
de estudo fornecidos e, são supervisionados e acompanhados por um 
grupo pré-determinado de professores avaliadores. Holmberg (1981) 
adiciona que tal forma de estudo se beneficia do planejamento prévio 



145

ao ensino pela ausência da imediata supervisão de tutores nas salas de 
ensino concomitantes a presença de seus alunos.

Segundo Keegan (1996), a Educação à Distância não surgiu no vá-
cuo, porém suas delimitações de origem oferecem controvérsias. Alguns 
compêndios citam as epístolas de São Paulo, ensinando como viver 
dentro de doutrinas cristãs em ambientes desfavoráveis, às comunidades 
cristãs da Ásia Menor, como origem histórica da Educação a Distância, 
tendo sido enviadas por volta do século I (Golvêa & Oliveira, 2006, 
como citado em Alves, 2011, p. 86).

A primeira experiência envolvendo a modalidade de EAD, para 
alguns autores, aconteceu apenas com a invenção da imprensa, no 
século XV, por Guttemberg. Tal invenção influenciou profundamente 
a reforma do pensamento religioso e método cientifico da época, desa-
fiando igualmente o controle institucional do conhecimento ao abrir o 
caminho ao livre arbítrio e ao direito de escolha do indivíduo a percorrer 
caminhos intelectuais e religiosos (Bacelar, 1999). O acesso aos livros 
e, consequentemente, ao conhecimento derivado destes, deixou de ser 
um pertence raro exclusivo ao professor, possibilitando, pela primeira 
vez, o ensino de massas.

Segundo Landim (1977), a modalidade tem seu marco inicial 
em 1728, com o anuncio de um curso de taquigrafia, por correspon-
dência, no jornal Gazeta de Boston. De acordo autora, a EAD esteve 
primeiramente vinculada a iniciativas privadas de alguns professores, 
passando a existir institucionalmente na segunda metade do século XIX. 

Em 1829, é criado o Instituto Líber Hermondes, possibilitando 
150 mil pessoas a realizarem cursos à distância, sendo inaugurada, 
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no ano de 1840, a primeira escola por correspondência da Europa, a 
Faculdade Sir Isaac Pitman, no Reino Unido.

Na Noruega, em 1948, é criada a primeira legislação a respeito 
das escolas por correspondência. No Brasil, o conceito é oficialmente 
definido no art. 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB) brasileira, in verbis:

Art. 1º - Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a Educação a 
Distância como modalidade educacional na qual a mediação didáti-
co-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com 
a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, 
com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas 
em lugares ou tempos diversos. (Decreto nº 5.622, 2005).

Moore e Kearsley (1996, como citado em Belloni, 1999, p. 24) 
afirmam que, dentro dos métodos instrucionais da EAD, “a comuni-
cação entre o professor e o aluno deve ser facilitada por dispositivos 
impressos, eletrônicos, mecânicos e outros”. No século XVIII, estas 
tecnologias limitavam-se aos correios, que permitiam a distribuição 
de materiais impressos a grandes distâncias, mas limitavam a comu-
nicação de forma bidirecional entre alunos e professores. A partir do 
século XX, as tecnologias passam a ser de cunho eletrônico, pelo uso 
de telégrafos, telefones, rádios, televisores e a rede de computadores, 
substituindo a distribuição de elementos físicos por ondas e elétrons 
(Juchem & Bastos, 2001).

A esse respeito, é preciso considerar que, a partir do século XX, no 
sentido fundamental da expressão Educação a Distância, passou-se a 
enfatizar a distância no espaço em relação ao tempo. Da mesma for-
ma, passaram-se a contornar as distâncias espaciais através do uso de 
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ferramentas de telecomunicação e transmissão de dados, tecnologias 
estas que convergem para os computadores eletrônicos (Chaves, 1999). 

Identifica-se, porém, um problema logístico na aplicação de uma EAD 
conceitual. Considerando para efeito ilustrativo que um supervisor ou 
tutor, isto é, um agente cumprindo o papel de um professor da educação 
presencial, seja capaz de lecionar um determinado curso, disponibilizado 
no mercado, para uma turma composta entre 20 a 25 alunos. Neste cená-
rio, deve-se levar em conta que, seguindo os princípios de contornar-se a 
distância entre alunos e professores, a quantidade de alunos que atendem 
este curso não se limita a quantia máxima por supervisores.

Trabalhando-se com a hipótese de que 1.000 alunos se inscreveram 
neste curso, seriam necessários 40 supervisores para atender tal demanda, 
expressa genericamente, em meios gráficos, na Figura 1.

Figura 1. Proporcionalidade do crescimento de dados na EAD. Adaptado 
de David (2005, p. 6).
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No caso da Figura 1, tem-se que a medida em que as bases de dados 
de um sistema, no caso da EAD os alunos e conteúdo, aumentam, também 
devem-se aumentar proporcionalmente os recursos de gerenciamento 
destes dados. Dessa forma, o problema logístico se encontra na admi-
nistração do crescimento de alunos e supervisores, de forma a manter, 
ou elevar, a qualidade dos serviços prestados, isto é, transformar os 
processos envolvidos na Educação a Distância, em processos escaláveis.

Na área da Tecnologia da Informação (TI), Bondi (2000) define a 
escalabilidade como um atributo desejável de uma rede, sistema ou 
processo, denotando a capacidade de um sistema em acomodar um 
crescente número de elementos ou objetos, em processar volumes cres-
centes de trabalho normalmente, e/ou em ser suscetível ao alargamento 
de suas bases de dados.

De forma a tornar o modelo conceitual da Educação a Distância 
escalável, é comum o uso de Agentes Inteligentes (AIs) derivados do 
campo da Inteligência Artificial. Segundo Rich e Knight (1991, como 
citado em Russel & Norvig, 2009, p. 2) a “Inteligência Artificial é o 
estudo de como fazer computadores realizarem tarefas para as quais, 
até o momento, o homem faz melhor”.

Shannon, Mayer e Adelsberger (1985), dividem a IA em dois grandes 
campos de estudos, caracterizados pela imitação das habilidades humanas 
e pela duplicação de resultados previamente obtidos pelo homem, através 
de experiências e habilidades adquiridas ao longo de um determinado 
ciclo temporal. Estes campos, por sua vez, são decompostos em outras 
subáreas de pesquisa, com abordagens tais como os Solucionadores de 
Problemas que, por abordagem heurística, analisam todas as alternativas 
propostas à resolução de um problema, retornando a este a solução com 
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maior probabilidade de êxito e, os Sistemas Especialistas cujo armaze-
namento de conhecimentos internos à uma área especifica de atuação é 
utilizado como suporte à tomada de decisões (Bueno-da-Costa, 1992).

Com aplicação plausível na modalidade de Ensino a Distância, os 
SEs são definidos como, segundo Waterman (1986), programas com-
putacionais que, visando alcançar altos níveis performáticos em áreas 
restritas de um determinado conhecimento, utilizam conhecimentos 
advindos de peritos, sendo estes representados, examinados e explana-
dos simbolicamente quanto ao processo de raciocínio lógico adotado. 
Desta forma os sistemas categorizados como especialistas, são capazes 
de abordar problemas em áreas de conhecimento que requerem anos de 
educação dedicatória para que um homem às possa dominar.

2. Inteligência Artificial na Educação a Distância

Na década de 50 surgem os primeiros sistemas especialistas de 
ensino assistidos por computador, denominados Programas Lineares. 
Nestes, o conhecimento era disposto de maneira linear desconsiderando 
quaisquer fatores externos para a modificação da ordem determinada 
pelo modelo de ensino (Bezerra Neto & Lima, 2016).

A partir dos anos 60, em decorrência das máquinas de ensino pro-
gramado junto a influência das teorias psicológicas Behavioristas, dá-se 
início a Instrução Auxiliada por Computador (CAI) ou Aprendizagem 
Auxiliada por Computador (CAL), com os Programas Ramificados. 
Segundo Skinner (1978), a Teoria Behaviorista propõe que as pessoas 
reagem por meio de estímulos neurológicos que, ao serem reforçados 
de forma positiva ou negativa, passam a condicionar os indivíduos a 
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reagirem de determinada forma ao serem expostos a estímulos seme-
lhantes. Desta forma, os Programas Ramificados passam a considerar 
as respostas dos alunos como meio de alimentação ao feedback do sis-
tema que, por sua vez, passa a adaptar o ensino às respostas dos alunos 
(Bezerra Neto & Lima, 2016).

No início dos anos 70, surgem os Sistemas Gerativos ou Sistemas 
Adaptativos, embasados na filosofia de que os alunos teriam um melhor 
rendimento ao resolver problemas com níveis de dificuldade adequados 
às suas habilidades cognitivas (Bezerra Neto & Lima, 2016). Segundo 
Zavaleta e Andrade (2003), estes sistemas são capazes de, a partir do nível 
de conhecimento de um aluno, gerar um determinado problema, construir 
uma única solução e, baseados neste diagnosticar a resposta do aluno.

Independentemente de seu processo evolutivo, os sistemas baseados 
em CAI são incapazes de se adaptar a cada tipo e nível de conheci-
mento dos alunos nele contidos, ou seja, ao não possuir conhecimento 
do indivíduo e do domínio que lhe é ensinado, estes sistemas não são 
capazes de responder como e porque determinadas tarefas são reali-
zadas (Loinaz, 2001).

Na década de 80, visando sanar estas limitações, criam-se as Ins-
truções Assistidas por Computador Inteligente (ICAI) que, diferente-
mente das CAIs, apresentam uma estrutura diferenciada para a mani-
pulação de domínios educacionais através do uso de técnicas de IA e 
Psicologia Cognitiva no processo de ensino-aprendizagem (Zavaleta & 
Andrade, 2003). Em 1982, são revisadas as estruturas envolvidas em um 
sistema ICAI, originando o termo Sistemas Tutores Inteligentes como 
forma de explanação e diferenciação aos sistemas baseados em CAIs 
(Bezerra Neto & Lima, 2016).
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Neste mesmo período, surge um novo subcampo na área de estu-
dos da Inteligência Artificial, denominado como Inteligência Artificial 
Distribuída (IAD) que, de acordo com Bond e Gasser (1988), possui 
como preocupação central a concorrência da computação inteligen-
te em vários níveis. Weiss (1999) e Chaib-Draa, Moulin, Mandiau e 
Millot (1992), adicionam que esta área de estudo se forma a partir da 
observação, construção e aplicação de sistemas compostos por agentes 
interativos que buscam atender a objetivos ou realizar tarefas em um 
mundo povoado por outros agentes com outros objetivos ou tarefas.

Para Bond e Gasser (1988), a IAD é dívida em duas principais áreas 
de pesquisa, sendo estas a Solução Distribuída de Problemas (SDP), 
constituída pelo estudo da divisão de um determinado problema em um 
conjunto de nós ou módulos, de uma sociedade em rede, que operam 
em um nível de divisão e compartilhamento de cargas computacionais 
e conhecimentos sobre o problema, ou sobre o estado de solução do 
mesmo, de forma a obter, coletivamente, uma solução global; e os 
Sistemas Multiagentes, que enfatizam o compartilhamento de infor-
mações e a coordenação entre agentes de uma sociedade heterogênea 
(Raynor, 1998).

2.1 Sistemas Tutores Inteligentes

Em conceito, os Sistemas Tutores Inteligentes são definidos como, 
segundo Nwana (1990), programas de computador desenhados para a 
incorporação de técnicas derivadas do campo de estudos da Inteligência 
Artificial na instrução de tutores a respeito do que ensinar, a quem en-
sinar e como ensinar determinado domínio. Wenger (1987) reitera que 
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estes sistemas são compostos por modelos de conteúdo e estratégias de 
ensino que especificam as ações envolvidas no ato do ensino.

Para Gamboa e Fred (2001), os STIs são programas de software que 
oferecem suporte para atividades de aprendizado, sendo utilizados no 
ensino tradicional e a distância, por meio de dispositivos secundários de 
armazenamento ou via Internet. A este conceito, Fowler (1991) adiciona 
que, ao incorporarem técnicas derivadas do campo da Inteligência Arti-
ficial, estes sistemas passam a simular os processos do pensamento hu-
mano, visando auxiliar na tomada de decisões e resolução de problemas.

De acordo com Oliveira (1994), os STIs possuem uma organização 
básica composta por quatro componentes funcionais visíveis e um com-
ponente gerenciador oculto, que podem ser observados na maioria de 
suas arquiteturas, sendo estes a Base de Conhecimentos do Domínio, 
Estratégias de Ensino, Modelo do Aluno, Interface e Controle, repre-
sentados graficamente na Figura 2.

Figura 2. Arquitetura tradicional de um STI. Adaptado de Oliveira 
(1994, p. 19).
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Na Base de Conhecimentos do Domínio, estão representados os ma-
teriais instrucionais que o tutor deverá ministrar. Desenvolvido por um 
projetista com domínio de conteúdo e um especialista com competência 
didática (Silva, 2006), os materiais são elaborados de forma escalável e 
armazenados em uma base de conhecimentos que, diferentemente de um 
sistema tradicional CAI cujo armazenamento é realizado em uma base 
de dados convencional, possibilita ao sistema a habilidade de raciocinar 
sobre a estrutura do conteúdo a ser compartilhado, tornando-lhe além 
de um simples gerenciador de páginas eletrônicas (Oliveira, 1994).

No Modelo do Aluno, são contidas, do ponto de vista do tutor, as 
informações relevantes a respeito do aluno tais como suas habilidades 
cognitivas, conhecimentos sobre o domínio, histórico de ações, interações 
e intenções levantadas de forma dinâmica ao longo do tempo, permitindo 
ao STI individualizar as instruções a cada estudante (Oliveira, 1994).

Nas Estratégias de Ensino, são representadas as estruturas de ações 
que definem as formas com as quais os conteúdos definidos na base de 
conhecimentos do domínio serão apresentados aos alunos. Este módulo 
é conceitualizado em dois níveis de planejamento de ação, sendo estes 
as Táticas de Ensino e o Nível das Estratégias (Breuker, 1988).

Em âmbito das Táticas de Ensino, são definidas as ações pedagógicas 
a serem tomadas, caracterizadas pelos objetos a serem manipulados e 
seus consequentes efeitos, tais como a descrição de conceitos, explanação 
de estruturas, direcionamento de objetivos, concretização de conheci-
mentos abstratos, apresentação de questionamentos e comentários sobre 
as ações de um determinado aluno (Oliveira, 1994).

A respeito do Nível das Estratégias, estas constituem o conhe-
cimento sobre o modo de ensino, ou seja, “como gerar, a partir das 
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informações de diagnóstico, monitoração e análise, uma sequência de 
táticas de ensino capazes de apresentar com sucesso um determinado 
tópico a um determinado estudante” (Oliveira, 1994, p. 24). Segundo 
Breuker (1988), uma estratégia de ensino deve definir quando o curso 
de raciocínio de um aluno deve ser interrompido, o que deve ser dito a 
respeito dos tópicos a serem apresentados e como estes devem ser ditos. 
Em geral, o modelo pedagógico oferece ao processo de aprendizado 
uma metodologia derivada de decisões subjetivas e cognitivamente 
complexas, de difícil implementação computacional.

Na Interface, é realizada a intermediação de interações entre os tutores 
e os alunos apresentando-se graficamente os materiais instrucionais e, 
monitorando-se em segundo plano, o progresso do estudante em nível 
da sessão corrente, e do histórico de sessões anteriores (Oliveira, 1994). 
Neste módulo, é imperativo haja facilidade na troca de diálogos entre 
alunos e tutores, e que o tempo de resposta entre comunicações, solicita-
ções e monitoramentos estejam dentro dos limites aceitáveis (Zavaleta & 
Andrade, 2003). Visualmente, seus aspectos podem variar de aplicações 
de linguagem natural, reconhecimento de voz e imersão em realidade 
virtual a simples janelas de diálogo, embora, visando um maior engaja-
mento estudantil, seja aconselhável uma maior riqueza de recursos na 
apresentação dos materiais instrucionais (Oliveira, 1994; Thiry, 1999).

Por fim, o Controle gerencia o funcionamento do Sistema Tutor 
Inteligente na medida em que, seleciona uma Estratégia de Ensino 
do banco de estratégias junto a um material instrucional da Base de 
Conhecimento do Domínio, que é apresentado ao estudante através do 
módulo de Interface. Caso exista a apresentação de exercícios, a partir 
das respostas do aluno, monitoram-se o progresso e identificam-se os 
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padrões de comportamento, atualizando o Modelo do Aluno e reiniciando 
o ciclo de interações modulares (Oliveira, 1994).

2.2 Sistemas Multiagentes

De forma contrária aos Sistemas Tutores Inteligentes, a modalidade 
dos Sistemas Multiagentes objetiva, segundo Hübner e Sichman (2003), o 
estudo da coletividade sobre um único indivíduo, isto é, a compreender e 
simular o comportamento de organização, ambientação e interação entre 
os Agentes Inteligentes que compõem um sistema. Este paradigma pode 
ser observado em sistemas naturais onde, a partir da interação de seus 
elementos, percebe-se o surgimento de comportamentos inteligentes.

Paralelamente, Lesser (1999) dita que a implementação dos SMAs 
consiste na construção de padrões, princípios e modelos que possibilitem na 
criação de micros e macros sociedades de agentes semiautônomos capazes 
de interagir de forma esporádica, visando atingir objetivos em comum.

Analisando separadamente as palavras que compõem o termo AI, 
“agente é um processo computacional com escopo bem definido e com 
um único local de controle” (Bond & Gasser, 1988, p. 3), adicional-
mente sendo “capaz de perceber através de sensores as informações do 
ambiente onde está inserido e reagir através de atuadores” (Russel & 
Norvig, 2009, p. 34).

Em agentes robóticos, os sensores podem ser compostos por câmeras 
fotográficas e detectores de movimento, e os atuadores por motores e 
articulações mecânicas, enquanto que, em agentes biológicos, os sensores 
podem ser representados por olhos e ouvidos, enquanto os atuadores 
por pernas, braços e mãos.
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Organizacionalmente, os agentes são divididos em dois modelos 
de funcionamento interno, sendo estes os agentes reativos e os agentes 
cognitivos. Russel e Norvig (2009) propõem a seguinte arquitetura, re-
presentada graficamente na Figura 3, para o uso modelos arquitetônicos 
compostos por agentes reativos.

Figura 3. Modelo de arquitetura funcional para AIs reativos. Adaptado 
de Russel e Norvig (2009, p. 49).

Na Figura 3, os agentes comportam-se de maneira simples, baseando 
suas ações exclusivamente por um conjunto fixo de regras e pelas per-
cepções de ambiente que possuem através de seus sensores. Os agentes 
reativos não possuem controle planejado de suas ações, histórico das 
manipulações que realizam ou dos fatos que presenciam e, possuem 
apenas a representação implícita do conhecimento no código, isto é, 
não são capazes de reconhecer os objetos e agentes que os rodeiam 
(Hübner & Sichman, 2003).

Devido a estas limitações, as sociedades deste modelo são compostas 
por numerosos agentes reativos que aplicam suas ações a movimentos de 
comportamento global (Hübner & Sichman, 2003). Quanto aos agentes 
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cognitivos, Demazeau e Müller (1990) propõem a arquitetura estrutural 
disposta no diagrama representado na Figura 4.

Figura 4. Modelo de arquitetura funcional para AIs cognitivos. Adaptado 
de Demazeau e Müller (1990, como citado em Hübner & Sichman, 
2003, p. 5).

Na Figura 4, os agentes comportam-se de maneira complexa ao 
construir planos de ação racionais que objetivam o cumprimento de 
determinados objetivos a partir da comunicação entre os agentes e 
suas percepções de ambiente. Estes agentes, ao contrário dos reativos, 
possuem representação explicita do conhecimento no código, o que 
lhes permite reconhecer seus arredores. Ademais, os agentes cognitivos 
têm acesso ao mecanismo de controle deliberativo de suas ações, além 
de possuírem autonomia funcional, isto é, a capacidade de alterar seus 
funcionamentos de acordo com o ambiente em que estão inseridos. Con-
siderando a abrangência das ações cabíveis, as sociedades englobadas 
pelo modelo cognitivo são compostas por poucos agentes que realizam 
diversas funções de forma paralela (Hübner & Sichman, 2003).
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Nos Sistemas Multiagentes, de acordo com Juchem e Bastos (2001), 
diversos AIs, sejam eles reativos ou cognitivos, interagem ou trabalham 
em conjunto, individualmente compondo elementos assíncronos de 
resolução autônoma que operam em sociedade segundo a infraestrutura 
representada graficamente na Figura 5. 

Figura 5. Visão estrutural interna de um SMA tradicional. Juchem e 
Bastos (2001, p. 9).

Na Figura 5, cada agente possui uma capacidade de percepção e ação 
diferentes entre si, consequentemente possuindo esferas de influência 
distintas que podem coincidir sobre o ambiente nas quais se encontram, 
em variação das relações existentes entre os agentes (Jennings, 1999).

Em aspecto organizacional, Lemaître e Excelente (1998, como ci-
tado em Weyns & Michel, 2015, p. 212) sugerem dois pontos de vista 
a respeito dos Sistemas Multiagentes, aqueles centrados nos agentes 
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e os centrados na organização. No primeiro ponto de vista o sistema 
não possui uma representação explicita da organização, embora esta 
esteja distribuída nos seus agentes. Neste conceito, denominado de 
Organização Observada, um agente é limitado a inferir uma descrição 
construída por si mesmo a partir da observação de comportamento dos 
outros agentes desta sociedade (Hübner & Sichman, 2003).

Uma vez formados por agentes simples, com comportamentos bá-
sicos associados aos agentes reativos, o desenvolvimento do sistema 
passa a consistir na definição de comportamentos fundamentais e no 
ato de se esperar que, a partir deles e da interação dos agentes entre 
si e o ambiente, sejam manifestados comportamentos complexos que 
resultem no advento de uma organização (Steels, 1990).

Por outro lado, na segunda abordagem, denominada Organização 
Institucionalizada, o agente é capaz de obter uma descrição organiza-
cional da sociedade em que habita sem a necessidade de observar seu 
comportamento ou considerar os agentes que a compõe. Neste concei-
to, supõe-se que a memória da organização deve ter prioridade à dos 
agentes, uma vez que a primeira existe por mais tempo. Ademais, ao 
possibilitar a separação conceitual da organização para com a arquite-
tura interna dos agentes, torna-se possível o raciocínio organizacional 
em maiores níveis de abstração, adequando o sistema para a entrada 
escalável de novos agentes cuja arquitetura é desconhecida (Hübner & 
Sichman, 2003).

Analogicamente à autonomia funcional dos agentes, Hübner e 
Sichman (2003) identificam três casos de autonomia organizacional. 
No primeiro caso, quando os SMAs são centrados em agentes, não 
existem restrições organizacionais definidas explicitamente, logo não há 
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necessidade da identificação de existência da autonomia organizacional. 
No segundo caso, quando os SMAs são centrados na organização e seus 
agentes não têm capacidade de representá-la, não há autonomia organi-
zacional devido à forte restrição que a arquitetura impõe aos agentes.

No último caso, semelhantemente ao anterior, os SMAs são centra-
dos na organização, porém seus agentes são capazes de representá-la, 
seja de forma institucionalizada ou observada, ou seja, são capazes de 
gerar uma representação organizacional da sociedade que habitam e, 
consequentemente, podem ter autonomia organizacional ao apresentar 
capacidade e razão para exercê-la.

3. Comparativos entre Sistemas Tutores Inteligentes e Sistemas 
Multiagentes

Estruturalmente composto por módulos bem definidos, os STIs 
oferecem à modalidade da Educação a Distância, interações dinâmicas 
para com seus usuários, através da simulação de comportamentos hu-
manos envolvidos na tomada de decisões e na resolução de problemas 
instrucionais (Fowler, 1991; Oliveira, 1994; Wenger, 1987).

Segundo Giraffa e Viccari (1999), uma das vantagens destes sistemas 
se encontra no fato de montarem as estratégias de seleção e aplicação 
do conteúdo no decorrer de sua utilização, adaptando assim o conteúdo 
às necessidades do aluno. Outra vantagem se encontra na dinâmica 
constante do aluno em relação ao tutor, ou seja, o aluno interage com 
o sistema e suas adaptações em tempo real.

Quanto ao aspecto modular, para Giraffa e Viccari (1999), os STIs 
não têm como obrigatoriedade a aplicação de metodologias motivacio-
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nais em que, uma vez apresentados os conteúdos teóricos aos alunos, 
estes devem realizar atividades práticas de forma a provar a assimilação 
de tais conhecimentos, desta forma podem ser aplicados dinâmicas 
compostas por jogos e fóruns.

Por outro lado, uma grande desvantagem na utilização destes sistemas 
se encontra na impossibilidade da aplicação de roteiros apurados em 
seu desenvolvimento, uma vez que envolvem uma série de variáveis 
complexas, no campo da educação e psicologia, que não oferecem te-
orias diretamente computáveis e simuláveis (Giraffa & Viccari, 1999).

Na esfera do processo de ensino-aprendizagem, outra desvantagem é 
encontrada na adaptação dos módulos do sistema aos alunos posto que, 
não somente as decisões tomadas podem diferenciar-se das decisões que 
um professor tomaria, em curto prazo é necessário coletar informações 
sobre o usuário que permitam ao sistema adaptar e aplicar as estratégias 
de ensino no decorrer do mesmo (Oliveira, 2002), exigindo, desta for-
ma, uma quantia considerável de poderio processual computacional e, 
consequentemente, elevando a latência do sistema em questão.

Em âmbito emocional, Silva (2006) aborda a ausência do fator 
empático humano na tomada de decisões estratégicas. Para o autor, a 
figura do tutor como indivíduo sensitivo, capaz de empatia com a figura 
do aluno, influencia e impacta diretamente em ajustes pedagógicos no 
decorrer do período de aprendizagem. Oliveira (1994) reitera a impor-
tância dos fatores psicológicos durante o a trajetória do processo de 
aprendizagem dado que o estado emocional de um estudante é mutável 
e inconstante, dificultando a adaptação de um STI a um grupo de alunos 
ou a um aluno individual, em múltiplos estados emocionais.
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Em contrapartida, nos Sistemas Multiagentes, compostos por Agentes 
Inteligentes que interagem interna e externamente entre si, seguindo 
uma estrutura arquitetônica em rede, há um alto nível de escalabilidade e 
abstração em consequência da ausência de estruturas fixas pré-definidas 
(Hübner & Sichman, 2003).

Segundo Chaib-Draa e Moulin (1996), os SMAs obtêm uma maior 
rapidez na resolução de problemas globais pela divisão destes em pro-
blemas menores que serão distribuídos entre seus agentes, ou seja, pelo 
paralelismo processual. Aliada a esta vantagem, têm-se a de que, pela 
transmissão exclusiva de soluções parciais em alto nível e execução de 
soluções globais somente nos agentes de destino, há uma diminuição 
da sobrecarga e comunicação entre nós de uma rede.

Ainda de acordo com estes autores, devido à existência de agentes 
com diferentes habilidades, dinamicamente agrupados para executar a 
resolução de problemas, aumenta-se a flexibilidade e tolerância a falhas 
do sistema visto que, em caso de falhas em um determinado agente, há 
a possibilidade de algum outro assumir as tarefas do faltante.

Outra vantagem no uso dos SMAs na Educação a Distância en-
contra-se na possibilidade de manutenção da autonomia de subpartes 
em um sistema, ao mesmo tempo em que se evita a perda da estrutura 
organizacional nele definido (Jennings, 1999).

Ademais, embora o paralelismo permita a escalabilidade, abstração 
e consequente superação de latência na rede de processamento de um 
SMA, existem desvantagens no aumento das redundâncias de proces-
samento local, bem como dos níveis de dificuldade na manutenção de 
segurança destes sistemas, englobando permissões de acesso, modificação 
e exclusão de processos em execução (Lesser, 1999; Shehory, 1998).
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Considerando as vantagens e desvantagens inerentes da execução 
individual dos Sistemas Tutores Inteligentes e dos Sistemas Multiagen-
tes infere-se que, uma vez fundamentalmente acoplados, estes sistemas 
possibilitam a adoção das estruturas fixas do primeiro junto aos agentes 
dinâmicos do segundo, utilizando-se da arquitetura tripartida ampliada 
de Self (1999), representada graficamente na Figura 6, em função à 
arquitetura tradicional de um STI.

Figura 6. Arquitetura tripartida de um STI, ampliada por Self (1999).
Adaptado de Self (1999, p. 362).

Na Figura 6, onde uma vez havia os módulos visíveis processuais da 
arquitetura clássica de um STI, compostos pela Base de Conhecimentos 
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do Domínio, Modelo do Aluno e Estratégias de Ensino, passam a existir 
o Modelo da Situação, Modelo de Interação e Modelo Permissões.

No Modelo da Situação, a Base de Conhecimentos do Domínio 
deixa de ser uma forma de conectar as informações umas às outras, 
tornando-se “um modelo dos aspectos do conhecimento sobre o domínio 
que o aluno pode acessar durante as interações com o STI” (Goulart & 
Giraffa, 2001, p. 6).

No Modelo de Interação, o Modelo do Aluno deixa de relacionar 
apenas as informações referentes a análise de interações do aluno com 
a base de conhecimentos do domínio, passando a buscar “uma con-
textualização maior destas interações em função das ações do aluno, o 
contexto em que elas ocorrem e a estrutura cognitiva do aluno naquele 
momento” (Goulart & Giraffa, 2001, p. 6).

Por fim, no Modelo de Permissões, as Estratégias de Ensino deixam 
de ser os responsáveis pela seleção de conteúdos e estratégias para 
tornar-se, de forma mais ampla, “aquele que conduz o aluno de acordo 
com objetivos e desafios educacionais que o ambiente proporciona ao 
aluno” (Goulart & Giraffa, 2001, p. 6). Desta forma, o acoplamento dos 
STIs e SMAs resulta em um sistema estrutural arquitetônico que objetiva 
analisar os contextos nos quais as interações entre os agentes ocorrem, 
as permissões que estes possuem em cada contexto e o direcionamento 
pedagógico a ser definido para cada um destes casos.

Semelhantemente aos STIs tradicionais, o sistema resultante da união 
dos STIs e SMAs também possui módulos fixos bem definidos que 
permitem interações dinâmicas com os usuários, bem como à aplicação 
de planos de ensino personalizados para cada aluno (Oliveira, 1994). 
Entretanto, de maneira símile aos SMAs convencionais, cada módulo 
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estrutural é composto por Agentes Inteligentes com diferentes habili-
dades, dinamicamente agrupados, de forma a executar paralelamente, 
a resolução de problemas (Giraffa & Viccari, 1999).

Pelo aproveitamento do paralelismo processual, a coleta de informa-
ções sobre o usuário em tempo real, visando à adaptação das estratégias 
de ensino no decorrer do processo de aprendizagem, passa a exigir uma 
menor quantia de poderia computacional e, consequentemente, diminuir 
a latência tanto do sistema quanto as redes que o compõe (Hübner & 
Sichman, 2003).

Quanto à dificuldade na manutenção da segurança estrutural do 
sistema e a redundância de processos locais, infere-se a aplicação de 
regras de contexto globais para cada módulo (Oliveira, 1994), de forma 
a afetar os agentes neles contidos que, por sua vez, comportam-se em 
agrupamentos de permissões locais referentes às habilidades especificas 
que possuem em um determinado momento (Shehory, 1998).

Embora sanadas grande parte das dificuldades nativas vigentes dos 
Sistemas Tutores Inteligentes e dos Sistemas Multiagentes, perma-
necem as desvantagens relacionadas à ausência de fatores humanos 
emocionais na tomada de decisões, ainda que estes sejam amenizadas 
exponencialmente à evolução da Inteligência Artificial Distribuída, mais 
especificamente da evolução tecnológica referente à simulação de redes 
neurais artificiais, análogas às humanas (Oliveira, 1994).

Considerações Finais

Ao abordar conceitualmente a Educação a Distância e as categorias 
de Sistemas Especialistas aplicadas a ela, recobriu-se a amplitude e 
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complexidade das variáveis tecnológicas e humanas envolvidas na es-
truturação de uma organização de ensino sob tal modalidade, de forma 
que o aprofundamento dos estudos de tal tema, passa a inferir a maxi-
mização da eficiência da transmissão de conhecimentos via instituição.

Existe uma linha tênue entre informatizar e, de fato, fazer uso de 
tecnologias disruptivas de forma a inovar um processo. No contexto 
das possíveis arquiteturas aplicáveis a modalidade do ensino a distân-
cia destacadas neste artigo, as aplicações de sistemas arquitetônicos 
computacionais de gerenciamento de processos educacionais on-line 
permitem a maximização da eficiência do processo de ensino de acordo 
com as limitações que cada um destes sistemas oferece, individual ou 
coletivamente.

Supondo uma instituição de ensino de pequeno a médio porte que 
busque por um sistema gerencial educativo onde não há a necessidade 
da análise de características cognitivas, a aplicação dos Sistemas Tuto-
res Inteligentes sana de maneira eficiente as necessidades requisitadas, 
desde que os papeis dos agentes envolvidos neste processo também 
sejam limitados. Caso haja a necessidade de uma adaptação cognitiva 
dos roteiros de ensino individuais a cada estudante, os Sistemas Multia-
gentes tornam-se os mais indicados, levando em conta sua estruturação 
gerencial.

Ao supor uma instituição de médio a grande porte, com a necessidade, 
ou ausência, de fatores cognitivos calculáveis junto às redes de ações 
entre uma quantia escalável de papeis e agentes, o uso associativo destes 
sistemas torna-se ideal de forma a minimizar empecilhos de segurança 
e acumulo de informações redundantes.
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Desta forma, entende-se como essencial o conhecimento íntimo das 
vantagens e desvantagens envolvidas na aplicação de determinado Sis-
tema Especialista na Educação a Distância, seja como figura de acesso 
comum ou gerencial, de forma a melhor utilizar os recursos disponíveis 
em suas instituições de ensino.
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Redes Sociais e Educadoras Feministas: 
Movimentações, Contra-Ataques e Práticas de 
Resistir na Internet

Carla Luzia de Abreu1

Este texto surge em meio às tensões e conflitos deflagrados a partir 
da posse, em janeiro de 2019, de Jair Bolsonaro para a presidência do 
Brasil, cujo perfil está ancorado na ala direita mais conservadora dos 
partidos políticos atuais. Com um projeto político entrelaçado com 
questões religiosas, ideológicas e moralista, a eleição de Bolsonaro 
constituiu uma das etapas de desconstrução dos projetos sociais dos go-
vernos anteriores, cuja fase inicial resultou o golpe que depôs a primeira 
mulher presidenta da República, Dilma Rousseff, em agosto de 2016.

Desde a posse do presidente em exercício no país, um conjunto am-
plo de fatos ocorridos não deixa dúvidas quanto à forte misoginia que 
marca os eventos no âmbito do exercício de poder político e econômico. 
O governo de Jair Bolsonaro, segundo dados publicados pela ONU em 
um estudo realizado a cada dois anos, tem um dos piores índices de 
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participação feminina no Executivo entre todos os países do mundo, com 
apenas duas ministras entre 22 pastas (Chade, 2019). O Brasil também 
ocupa o vergonhoso quinto lugar em feminicídio, segundo o Alto Co-
missariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), 
perdendo para El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia em número 
de casos de assassinato de mulheres.

Práticas abertamente machistas, homofóbicas e racistas no Brasil 
tornaram-se corriqueiras e, embora não formalmente autorizadas, são 
instigadas pelo presidente eleito fazendo com que as tensões se acen-
tuassem sensivelmente no contexto da educação pública e da produção 
artística e cultural, circuitos nos quais atuo como educadora e pesqui-
sadora do ensino universitário.

O atual Ministro da Educação, Abraham Weintraub, ocupante de 
uma das pastas mais importantes do país, diz pretender acabar com as 
“ideologias” na educação e é responsável por mudanças nas políticas de 
financiamento e gestão de toda a Educação Básica e do Ensino Superior. 
Promoveu a alteração de conteúdos e de materiais didáticos e tem cau-
sado grandes transtornos no funcionamento operativo e financeiro das 
Universidades Federais públicas, acusadas por ele de fazer “balbúrdia”, 
terem “plantações de maconha” e serem “laboratórios de drogas”. Trata-
-se de ataques frontais a toda comunidade docente da rede educacional.

Diante dessa reconfiguração antidemocrática, acentuaram-se as 
inquietações entre o professorado que, abruptamente, viu-se “incenti-
vado” a não discutir temas que envolvam a diversidade em sala de aula, 
qualquer uma: abordagens de gênero e sexualidade, educação sexual, ou 
até mesmo discussões sobre práticas e sobre o pensamento feminista. 



176

Todas essas temáticas são contrárias à base religiosa conservadora que 
conforma, hoje, o sistema educacional brasileiro.

Em um cenário de perseguição e vigilância sobre as práticas do-
centes e os conteúdos ministrados, muitas educadoras e educadores, 
tomados(as) pelo pânico inicial, deletaram suas contas das redes sociais 
ou pararam de postar comentários críticos sobre o contexto político. 
Passado o susto e contrariando as pretensões políticas atuais de silen-
ciamento, algumas professoras, particularmente as que já desenvolviam 
abordagens feministas nas formas de trabalhar os currículos em seus 
cotidianos escolares, encontraram nas redes sociais espaços para tratar 
de assuntos tomados como “inapropriados” no ambiente de ensino 
formal. Elas transformaram o ambiente digital em lugares de debates 
e denúncias, amplificando as possibilidades metodológicas fora dos 
espaços convencionais de ensino e aprendizagem.

Professoras como Dolores Aronovich, mais conhecida como 
Lola Aronovich, da Universidade Federal do Ceará (UFC), Débora Diniz, 
da Universidade de Brasília (UnB), Rosana Pinheiro-Machado, atual-
mente na University of Bath, Inglaterra, entre muitas outras, conhecidas 
do grande público ou não, sendo professoras da Educação Básica e do 
Ensino Superior, utilizam as redes sociais para compartilhar suas visões 
sobre o cenário político brasileiro e suas experiências educacionais. 
Essas mulheres tornam público suas reflexões sobre questões emergen-
tes e estruturais, como os efeitos do machismo e do autoritarismo, que 
configuram características intensificadas no sistema educacional e em 
todos os âmbitos administrativos do atual governo.

Grande parte do esforço dessas professoras centra-se em problema-
tizar a opressão e a violência baseada em gênero, bem como fomentar 
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linhas e formas de ação no debate feminista contemporâneo por meio 
de canais digitais. Essas mulheres sabem que não estão a salvo na in-
ternet e, “estar” nesses canais, requer a mesma coragem que sempre foi 
requisitada às feministas, hoje e outrora. A perseguição, acusações e as 
relações de poder hierarquizadas continuam a agir no panóptico digital.

As reflexões aqui desenvolvidas apoiam-se em referências teóricas 
do campo da filosofia e da educação, bem como nas proposições de 
professoras atuantes nas redes sociais que ajudam a pensar em novos 
modos do “fazer docente”, a partir de práticas feministas que são retro-
alimentadas na internet e fazem frente ao anacronismo das tendências 
neoliberais na educação. O objetivo é, portanto, refletir sobre o cenário 
complexo das tensões instaladas no cenário brasileiro, examinando as 
potencialidades das práticas feministas adotadas por feministas nas 
redes sociais que exercitam a resistência e a reflexão crítica sobre o 
contexto educacional e político contemporâneo. Trata-se de mulheres 
que se apoiam em análises críticas e propositivas, enfatizando formas 
criativas frente às tendências de silenciamento, quase sempre invisíveis, 
que pretendem domesticar e assujeitar mulheres e segmentos LGBTQI+ 
pelo poder patriarcal e heteronormativo.

Movimentações nas Redes Sociais

O presidente Jair Bolsonaro faz uso eficiente das redes sociais. Com 
35 milhões de seguidores, segundo o Índice de Popularidade Digital 
(IPD), ele ocupa o terceiro lugar no ranking das lideranças políticas 
mais populares nas redes sociais. Bolsonaro usa as redes – Facebook, 
Instagram e destacadamente o Twitter – para comunicar, atacar, criticar 
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a imprensa e espalhar notícias que rotineiramente são desveladas como 
falsas. As tecnologias digitais são armas políticas neste governo e, as 
redes sociais, produtos discursivos e canais de propaganda institucional 
de seu governo. É bom lembrar que Bolsonaro ganhou as eleições sem 
participar de um único debate com seus concorrentes e sua campanha 
se deu massivamente pelas redes sociais e pelo aplicativo WhatsApp, 
conforme amplamente registrado pela mídia brasileira.

Cientistas políticos e pesquisas indicaram o uso massivo de notícias 
falsas vinculadas pelos meios digitais nas eleições de 2018. Uma co-
missão parlamentar mista de inquérito (CPMI) (Da Redação, 2019b), 
inclusive, foi montada no Congresso Nacional para investigar ataques 
cibernéticos e o uso de perfis falsos para influenciar o resultado das 
eleições. O texto do requerimento diz que são analisadas práticas que 
“atentam contra a democracia e o debate público”, além da “presença 
de perfis automatizados, ou robôs, que representam um risco à lisura 
do debate público e do processo eleitoral”.

A chamada CPMI das Fake News, ainda em andamento no momento 
em que escrevo estas linhas, descobriu que empresas foram contratadas 
na campanha de Jair Bolsonaro para disparar notícias falsas e atacar 
opositores, usando principalmente o WhatsApp, algo que no Brasil é 
uma prática ilegal. Em entrevista ao jornal “O Antagonista”, Bolsonaro 
disse: “não tenho controle se tem empresário simpático a mim fazendo 
isso. Sei que fere a legislação. Mas não tenho controle, não tenho como 
saber e tomar providência” (Brasil, 2018).

Segundo pesquisa realizada em 2018 pelo instituo Ipsos (Ipsos 
Public Affairs, 2018), o Brasil está entre os países que mais acredita 
em boatos no mundo, alcançando o índice de 62% das pessoas entre-
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vistadas que admitiram ter acreditado em notícias que posteriormente 
comprovaram-se falsas. Paradoxalmente, o Brasil também é o país que 
mais se preocupa com a veracidade das notícias que circulam pelas redes 
informáticas. Essa informação foi apresentada pelo relatório “Reuters 
Institute Digital News Report 2019” (Newman, Fletcher, Kalogeropoulos, 
& Nielsen, 2019), cujos dados indicou o WhatsApp como o principal 
canal de discussão e troca de notícias no Brasil.

Nesta pesquisa, 53% dos entrevistados disseram considerar o aplicati-
vo como principal meio de notícias, número consideravelmente superior 
à média de outros países participantes da pesquisa. Por outra medida, 
o mesmo relatório também destacou que, curiosamente, 85% dos bra-
sileiros entrevistados afirmaram preocuparem-se com a veracidade das 
notícias que lhes chegam e este é o maior índice entre todos os países 
pesquisados. Todavia, isso não foi suficiente para brecar as enxurradas 
de fake news no cotidiano brasileiro. A predileção pelo aplicativo de 
mensagens WhatsApp como principal canal de informações no Brasil 
explica o rápido compartilhamento de notícias falsas, bem como, cria 
dificuldades para rastrear a origem dos disparos, fato que potencializa 
o uso desse aplicativo para fins políticos.

Bolsonaro e seu asseclas, mesmo após montada a CPMI das 
Fake News, continuam com a prática de disseminar notícias falsas, 
confiantes na impunidade da justiça brasileira. As falas do presiden-
te, de seus filhos também políticos, de ministros e de partidários são 
rapidamente replicadas pelas redes sociais e, o Presidente parece ter 
predileção em atacar especialmente as mulheres. Essa é uma marca 
característica do seu governo. Tanto é assim que Bolsonaro já atacou 
Brigitte Macron, primeira-dama francesa, ofendeu Michelle Bachelet, 
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Alta Comissária da ONU, já insultou jornalistas e mulheres da política 
brasileira com insinuações discriminatórias de cunho sexual e machista. 
A lista de ofensas é grande e além das mulheres, também ataca negros, 
a população indígena e LGBT. Ele já disse, entre muitas outras barba-
ridades, que seus filhos não namoram mulheres negras porque foram 
“muito bem educados”; que prefere que o filho morra num acidente de 
trânsito a ser homossexual; que os negros dos quilombos não servem 
nem para “procriar”; e que índio, cada vez mais, “é um ser humano 
igual a nós” – comentários que são facilmente encontrados na internet.

O filho de Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, 
seguindo a linha do pai, constantemente usa suas redes sociais para 
atacar, e comumente volta sua metralhadora para as feministas. Logo no 
início do governo usou sua conta no Twitter para pedir aos professores 
que evitassem falar sobre o feminismo em sala de aula (Bragon, 2019). 
O deputado é também muito atuante nas redes e tem predileção em 
afrontar as mulheres. Recentemente, em mais uma encenação de mal 
gosto e grosseria, Eduardo Bolsonaro em sessão na Tribuna da Câma-
ra, dirigindo-se às mulheres presentes que criticavam as últimas ações 
de seu pai, disse para “rasparem o sovaco, se não dá um mau cheiro” 
(Teodoro, 2020). No dia seguinte à declaração, a tag #RaspemOSovaco 
esteve entre os assuntos mais comentados no Twitter, postado continu-
amente por robôs e simpatizantes da família Bolsonaro.

Em rápida reação, mulheres de todo o país ironizaram a declaração 
de Eduardo Bolsonaro e levantaram a tag #LavemOPinto, no Twitter e 
Instagram. Apesar da ironia, a tag é uma referência ao dado da Secre-
taria Municipal de São Paulo que indicou que ao menos 1600 homens 
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têm seus pênis amputados todos os anos no Brasil por complicações 
causadas por falta de higiene (Sec.Mun. Saúde de SP, 2020).

Em sua cruzada pelo poder, a educação pública e seus trabalhadores/
as são considerados inimigos importantes e combatidos em todas as 
formas. A educação como alvo prioritário de ataques não é aleatória. 
O governo de Bolsonaro sabe que as escolas públicas e as universidades 
são espaços de resistência e de promoção do pensamento crítico.

Educação e a Psicopolítica Neoliberal

Defensor da “Escola Sem Partido”, Jair Bolsonaro, em abril de 2019, 
compartilhou em suas redes sociais um vídeo gravado por uma aluna 
confrontando uma professora do Ensino Médio que fazia críticas ao go-
verno, disse ele: “Professor tem que ensinar e não doutrinar” (Da redação, 
2019a). Curiosamente, a aluna, autora da gravação, é secretária-geral 
do partido que elegeu Bolsonaro, na cidade de Itapeva, estado de São 
Paulo (Estadão Conteúdo, 2019a). Desde então, foram vários os casos 
de docentes que foram gravados de forma velada e o vídeo divulgado 
em redes sociais. Afinal, o incentivo à prática veio do próprio presidente.

Gravar docentes em sala de aula virou algo comum e fere a liber-
dade constitucional de ensinar. Além disso, a divulgação dos vídeos 
têm efeitos reais e perversos para quem é vítima dessa gravação, feita 
na maioria das vezes de forma velada. Virginia Ferreira, professora de 
inglês da rede pública de Vinhedo, cidade do interior de São Paulo, na 
Escola Municipal Professor Ricardo Junco, foi gravada por uma aluna 
e denunciada pelo pai. A denúncia gerou um processo administrativo 
(Betim, 2020). A acusação? Falar sobre questões feministas e violência 



182

contra as mulheres em sala de aula. O processo, após seis meses, foi 
arquivado e a ouvidoria considerou que “não houve configuração de 
irregularidade”. Para a professora restou o transtorno de defender-se 
judicialmente frente ao risco eminente de perder o emprego, às ameaças 
nas redes sociais e à indignação.

O projeto “Escola Sem Partido”, que diz combater uma suposta 
“doutrinação da esquerda” e da “ideologia de gênero” não precisou 
virar lei nacional, como pretendia alguns políticos. Suas ideias já se 
encontram no cotidiano das escolas e das universidades, instituições 
públicas ou privadas. O próprio Bolsonaro endossou essa suposição ao 
afirmar que o projeto Escola Sem Partido já está em operação, mesmo 
sem uma lei específica: “Já tem impresso nos cadernos o que o aluno 
tem direito. (Se) o professor quer falar que o PT é legal, o aluno pode 
falar o contrário sem ser perseguido”, disse a apoiadores e jornalistas 
em frente ao Palácio da Alvorada, no dia 18 de dezembro de 2019 
(Estadão Conteúdo, 2019b).

Muitos professores e professoras estão sendo impedidas, ameaçadas 
ou perseguidas por trabalharem temáticas como diversidade sexual, de-
sigualdades de gênero, questões raciais, ditadura militar ou diversidade 
cultural, em qualquer disciplina ou atividade interdisciplinar. Assuntos 
que não vão de encontro às ideias propagadas pela Escola Sem Partido 
são considerados doutrinação.

Há uma espécie de censura invisível (porém bastante palpável) por 
parte da gestão escolar e das famílias do corpo discente, que também 
se comunicam entre si em grupos de WhatsApp. Em geral, a influência 
das famílias nas decisões sobre os conteúdos programáticos e atividades 
escolares opera, em geral, desde uma lógica moral e religiosa, sendo que 
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qualquer temática que envolva temas controversos ou críticas ao atual 
governo desperta frequentemente a ira de familiares. Em tal conjuntura, 
ocorre também a autocensura por parte da(o) docente, sendo poucas as 
pessoas com coragem (ou liberdade) de propor assuntos considerados 
polêmicos em suas aulas. Afinal, podem acabar expostos em rede na-
cional por alguém que grava sua aula e tira do contexto a temática que 
estava sendo trabalhada.

Desde minhas experiências como docente e a partir de relatos de 
colegas, a sala de aula se tornou um ambiente pesado e policialesco, o 
mal-estar já está instalado e descreve o cenário ultraconservador que se 
abateu sobre as instituições educativas. Em realidade, as tensões sempre 
existiram. Nunca foi fácil abordar temas como diversidades, preconcei-
tos, discriminações e violências nas escolas. Mas, ainda havia espaço 
para as negociações. Vai ser difícil recuperar a autonomia pedagógica e, 
ainda, o respeito pela docência. Um estudo da Universidade de Sussex 
(Dolton, Marcenaro, Vries, & She, 2018 ), na Inglaterra, publicada no 
final de 2018, revelou que o Brasil está em último lugar na valorização 
dos professores. A pesquisa foi feita em 35 países e, no Brasil, 91% 
das pessoas acham que o professor não é respeitado em sala de aula.

O referido ministro da Educação, Abraham Weintraub, defensor da 
“Escola Sem Partido” e da educação neoliberal2, fiel escudeiro de Jair 
Bolsonaro, em quase um ano no cargo, acumula em sua gestão impro-
périos, grosserias, insultos, gafes e erros crassos, como é registrado 
amiúde pela imprensa brasileira.

2. Por educação neoliberal entende-se as ações que são desenvolvidas no sistema 
educacional e se relacionam com a valorização (ou imposição) de valores como: 
competitividade, eficácia, individualismo e o ensino voltado ao mercado laboral, 
entre outras questões.
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Dentre muitas acusações absurdas, em novembro de 2019, Weintraub 
afirmou em entrevista ao Jornal da Cidade Online (Jornal da Cida-
de Online, 2019 ) que as universidades federais do Brasil possuem 
“plantações extensivas de maconha” e laboratórios universitários que 
fabricam “drogas sintéticas, metanfetaminas”. O ministro fez essas 
graves acusações sem apresentar prova alguma, o que levou a Andifes 
(Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 
Superior) a pedir esclarecimentos e provas. Como resposta, o ministro 
usou sua conta pessoal no Twitter e postou dois vídeos polêmicos de 
fatos antigos e isolados que aconteceram na Universidade de Brasília 
(UnB) e na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Weintraub trata a educação como inimiga e dá fortes indícios de seu 
desejo de desmontar o sistema público de ensino. Em 2019, bloqueou 
verbas destinadas ao funcionamento das universidades federais por 
meses (recurso só liberado após muitos protestos por parte da comuni-
dade acadêmica); reduziu drasticamente os investimentos na educação; 
cortou bolsas para pós-graduação financiadas pela Capes (Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), órgão vinculado ao 
MEC (Ministério da Educação) e vem rejeitando a miúde pedidos de 
apoio para o desenvolvimento e divulgação de pesquisas com base em 
motivos “ideológicos”.

Dono de um linguajar raso e vulgar, Weintraub também é conhecido 
por cometer erros primários de português e constantemente é prota-
gonista de memes que circulam pela internet. Usuário rotineiro das 
redes sociais, o ministro postou acusações sucessivas aos estudantes, 
docentes e dirigentes das instituições universitárias, afirmando que nas 
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universidades só existe “balbúrdia” e “doutrinação ideológica”. Paulo 
Freire também é vítima constante de suas postagens.

Aparentemente, está em curso um projeto de precarização da educa-
ção pública no Brasil e um plano de privatização da rede de ensino, em 
consonância com as premissas neoliberais do atual governo. O Brasil 
é o terceiro maior mercado da educação mundial (Silveira, 2019) e re-
presenta um terreno fértil para a mercantilização do conhecimento. Um 
fato que confirma essa suspeita foi a nomeação para a presidência da 
Capes de Benedito Guimarães Aguiar Neto, ex-reitor da Universidade 
Mackenzie, uma instituição de ensino superior privada. Aguiar é um 
defensor aberto do criacionismo religioso, uma perspectiva que preten-
de contrapor-se à teoria da evolução, conforme noticiado na imprensa 
brasileira. É surreal, mas esse é o contexto da educação no Brasil.

O governo de Bolsonaro isolou o debate público e mantém a pauta 
do radicalismo político de onde espera extrair dividendos para atender 
interesses financeiros de grandes corporações. Apesar de muitos fatos 
sucessivos, o mais assustador é que o presidente continua a manter uma 
rede grande de apoiadores na sociedade civil.

O filósofo político Byung-Chul Han (2018), no livro “Psicopolítica: 
neoliberalismo e novas técnicas de poder”, argumenta o neoliberalis-
mo marca uma “mutação do capitalismo” e, nessa nova fase, a força 
produtiva se dá pelo controle da psique, elemento fundamental de mo-
nitoramento das condutas, dos comportamentos, desejos e das escolhas 
dos indivíduos. Nesse sentido, o psicopoder age não apenas sobre os 
corpos, mas também em estados psíquicos e subjetivos dos indivíduos. 
Segundo o filósofo, esse período caracteriza um giro da biopolítica 
(Foucault, 2008) para a psicopolítica. Em suas palavras:
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A virada para a psique e, em consequência, para a psicopolítica, 
também está relacionada à forma de produção do capitalismo atual, 
pois ele é determinado por modos imateriais e incorpóreos. São pro-
duzidos objetos intangíveis, como informações e programas. O corpo 
como força produtiva não é mais tão central como na sociedade 
disciplinar biopolítica. Em vez de superar resistências corporais, 
processos psíquicos e mentais são otimizados para o aumento da 
produtividade. O disciplinamento corporal dá lugar à otimização 
mental. (2018, p. 40)

A psicopolítica só foi possível graças à sociedade digital. O psico-
poder não está interessado em silêncios ou proibições disciplinares, ao 
contrário, “ele nos convida a compartilhar incessantemente, participan-
do, dando opiniões, comunicando necessidades, desejos e preferências, 
contando sobre nossa própria vida” (Han, 2018, p. 27). Segundo Han, 
no neoliberalismo, “o smartphone não é apenas um aparelho de mo-
nitoramento eficaz, mas também um confessionário móvel” (p. 24). 
Trata-se de uma nova modalidade da sociedade de controle, em que 
a comunicação e o sujeito digitalizado são as peças que fazem a roda 
gerar, na qual a vigilância é delegada a todos os indivíduos: “Cada um 
é o panóptico de si mesmo” (p. 58).

Byung-Chul Han encontraria no Brasil um campo empírico fértil 
para observar seus argumentos, como comprova as pesquisas citadas 
no início do texto sobre estatísticas que descrevem o comportamento 
e as práticas dos brasileiros com as tecnologias digitais. Estamos em 
segundo lugar no ranking de países que passam mais tempo em redes 
sociais, segundo a pesquisa da GlobalWebIndex3. A psicopolítica de-

3. A empresa analisou dados de 45 dos maiores mercados de internet do mundo para 
detectar as principais tendências de usuários na internet. GlobalebIndex. (2019).
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pende desse comportamento para existir, sobrevive do fluxo continuo 
e do consumo não reflexivo das informações que circulam nos meios 
digitais. Essa é sua principal arma para a controle da psique.

O neoliberalismo precisa que continuemos a usar freneticamente 
as redes sociais, para manter a instabilidade das emoções e o controle 
sobre nossas vidas. Os algoritmos poderosos rastreiam nossos desejos 
e, nós, gentilmente lhes oferecemos o registro total de nossas práticas 
e subjetividades. E é isso o que permite promover padrões coletivos de 
comportamento, onde a Big Data, tecnologia desenvolvida para coletar 
nossas ações na internet e promover “padrões coletivos de comporta-
mento, criando sujeitos prisioneiros de dispositivos que definem classes 
de consumidores que podem excluir os não desejados ou não escolhidos 
para o consumo”. (Medeiros, 2019, p. 336) A psicopolítica neoliberal 
otimiza os sujeitos e deixa-os reféns da instabilidade, das fake news, 
da competição cega e no aniquilamento da alteridade.

Contra-Ataques e Práticas de Resistir nas Redes Sociais

“a vida só é possível reinventada”(Cecília Meireles)

O mesmo psicopoder do neoliberalismo que promove a alienação e 
o consumo irracional das tecnologias, deflagra políticas racistas e homo-
fóbicas, criminaliza as feministas, parabeniza assassinatos de pessoas 
que se tornam incômodas ao poder, mas, por outro lado, também produz 
novas formas de sobrevivência ao heteropatriarcado, provocando o surgi-
mento de novas formas de lutas e resistências. O mundo digital também 
é um espaço de encontros solidários e de construção colaborativa, onde 
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é possível articular pautas que permitem repensar as narrativas culturais 
nas quais estamos imersas, das quais tomamos parte, em diálogo com 
as experiências vivenciadas nos movimentos cotidianos.

As redes sociais são canais ativos de denúncias de abusos sexuais, 
morais, dos feminicídio e das violências de gênero. Também são es-
paços de divulgação abundante sobre o papel da mulher nas ciências, 
nos esportes, na arte, na literatura, na educação e nos âmbitos da vida 
cotidiana. Para os feminismos, as tecnologias propiciaram a popula-
rização de suas ideias, aproximou mulheres que compartilham ideais 
de liberdade e combatem a desigualdade de gênero e a subjugação de 
mulheres, ajudou a formar alianças, desenvolver campanhas online e 
organizar manifestações.

Foi através das redes sociais que Primavera Feminista de 2015 eclodiu 
e levou milhares de mulheres às ruas para protestar contra a proposta 
do então presidente da Câmara, Eduardo Cunha (principal articulador 
do impeachment da presidenta Dilma e hoje preso por corrupção), de 
restringir o acesso a contraceptivos de emergência. Desde então, foram 
vários os movimentos que levaram às ruas mulheres de todo o país, 
como foi o caso da passeata de 2018, quando centenas de milhares de 
mulheres invadiram as ruas em uma gigantesca manifestação contra o 
então candidato Jair Bolsonaro, na mobilização #EleNão.

As feministas também usam as redes sociais para divulgar denúncias 
e cobrar medidas do poder público que, em alguns casos, ecoaram em 
mudanças concretas. Exemplos dessas mobilizações que resultaram em 
conquistas foi a Lei i nº 13.104, de 2015, que alterou o Código Penal 
e classificou o feminicídio como crime qualificado. Outro exemplo é a 
Lei nº 13.718, de 2018, que tornou crime a importunação sexual, isto é, 
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a prática de atos libidinosos na presença de alguém e sem a sua anuência, 
como é o caso dos assédios rotineiros no transporte coletivo.

Outro caso exitoso de luta nas redes sociais foi a promulgação da 
Lei nº 13.642 (2018) que atribui à Polícia Federal a 

investigação de crimes praticados por meio da rede mundial de 
computadores que difundam conteúdo misógino, definidos como 
aqueles que propagam o ódio ou a aversão às mulheres sobre difusão 
de mensagem de conteúdo misógino (de ódio contra as mulheres) 
nas redes sociais.

A Lei, conhecida como Lei Lola, foi inspirada em Dolores Aronovich, 
professora universitária, bastante ativa nas redes sociais e autora do 
blog feminista “Escreva, Lola, escreva” (Escreva Lola Escreva , 2017). 
O projeto de lei foi apresentado pela deputada federal Luizianne Lins 
(PT-CE). Ela usou como argumento os ataques cibernéticos sofridos 
por Lola, que por anos a fio denunciou inúmeras ameaças de morte e 
violências de toda ordem4.

Docente da Universidade Federal do Ceará (UFC), doutora em 
Literatura em Língua Inglesa, Lola é referência no Brasil na questão 
da violência online contra as mulheres. Sua pesquisa é voltada, prin-
cipalmente, para a literatura inglesa, cinema e questões de gênero e, 
hoje, é referência no Brasil na questão da violência online contra as 
mulheres. Em 2019, foi indicada ao “Prêmio Coragem”, da organização 
internacional Repórteres sem Fronteiras.

Outra professora conhecida e atuante nas redes sociais é a antropóloga 
Debora Diniz, da Universidade de Brasília (UnB). Débora, que também 

4. Neste link, Lola relata todo o processo de perseguição e acosso que sofreu nas 
redes sociais. Aronovich, L. (2018)
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é pesquisadora da organização Anis Instituto de Bioética, é uma cientista 
destacada na América Latina5 por suas pesquisas e posicionamentos 
sobre a descriminalização do aborto no Brasil. Em 2018, deixou o país 
após ser perseguida e receber ameaças de morte em suas redes sociais 
e, como foi o caso de Lola, ataques também direcionados à sua família. 

Por seu trabalho de resistência em favor dos direitos reprodutivos 
das mulheres, em fevereiro de 2020, Debora Diniz venceu o prêmio 
Dan David na categoria igualdade de gênero (El país, 2020). O prêmio 
Dan David tem como objetivo reconhecer pesquisas interdisciplinares 
que “rompem paradigmas e fronteiras”, promovendo “impacto social 
e cultural”. Em sua conta no Twitter, Debora postou: 

Estou emocionada com esta honra. Sou a segunda mulher da Amé-
rica Latina a receber este importante prêmio acadêmico. Agradeço 
a todas as mulheres que eu conheci ao longo da minha carreira de 
pesquisadora. É alentador saber que a luta pelo aborto no Brasil é 
central à igualdade no mundo. (Diniz, 2020).

Atualmente, Debora Diniz é colunista do jornal El País e cotidiana-
mente posta em seu perfil no Twitter assuntos relacionados ao feminismo, 
saúde, política e direitos reprodutivos.

Outra professora que também saiu do país foi Rosana Pinheiro-
-Machado, antropóloga e cientista social. Ela decidiu aceitar o con-
vite para lecionar no Departamento de Ciências Sociais e Políticas da 
Universidade de Bath, no Reino Unido. Rosana disse que a situação 

5. Em 2016 esteve entre os cem pensadores globais de destaque na revista Foreign 
Policy. Em 2017, foi homenageada em um evento para professores da Unesco. 
Ela também ganhou o prêmio Jabuti por seu livro “Zika: do sertão nordestino à 
ameaça global”, em 2016. 
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ficou insustentável após mensagens ofensivas e ameaçadoras recebidas 
nas redes sociais e sua saída devia-se à crise econômica e política do 
Brasil (Sul21, s.d.). Em seu perfil no Twitter (Pinheiro-Machado, 2019), 
anunciou sua partida: 

Honestamente, saio com o coração partido por deixar o país neste 
momento. Podem ter certeza que, de lá, eu farei muito barulho e terei 
uma voz muito mais ativa aqui – porque estarei segura. Articularei 
também tudo que for possível na resistência internacional.

Rosana pesquisa os efeitos econômicos e políticos do comércio no 
Sul Global, particularmente no Brasil e na China, concentrando-se na 
economia informal, na pobreza e no desenvolvimento econômico. Além 
de professora na Universidade de Bath, Rosana também escreve para o 
The Intercept Brasil e, em dezembro de 2019 lançou o livro “Amanhã 
vai ser maior: O que aconteceu com o Brasil e possíveis rotas de fuga 
para a crise atual”.

Em entrevista ao canal Universa (Brandalise, 2020), Rosana desta-
cou como um grande acerto dos feminismos atuais o uso que fazem das 
ferramentas digitais, evento que promoveu a diversidade dos discursos 
feministas. Para ela, apesar da internet ser um canal eficiente de denún-
cias públicas, é preciso tomar cuidado para que as mesmas não caiam 
no denuncismo raso, também opressor. Por outro lado, diz entender 
essa prática, uma vez que “as instituições sempre foram machistas e 
fechadas. Se eu denunciasse um professor abusador na universidade, a 
instituição iria protegê-lo. Então a saída seria ir direto para a internet 
mesmo.” Porém a professora alerta sobre o perigo do tribunal da internet, 
pois comumente dá vereditos sem julgamentos. No entanto, disse que as 
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feministas entenderam que é “preciso estar mais protegidas legalmente 
antes de ir para as redes sociais. Ir com mais provas e com uma rede de 
mulheres por trás para ajudar.”. No dia 28 de fevereiro, escreveu em 
sua página no Twitter (Pinheiro-Machado, 2020):

Se eu pudesse dar um conselho para jovens acadêmicas, eu diria: 
Leiam muito, muito mesmo, leiam também jornais diariamente e não 
andem só. Não acreditem que o mito da genialidade individualizada 
possa funcionar para mulheres. Não andem só e ensinem isso para 
outras mulheres.

Como disse a filósofa Judith Butler em entrevista à Revista Vice 
(Quatel, 2018) no período das eleições presidenciais de 2018, “a re-
sistência ainda é uma opção”. Apesar do silêncio imposto no sistema 
educacional, várias professoras da Educação Básica e do Ensino Su-
perior, muitas delas feministas, usam as redes sociais para emitir seus 
pensamentos de maneira pública e enchem seus perfis de farto material 
textual e audiovisual. Escrevem suas histórias, escrevem sobre o contexto 
político, sobre injustiças e também sobre a educação. Transformam suas 
experiências e reflexões críticas em histórias coletivas, as quais muitas 
outras se identificam. Promovem pesquisas realizadas por mulheres e 
também atrevem-se a denunciar violências, o descaso com a educação 
e cobrar providências das instâncias de poder.

As professoras feministas nas redes sociais desenvolvem uma espécie 
de extensão dos processos educativos e praticam uma abordagem peda-
gógica que agracia parcialmente aquilo que não pode ser dito em sala 
de aula. Continuam, de forma autônoma ou em coletivos, a produzir e 
compartilhar conhecimento, criar redes, pontos de resistência e ampliar 
as possibilidades do pensamento feminista.
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Foucault (1988) já nos alertou sobre o caráter relacional e de de-
pendência entre poder e as práticas de resistência, um não existe sem o 
outro. Nesse processo, docentes, estudantes e as instituições de ensino 
são peças fundamentais para o funcionamento dessa política. As pro-
fessoras nas redes sociais, especialmente as feministas anticapitalistas, 
têm exercido muitas vezes o papel de resistência à educação neoliberal 
e suas formas de produzir condutas submissas ao poder e subjetivida-
des obedientes que visam o controle de nossa psique, como advertiu 
Han (2018). Daí a importância de pensar a relação entre política e a 
subjetividade, a partir do âmbito da educação. A professora da Univer-
sidade Estadual do Ceará (UECE), Cristiane Maria Marinho, explica 
desde uma perspectiva foucaultiana que a subjetividade é:

um fio central de constituição e exercício do poder da governa-
mentalidade na condução de condutas, a educação, sendo uma das 
atividades que se exerce sobre esse fio, se torna um elemento central 
na formação de contracondutas. ... A educação como formação de 
contracondutas, como recusa da educação normativa e da pastoral 
da obediência que ronda a educação. (Marinho, 2017, p. 256)

As contracondutas, explica Rago e Pelegrini (2018, p. 10), “são 
possibilidades de construir inventivamente novas formas de se colocar 
no mundo, novas oportunidades de constituição da subjetividade, novas 
ideias para relacionar-se consigo e com os outros.” É exatamente isso 
que muitas mulheres estão praticando na internet: formas de existir e 
resistir às armadilhas das psicopolíticas e suas práticas de silenciamento, 
criando possibilidades de contracondutas a partir das ferramentas digitais. 

As práticas feministas na internet já deram muitos frutos e continuam 
a inspirar muitas jovens mulheres. Basta verificar o protagonismo das 



194

lideranças femininas na ocupação das escolas e universidades em 2016, 
bem como a massiva participação em campanhas contra as desigual-
dades de gênero. Um fenômeno importante da atuação de mulheres 
na internet é o surgimento de vários coletivos, muitos deles nascidos 
nos ambientes universitários. Interconectadas, muitas ousam enfrentar 
seus professores e a própria instituição para denunciar o assédio e o 
machismo cotidiano.

As feministas têm construído a sua própria agenda na internet, desde 
muitos canais e localidades. Isso significa que passamos a ler umas às 
outras, as amigas, as companheiras, colegas de trabalho, mulheres que 
participam de coletivos e outras desconhecidas em suas redes sociais. 
Ao se posicionarem publicamente nas redes sociais, essas mulheres 
subvertem a lógica de silenciamento do patriarcado neoliberal e suas 
instituições. Além disso, posicionam-se de maneira consciente contra 
os discursos hegemônicos e isso, certamente, é algo muito incômodo 
para o patriarcado. O feminismo que se respira hoje na internet é o do 
conhecimento situado, ainda que as alianças inter-regionais tenham se 
fortalecido. É um feminismo que não está focado apenas em teorias, mas 
no planejamento de ações, projetos e atividades que reinventam a vida.

Na internet, educadoras e estudantes feministas estão amplificando 
o alcance de suas reflexões e influenciando outras a perceber a neces-
sidade de combater o cenário atual de covardia machista, a violência 
de gênero e a acrimônia desse governo que insiste em nos atacar em 
uma guerra agressiva, imoral e, muitas vezes, mortal. São mulheres 
que entendem a opressão e o assujeitamento praticado pelas instâncias 
de poder que usa o medo e a insegurança como estratégia de governo. 
Para as feministas, estar na internet é um ato político, porque não se 
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pode fechar os olhos mediante tanta truculência. E, nunca foi tão atual 
e necessário a propagação dos ideais e da ética feminista.
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As vertentes culturais das sociedades contemporâneas cada vez 
mais se organizam a partir das mídias, que sendo parte da cultura de-
sempenham um papel de importantes mediadoras entre os sujeitos 
(público) e a cultura mais abrangente, modificando as interações sociais 
coletivas (Fantin, 2006, p. 25). A autora, Mônica Fantin, em seu traba-
lho também enfatiza que gradativamente crianças e adolescentes vêm 
sendo influenciados pelo mercado midiático, e na maioria dos casos a 
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realidade desses telespectadores não condiz com os conceitos e valores 
definidos pela ideia desse mercado, assim, pode gerar consequências 
na vida cotidiana e interpessoal desses envolvidos.

A cada ano visualizamos a influência midiática na construção de 
identidades e valores sociais que marcam definitivamente formas de 
pensar, agir e sentir. Os meios de comunicação são elementos cons-
titutivos do tecido cultural de uma população e que, eventualmente, 
se inserem às demais instituições sociais, visto que é capaz de ensinar 
conteúdos através de músicas, filmes e documentários, de permanência 
ou não na coesão social (Menezes, 2016).

A música, neste contexto, traz diversos efeitos significativos no cam-
po do desenvolvimento social da criança, pois é por meio do repertório 
musical que se iniciam como membros de um grupo social. Direcio-
nada de forma positiva à vida em coletivo, a música possibilita uma 
multiplicidade de estímulos, podendo estimular também a absorção de 
informações e a aprendizagem, principalmente no campo do raciocínio 
lógico, abstrato e memorial. Segundo o artigo 71 do Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) assegura que “a criança e ao adolescente têm 
direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e 
produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento” (Lei nº 8.069, 1990, p. 52).

No entanto, ao analisar diversos estilos musicais e suas composições 
é possível visualizar o não cumprimento dessa normativa, pois em sua 
maioria apresentam conteúdos que incentivam ao uso de bebidas alcóo-
licas, drogas, sexualidade precoce e a desvalorização de determinadas 
classes ou grupos sociais. Segundo Bernardes, Carlos, & Accorssi, (2015), 
no fim da década de 80, começaram a ser lançadas no Brasil o funk 
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carioca, inspirado no Miami Bass, um ritmo da Flórida, com músicas 
mais erotizadas e batidas mais rápidas. Contudo, o ritmo tornou-se uma 
atração comercial com exploração da mídia da música, em especial, do 
corpo da mulher, da dança e da erotização inclusive de crianças.

Após levantamento de dados, na observação com a turma, sobre o 
que as/os alunas/os ouvem nas escolas, no bairro, e até mesmo em casa, 
percebemos uma demanda significativa ao estilo musical funk. É visto 
que na maioria dos casos, alunas/os vêm-se transformando de forma 
comportamental tanto dentro como fora de casa, houve-se a necessidade 
de se trabalhar o tema dentro da sala de aula por meio de oficinas com 
especialistas na área.

Nesse sentido, as autoras desse artigo, desenvolvem a ponte do 
trabalho cotidiano, como professoras do Ensino Fundamental, com a 
possibilidade criativa de investirem na mídia-educação, ou educomuni-
cação como também pode ser conceituada, desenvolvendo o letramento 
crítico dessas músicas mais comuns entre suas alunas e alunos, pro-
pondo à criação de músicas autorais entre essa mesma turma, por meio 
de oficinas e mediações guiadas. Para tanto, o objetivo do trabalho é 
aproveitar o espaço escolar de forma a permitir que as/os alunas/os do 
9º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Francisco 
Nunes adquiram uma visão crítica do que consomem a partir da mídia 
e se apropriem de uma prática musical significativa relatando, ouvindo, 
refletindo, compondo, cantando, e assim, ampliando repertórios.

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Francisco 
Nunes fica na região sudeste do Pará, na cidade de Rondon do Pará, em 
especial na parte periférica da cidade. Em 2020 a cidade faz 38 anos 
de emancipação política de território, com a população aproximada 
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em 50 mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE (2019). Rondon do Pará fica à 523 km da capital 
Belém e na fronteira com o estado maranhense, nas cidades de Itinga 
e Açailândia, pela BR 222.

Essa região está inclusa no território amazônico, em específico na 
parte Oriental da Amazônia. As questões sócio-políticas marcam as 
disputas de territórios na Amazônia. Verificamos comunidades locais 
(tradicionais, quilombolas, indígenas e outras mestiçagens) na nossa 
região, que enfrentam continuamente emblemáticas socioambientais, 
dispostas por grandes empresas de mineração, exploração de hidrelé-
tricas, construção de ferrovias e urbanizações sem planejamento e in-
corporação adequada pelos poderes públicos e privados (Castro, 2017). 
Contudo, em Rondon do Pará a desigualdade social e econômica, assim 
como a falta de emprego e renda fixa são pontos centrais que marcam o 
cenário de esvaziamento cultural e educação básica. Em média, 46.7% 
dos rondonenses ganham até meio salário mínimo (IBGE, 2019). E na 
área educacional dos 6.712 matriculados do Ensino Fundamental, 1.312 
entram no Ensino Médio (IBGE, 2019). Esses são pontos importantes a 
serem destacados de onde falamos, para discutirmos o tema e a questão 
de pesquisa do presente artigo.

1. Referencial Teórico

Na sociedade midiática em que vivemos nos dias atuais, não há 
delimitações de tipos de músicas para idades ou gostos musicais distin-
tivos de classes socioculturais. Na escola percebe-se que a música está 
presente em diferentes momentos, de modo relativamente sistematizado, 
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especialmente as cantigas tradicionalmente direcionadas a datas come-
morativas (Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Professores, 
etc.), às rotinas escolares (merenda, higiene, entrada e saída, etc.) e ao 
folclore. Essas práticas citadas são decorrentes do “canto orfeônico”, 
introduzido nos currículos escolares desde o ano de 1932, por Heitor 
Villa-Lobos (Subtil, 2007).

Segundo Subtil (2007) a música também faz parte do ambiente 
escolar de forma aleatória nos recreios, nas filas, nos corredores e é 
nestes momentos em que as crianças cantam o que ouvem, sabem e 
gostam: as canções das novelas, dos programas de auditórios e até dos 
comerciais. Ressalta-se uma prática corrente, é que para os jovens, faz 
parte, estar junto, pertencer ao grupo, também está diretamente ligado 
ao consumo das músicas, baixar músicas, fazer as coreografias que estão 
no hit parade, no período de duração desses sucessos. Isso para a autora, 
produz uma espécie de “liga social”, uma forma de reconhecimento que 
representa os jovens, em especial dos centros urbanos.

Ao levantar discussões sobre ritmos musicais, a questão do funk é 
necessária ao pensar a juventude atual. O trabalho com jovens requer 
um conhecimento especial, uma vez que eles vivenciam a realidade de 
um modo distinto. Para Bernardes et al. (2015):

a juventude hoje é influenciada pela rapidez do mundo pós-moder-
no, a comunicação é on-line, as relações iniciam com o ‘pegar ou o 
ficar’, que é passageiro, as relações de consumo são muito relevantes 
e as interações entre as pessoas instantâneas.”

Sejam elas pessoais, virtuais ou pela televisão. Os jovens estão 
continuamente realizando escolhas próprias e que mudam diariamente. 
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A mídia, através de seus meios de transmissão, destaca-se como 
um expressivo influenciador social. Denominado de “quarto poder”, a 
mídia é capaz de imprimir valores comportamentais, de estilo, de saúde 
e de consumo. É também utilizado como fonte de informação, acesso à 
educação, entretenimento e, também, exerce seu papel de articuladores 
de identidades, possibilitando aos indivíduos a se reconhecerem (ou 
se estranharem) nas histórias contadas nos programas de televisão, 
propagandas de produtos e nas postagens das redes sociais digitais 
(Menezes, 2016).

A autora Subtil (2007, p. 80) enfatiza em suas pesquisas que a es-
cola tem sido vista de forma tradicional e preferencial para formação 
de hábitos intelectuais, como ler e escrever. Na qual, o mesmo não se 
procede com relação a outras formas de comunicação, tais como as múl-
tiplas linguagens artísticas. Particularmente da música, em que o caso 
é agravante. A música, enquanto conteúdo específico, tornou-se quase 
ausente no ensino regular nas escolas públicas brasileiras. Entretanto, 
enquanto música incidental ou recurso didático de outras disciplinas 
ela é indispensável e mais facilmente encontrada.

Visto que a música de massa também serve de aporte da cultura mu-
sical universal, Subtil (2007) considera importante o papel da educação 
na humanização dos sujeitos, entendendo que a técnica de aquisição e 
produção de conhecimentos musicais requer propostas e atividades mais 
complexas por parte dos docentes do que apenas imitações de canções 
midiáticas. A educação para a mídia, por exemplo, é uma condição de 
educação para a cidadania, pois ela é utilizada como “um instrumento 
para democratização de oportunidades educacionais e de acesso ao 
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saber, o que contribui para redução das desigualdades sociais” (Fantin, 
2006, p. 31).

Para a autora Mônica Fantin (2006):

Educar para as mídias na perspectiva deste trabalho implica à adoção 
de uma postura “crítica e criadora” de capacidades comunicativas, 
expressivas e relacionais para avaliar ética e esteticamente o que está 
sendo oferecido pelas mídias, para interagir significativamente com 
suas produções e para produzir mídias também (Fantin, 2006, p. 31).

Pensando nessa conexão, entre educomunicação e prática musical 
para a interação com adolescentes e jovens, esse artigo relata os pro-
cessos metodológicos de como as/os participantes foram incentivados 
ao letramento crítico de músicas pontuais do estilo funk que cotidia-
namente estão interagindo.

Para isso usamos a metodologia da etnografia (Travancas, 2015), 
desenvolvendo a pesquisa qualitativa e empírica, fazendo parte do 
universo musical e cotidiano das aulas e alunos do 9º ano. A pesquisa 
de campo (Travancas, 2015, p. 101) registrou as realidades das/os par-
ticipantes, com suas linguagens, gírias, problemáticas, identificações 
e estilos musicais.

A observação participante ocorreu ao longo do segundo semestre 
de 2019, nesse período executamos três encontros, no formato de ofi-
cinas. O primeiro teve como objetivo explicar aos responsáveis das/
os participantes sobre os objetivos da produção acadêmica4, em trazer 

4. A problemática inicial para esse artigo e investigação foi impulsionada pela 
produção avaliativa da disciplina de Fundamentos da Educomunicação, lecionada 
pela docente Ingrid Gomes Bassi, no Curso de Pós-Graduação em Mídias no 
Ambiente Escolar, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará.
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conteúdo de letramento crítico da mídia sobre músicas específicas do 
estilo funk, de cunho estereotipado do feminino. Esse objetivo foi pro-
vocado pela participação ativa das docentes Ianara e Kelly no dia a dia 
em sala de aula, com as/os discentes.

A segunda parte dessa primeira oficina, contou com a presença das/
os alunas/os. Conversamos com as/os participantes de forma interativa, 
trazendo em alusão ao jogo da memória, imagens de personalidades 
do mundo cultural e da realidade musical em questão. Também nessa 
segunda etapa, aplicamos questionário/anamnese, com a finalidade de 
entender e relatar pontualmente algumas categorias de perfil de público.

Na segunda oficina, convidamos uma profissional da música para 
trazer o debate com maior conhecimento, sobre as músicas mais ouvi-
das e curtidas pelo nosso público. Já na terceira oficina, a professora de 
língua portuguesa da Escola, acompanhou o desenvolvimento da turma 
participante, colaborando com a criação autoral e coletiva de música, 
no estilo favorito da turma, o funk.

2. Da Teoria do Educomunicador às Práxis

2.1 Processo das Oficinas

Iniciamos a oficina com público-alvo satisfatório e teve duração de 
aproximadamente 15 minutos, vinte pais curiosos escutaram atenta-
mente. Num breve resumo esclarecedor falamos da Educomunicação/
Educomunicador: Interação entre as ciências da educação e comuni-
cação. Associamos a prática educativa e o uso das mídias na escola e 
no dia a dia.
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Refletimos com interação dos pais de como a sociedade está sendo 
educada parcialmente por meio da cultura midiática; os pais também 
relataram que a mídia ocupa e interfere nem sempre de modo favorável 
na vida das/os filhas/os. Relatamos que é preciso educar a/o aluna/o 
para as mídias, jovens como ser pensante e cidadão livre. Os pais, 
portanto, demostraram confiança e também angustias, assim, sentimos 
que poderíamos contribuir de forma favorável com o trabalho proposto. 

Na segunda parte da oficina, tivemos a duração de 1h, iniciamos 
bate-papo com vinte e sete alunos, sendo treze do sexo feminino e 
quatorze do sexo masculino, com uma breve apresentação pessoal e da 
especialização em curso sobre Mídias no Ambiente Escolar e seus obje-
tivos, explicamos que desse ponto surge a necessidade de trabalhar em 
parceria com eles através de oficinas e, claro, perguntamos se estavam 
dispostos a colaborarem com as atividades. Sem receios, concordaram, 
e sentimos que a partir desse momento teríamos um espaço e público 
valioso para a experiência em educomunicação.

Na atividade desse segundo momento, realizamos dinâmica com foto-
grafias de personalidades da mídia, tais como: Kevinho, Anita, Jerry Smith, 
MC Kekel, Ludmila, Lexa, Nego Borel, Denis DJ, Pocahontas, Dilsinho, 
Lucas e Orelha, MC Bin Laden, MC Gui, Catra, MC Guiné, Livinho, 
Bolsonaro, Maiara e Maraisa, Pe. Marcelo, Damares, Luciano Huck, 
Ana Maria Braga, Geraldo Luís, Obama, Neymar, Xuxa Meneguel, 
Tiririca, Patatí e Patatá, Roberto Carlos, Marília Mendonça, Beethoven, 
obra de Romero Brito e obra “Mona Lisa”.

As personalidades midiáticas do funk foram escolhidas por estarem 
entre as mais ouvidas, personalidades internacionais e que estiveram 
em evidencia e ainda permanecem, mesmo não fazendo parte do mundo 
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jovem são personalidades da mídia. As obras de arte escolhidas fazem 
parte do curriculum escolar, e demais personalidades recentes da TV são 
expressivamente publicizadas e chamam atenção dos jovens. Escolhemos 
também personalidades religiosas por fazerem parte do dia a dia e da 
mídia. Em duplas e em semicírculos as/os alunas/os receberam figuras.

A dinâmica introdutória aplicada mostrou estilo/preferência musi-
cal das/os alunos, eles reconheceram todos os famosos do estilo funk, 
relataram nome do artista e ainda indicaram nome de sucesso musical 
de cada um. Quanto às celebridades internacionais houve interesse e 
reconhecimento no âmbito da política, já sobre a identificação das re-
presentações das obras de artes foram pouco identificadas. Houve certo 
entusiasmo entre elas/es ao relatarem suas preferencias pelo estilo funk 
e mostraram que reconheciam com muitas habilidades a vida dos artistas 
desse estilo musical. Finalizamos a dinâmica com a identificação das 
demais personalidades “não reconhecidas”, algumas/ns alunas/os diziam 
reconhecê-las, porém não se recordavam dos nomes.

Ao aplicarmos um questionário/anamnese observamos que a turma é 
composta por trinta e um alunos, sendo quatorze alunas do sexo feminino 
e dezessete alunos do sexo masculino, faixa etária entre treze e quinze 
anos, tendo três alunos de dezessete anos e um aluno com dezoito anos. 
Essas/es alunas/os, em sua maioria, residem com os pais biológicos e a 
outra parte com outros familiares. Foram unânimes ao relatarem que não 
tiveram oportunidade de participar de aula de música, porém gostam de 
ouvir e possuem o desejo de participarem dessas aulas. Relatam ainda 
que ouvem música com frequência, em sua maioria, via mídia celular 
YouTube, e que o estilo musical para curtir com amigos da escola/rua 
é o funk, porém na presença dos familiares ouvem o estilo sertanejo. 
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Desejam que a escola oferte aulas de músicas pois é o local aonde mais 
ouvem com amigos que possuem a mesma preferência. 

2.2 Oficina com Rosa Maria Peres Lima: Funk em Debate

A oficina com Rosa Maria foi realizada com a participação de vinte 
oito alunas/os sendo treze do sexo feminino e quinze do sexo masculino, 
teve duração de 1h 15min. Fomos felizes na escolha da nossa colega 
Professora e Escritora Rosa Maria Peres Lima, como facilitadora des-
sa oficina. As/os alunas/os ficaram atentas/os ao perceberem o fundo 
musical, relataram ser a primeira vez que ouviam esse tipo de música, 
afirmaram também que não era do agrado da maioria, porém ouviram 
com atenção. Elas/es demonstraram surpresa ao ouvir o curriculum da 
convidada. Então a professora, escritora Rosa Maria iniciou o bate-papo 
relatando sua experiência de vida e seus objetivos como ministrante da 
oficina, de uma forma descontraída deixou claro que estava ali para ou-
vi-las/os e jamais para avaliá-las/os. Conseguiu participação de todas/os 
quando interpretava a letra da música “Evoluiu”5, eufóricos com o tema 
começaram a perceber que por várias vezes se sentiam envergonhadas/
os em pronunciar palavras contidas na letra da música e deixaram claro 
que “a batida do ritmo funk é o máximo e que a letra não faz sentido 
algum, não se incomodam com tais palavras”. Relataram que sentem 
prazer em ambos sentidos quando ouvem e dançam o funk, porém só se 
sentem à vontade em dançar quando estão com suas respectivas turmas.

5. A música é do cantor e compositor brasileiro de funk carioca, MC Kevin o Chris. 
O nome do MC é Kevin de Oliveira. A letra do funk “Evoluiu” traz trechos 
como: “Habilidosa, ela vem jogando/Abre e fecha, quicadinha/Passa em mim 
sensualizando/Eu dou aquela sarradinha” e expressões: “Arrasta a pepeca no 
chão”. (Kevin o Chris, s.d.)
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Rosa Maria fez uma retrospectiva do surgimento do funk nos Estados 
Unidos e como o estilo musical chegou ao Brasil de forma distorcida, 
tal contextualização as/os levaram a refletir a origem do funk brasileiro, 
em que o sucesso é maior, o ritmo tem um público-alvo e o maior índice 
de repercussão está entre os jovens de classe baixa. O ritmo geralmente 
faz apologias, como: uso de drogas, insinuação de cultura de tolerância 
ao abuso sexual, ao estupro, submissão da mulher/degradação, política; 
as/os próprias/os alunas/os relatam com surpresa tais apologias, tristes 
e marcantes.

A professora fez relato referindo-se ao papel da mídia e seus obje-
tivos em dar ênfase ao ritmo, problematizando as/os alunas/os como a 
mídia nos conduz e nem sempre de forma que gostaríamos de ser con-
duzidas/os, ficaram atentas/os e concordaram integralmente com Rosa. 
E no momento que elas/es foram incitadas/os a exporem suas ideias e 
gostos após os esclarecimentos, elas/es demostraram que estão cientes 
da “pouca cultura que as letras oferecem e que as letras não as/os repre-
sentam”, porém, são alucinadas/os com o ritmo “batida contagiante”. 
Rosa Maria as/os convidou a interpretar a letra da música “A Estrada” 
(Cidade Negra, s.d.), a sala ficou tranquila, acalmaram-se os ânimos, 
relataram que a música daquele momento não as/os levavam à emoção, 
apesar de ter uma lindíssima letra “a batida não contagiava”.

Rosa então finalizou com seu relato de experiência, em que deve-
mos refletir a respeito do que nos representa e de que forma estamos 
conduzindo nossos estilos/gostos no geral pela vida e que ser jovem 
é maravilhoso, porém ser também crítico é também importante. Fina-
lizamos a oficina com o convite para que elas/es tentem compor uma 
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música que as/os representem, deixaram claro que seria no ritmo do 
funk, porém com letra diferenciada.

2.3 Composição de Paródia a Partir de Análises de Letras de Funk 

Após realização das oficinas convidamos as alunas e os alunos a 
produzirem uma paródia, utilizando a letra do funk escolhida por elas/es, 
que foi: “Evoluiu”, do artista Kevin O Chris. Solicitamos a professora de 
língua portuguesa da referida turma para que juntos desenvolvêssemos 
o trabalho, na disciplina anteriormente citada as/os alunas/os trabalha-
ram o gênero textual, em que comporiam as letras. Com o ato de fazer 
e refazer elas/es dividiram-se em dois grupos e assim produziram as 
seguintes produções:

Paródia 1: Notão Subiu
Se liga aí galera no que eu vou te falar
A média agora é 7, mais difícil de passar
Professora no comando vai lançando a nota dela
No final do ano nossa média é a fivela
No final do ano nossa média é a fivela
(Manda pra secretaria)
E repetiu e no final do ano foi a taca que fluiu
Levando lapadas que você nunca sentiu
Foram vários gritos...
Vai foca na série que repetiu, vai escrever 
Pra valer, pra valer, pra valer e e e e e e e...
Seja no giz ou no PC, pode começar o dever
Dever, dever, dever, dever a matéria eu vou entender
Tender, tender, tender, tender.
Pode começar o dever, dever, dever, dever
O conteúdo eu vou aprender, prender, prender, prender...
Vou dando aquela estudadinha.
Se liga aí galera no que eu vou te falar
A média agora é 7, mais difícil de passar
(Manda pra secretária)
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Notão subiu!
Todo mundo estudou e conseguiu!
Concluímos...

Paródia 2: Eu estudei
Eu estudei
Para eu passar o ano todo eu lutei
E no fim do ano minha vitória conquistei
Eu consegui...
O final do ano tá chegando
E eu não posso reprovar
O ensino médio vai chegar e tudo vai dificultar
Oh meu Deus que complicado o jeito é eu ir levando
Vou estudar e estudar fazer a prova e passar
Esse é o objetivo que eu quero alcançar
Estudar e praticar e um dez eu vou tirar (2x)
Com meu lápis e borracha, caneta e apontador.
Vou mostrar aonde eu cheguei
Eu sou jovem sonhador.
Agora que tudo acabou
Eu vou só comemorar
Chamar os amigos para zoar
Valeu a pena eu lutar
Eu estudei e estudei e tudo conquistei (2x)
Eu estudei e estudei com garra eu sonhei.

Ambas as letras trazem o ritmo utilizado pelo funk tradicional, 
entretanto o tema indicado na produção coletiva foi a importância do 
estudar, do ir bem ao longo do semestre e ano, para o reconhecimento do 
valor de passar com nota satisfatória nas disciplinas, da luta e do sonho 
em formar-se, também como guias em suas propostas de pensamento. 

No dia primeiro de novembro de 2019 realizamos uma culminância 
para as apresentações das/os alunas/os em sala de aula, com propósito 
de dar retorno à proposta do nosso trabalho de Educomunicação do 
Curso de Especialização em Mídias no Ambiente Escolar. As apresen-
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tações foram um sucesso e as/os alunas/os utilizaram como recurso de 
sonorização o playback para melhor reprodução da letra.

Considerações Finais

Com a análise sobre o tema deste texto, chegamos enfim à ideia de 
que no universo da educomunicação está presente o caráter cognitivo 
da/o educador/a e/ou comunicador/a em prospectar/procurar realizar 
atividades em que haja interação entre as partes, promovendo encontros 
culturais contemporâneos. A reflexão e letramento crítico são caracte-
rísticas iniciais nesse processo.

Observamos que os jovens demonstraram prazer, satisfação e rea-
lização em participar das oficinas de funk. Considerando nossas obser-
vações com relação a essas oficinas, compreendemos que, ao mesmo 
tempo em que visam a reflexão, interpretação, análise e reescrita das 
letras do estilo musical em questão, também podem se configurar como 
um dos importantes instrumentos de transformação cultural e social 
desses jovens.

O gosto musical, também construído socialmente, não é privilégio 
de minorias e não mais diferencia classes sociais, gêneros ou idades de 
forma linear. Essa constatação, no entanto, não deve obscurecer o fato 
de que quanto mais repertórios os sujeitos possuírem mais chances de 
outras escolhas terão. Cabe distribuir a todas/os o patrimônio musical 
(erudito, popular, folclórico, entre outros), construído em diferentes 
tempos e contextos sociais e geográficos, mas ainda presentes na história 
e em padrões do que se ouve, canta e consome culturalmente no País.
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A humanização dos sentidos e a educação musical são tarefas para 
a escola, também, além de trazerem o papel do educomunicador como 
central nessa transformação ativa e criativa de apropriação de conheci-
mento crítico. Dessas possibilidades, verificamos também outras propos-
tas para futuros trabalhos, como produção coletiva das alunas e alunos, 
proposição sobre debate de gênero, educação transformadora e diálogo 
com as diferenças. Trabalhos a serem pesquisados e sistematizados.
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Representações do Feminino em Adaptações de 
Hamlet: Intermidialidade e Ensino Crítico de 
Literatura Anglófona

Erika Viviane Costa Vieira1

Intermidialidade

Os estudos da Intermidialidade e a Ecologia das Mídias possuem 
muitos traços em comum, que vão desde suas origens locais e institu-
cionais até seus princípios epistemológicos e metodológicos. Conforme 
Jean-François Vallée (2018), os dois campos de estudo surgiram quase 
que simultaneamente durante a década de 1960 e foram influenciados 
por McLuhan e seu lema que diz: “the medium is the message”. Em 
termos gerais, há em comum entre essas duas vertentes uma preocupação 
com a mídia e sua materialidade, assim como seu meio, seu contexto 
de manifestação. Contudo, o campo das ecologias midiáticas lidam de 
maneira mais próxima com a tecnologia das informações, os modos e 
informação, e com os códigos de comunicação em comparação com 
a intermidialidade, além de ser um campo de estudo geograficamente 
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localizado na América Norte, sobretudo no Canadá e nos Estados Uni-
dos (Vallée, 2018, p. 19). De fato, a abordagem intermidial privilegia 
as análises das relações ativas entre os elementos de um determinado 
sistema ou a análise de elementos isolados enquanto a ecologia das 
mídias se mostra mais integrativa ao alargar não apenas o campo de 
compreensão dos fenômenos midiáticos mas também sobre o milieu, 
o meio, o ambiente das mídias informacionais (Vallée, 2018, p. 15). 
Tendo em vista essas questões levantadas, finalmente compreende-se 
por que vários estudos respaldados na intermidialidade têm como objeto 
a literatura, o cinema, a fotografia, o teatro, a música, a arquitetura, a 
pintura, entre outras tantas artes enquanto a ecologia das mídias ampara 
os estudos das mídias comunicacionais, em consonância com algumas 
áreas das Ciências Sociais, Letras, Pedagogia, entre outras disciplinas 
das Ciências Humanas.

Os estudos da intermidialidade tratam das artes híbridas, das intera-
ções entre elas e dos elementos artísticos estruturais isolados que mantém 
contato entre as artes, sendo que uma dessas artes pode ser a literatura, 
que faz parte do grande campo da área das Letras. Reconhecidamente, 
diversas disciplinas têm recorrido à abordagem da intermidialidade, tais 
como os Estudos da Mídia, Estudos Literários, Estudos do Cinema, a 
História da Arte, entre outras. O que há em comum é que todas essas 
áreas buscam investigar as formas híbridas de objetos artísticos que 
intrinsecamente se constituem de duas ou mais mídias ou se apropriam 
de diversas linguagens para criar uma nova obra, incluindo-se aí as 
tecnologias digitais. Aguiar, Agustoni e Carrizo (2015, pp. 10-11) ao 
traçar o percurso dos estudos intermídia, nos conta que o termo deriva 
da vertente dos Estudos Interartes nos Estados Unidos, enquanto na 
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Alemanha o termo se desenvolveu enquanto um campo autônomo de 
trabalho e pesquisa. As duas áreas acabam por se fundir e se espalhar 
em vários centros de pesquisa no mundo, como em Indiana nos Estados 
Unidos, Montréal no Canadá, Lund na Suécia, e também em vários 
centros de pesquisa no Brasil.

Os estudos de Irina Rajewsky (2012, p. 18) se mostraram fundamen-
tais para os estudos da intermidialidade, tendo em vista sua tentativa de 
definir o termo por exclusão: intermídia seria uma generalização para 
os fenômenos que ocorrem nas fronteiras das mídias e que não é, nesta 
perspectiva, intramidiático nem transmidiático. Sua abordagem, de raiz 
alemã, se estabelece a partir do lugar da literatura, enquanto condição ou 
categoria fundamental e crítica para análise de configurações de mídias 
individuais ou específicas (Rajewsky, 2012, p. 19). A categorização de 
Rajewsky (2012) torna-se, assim, fundamental para as análises estru-
turais de relações intertextuais e interdisciplinares na área da literatura. 
O pesquisador Claus Clüver (2011) contribui para o debate ao definir o 
termo “mídia” que, para a intermidialidade, se refere tanto aos suportes 
(os meios) de comunicação quanto às artes, aos meios de comunicação 
de massa e às mídias digitais.

Esta aproximação se faz necessária, pois verifica-se que muitos dos 
estudos de intermidialidade publicados até agora mostram o estudo es-
trutural dos meios em suas interrelações ou de mídias híbridas, mas não 
abordam sua aplicabilidade em contextos pedagógicos nem avança em 
possibilidades metodológicas de realização em sala de aula. Hallet (2015) 
em seu artigo “A methodology of intermediality in Literary Studies” si-
naliza uma proposta metodológica e sistematiza diversas categorias com 
a finalidade de empreender uma análise intermidial de textos literários 
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(basicamente, Jazz de Toni Morrison e de Moon Palace de Paul Auster). 
Embora bastante informativo e consubstanciado, o trabalho de Hallet 
(2015) se resume a apenas uma das três categorias intermidiáticas de 
Rajewsky (2012), as referências intermidiáticas, e o trabalho com as 
mídias citadas se concentra na literatura, sobretudo no gênero romance, 
em sua relação com a música. O próprio Hallet (2015, p. 606) avisa que 
propor uma única metodologia para a análise intermídia é muito com-
plexa e não faz jus a todas as possibilidades de interrelações midiáticas.

Embora a Ecologia das Mídias mostre-se bastante apropriada para a 
proposição de um agenciamento pedagógico das mídias, este trabalho 
irá se ater à perspectiva da intermidialidade. Ainda pouco explorado, 
pensar o ensino sob a concepção da intermídia é um desafio. Nesse 
sentido, a publicação de Ladislau Semali e Ann Watts Pailliotet (1999) 
denominada Intermediality: The Teacher’s Handbook of critical Media 
Literacy configura-se como uma das poucas obras da área da intermídia 
que se voltam a uma proposição pedagógica das mídias.

Semali & Pailliotet (1999), ao contrário da concepção categórica e 
estruturalista de Rajewsky (2012), concebem a intermidialidade como 
um termo educacional, com uma metodologia que permite a compre-
ensão de representações visuais e impressas de ideias pertinentes, e a 
influência da multimídia na pedagogia da aprendizagem e nas práticas 
sociais nas comunidades educacionais. Com base na pedagogia crítica, 
esta versão da intermidialidade preconiza que os textos não são neutros, 
imutáveis e objetivos; ao contrário, esses textos alteram seus significa-
dos e refletem ideologias culturais (1999, p. 4). Nesta perspectiva, esta 
visão da intermidialidade perpassa o letramento crítico e informacional 
pois, conforme Semali & Pailliotet (1999, p. 6) desenvolver as habili-
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dades de ler e escrever com e através uma grande variedade de sistemas 
sígnicos e mídias se faz imprescindível nos contextos educacionais 
atuais, uma vez que o letramento moderno é intermidial. Professores 
precisam ensinar seus alunos a se expressarem através das várias mídias 
e processos intermidiáticos (p. 6). Há um desafio proposto à sociedade 
contemporânea, que é de:

examinar criticamente suas visões de mundo e reconhecer o fato 
de que a forma pela qual as representações de raça, gênero, classe, 
idade ou orientação sexual são construídas é tão importante quanto 
as ideias e os sentidos que eles projetam, uma vez que eles nos 
oferecem posicionamentos através dos quais nós reconhecemos 
imagens parecidas ou diferentes das nossas e daqueles aos nosso 
redor. (Semali & Pailliotet, 1999, p. 13).

Dessa maneira, este texto vem contribuir com uma proposta de re-
flexão para os estudos da intermidialidade no sentido de apresentar uma 
pedagogia crítica para a abordagem de adaptação de textos canônicos em 
sala de aula para, assim, cooperar com um ensino de literatura estrangeira 
criticamente informado. Tendo em mente a questão de gênero, iremos 
nos concentrar na representação da mulher nas adaptações de Hamlet, 
que já se mostra uma temática bastante complexa neste contexto.

Literatura, Literatura Anglófona e Ensino

Há uma crença falaciosa de que a literatura não seja algo que se en-
sine. Há quem defenda esta ideia, muitas vezes partindo do pressuposto 
de que a literatura precisa ser abordada por meio do diálogo, porém 
com rigor estético. Em Durão (2017), com seu artigo intitulado “Da 
intransitividade do ensino de literatura”, propaga-se uma ideia parecida, 
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tais como a de que o ensino da literatura deve ser subordinado a partir 
de uma hipótese interpretativa, de que a sala de aula é um ambiente de 
elaboração e de descoberta de conhecimento, no qual a participação dos 
alunos deve ser irrestrita, de que recursos didáticos tecnológicos como 
o powerpoint não são apropriados para a aula de literatura, e de que a 
literatura “alarga horizonte mentais e fortalece a inteligência”, mas é 
incapaz de humanizar (p. 228). Ainda nesse artigo, supõe-se que, dada 
sua inutilidade, visto que o literário não gera “lucro” dentro de uma 
lógica neoliberal vigente, não há mediação possível da literatura em um 
formato de “ensino” a que já estamos acostumados: “não há mediação 
possível entre o ensino de literatura e a sua posição na sociedade” 
(grifo do texto original, p. 236).

Hoje, mais do que nunca, foi tão necessário “ensinar” literatura. 
Ler é um ato de poder e o acesso à literatura precisa ser mediado. 
Carboniere e Nigro (2017, p. 143), retomando Barthes, nos lembra 
que a literatura talvez seja “algo que não se ensina”, mas talvez seja 
necessário repensar a sala de aula e a educação literária. O ensinar não 
se constitui como uma atividade isenta de poder. O poder está em todo e 
qualquer discurso, mesmo quando este parte de um lugar fora do poder 
(Foucault, 2007, p. 5).

A literatura estrangeira na educação básica chega a ser quase insig-
nificante nos currículos, mas proporciona o contato afetivo com a língua 
estrangeira, familiarização com a linguagem simbólica e conotativa, 
além de promover a formação integral do ser humano. A literatura não 
só permite que o indivíduo tenha acesso a uma forma de manifestação 
cultural letrada como também permite que conhecimentos linguísticos, 
discursivos, sócio pragmáticos sejam trabalhados. Os educandos podem 
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ainda desenvolver a empatia e desenvolver o senso crítico ao tratar de 
metanarrativas que reafirmam as hegemonias do poder, além de permitir 
o cotejamento com obras nacionais, identificar influências e evidenciar 
processos intertextuais diversos.

Se o argumento do acesso à literatura como acesso ao poder não é 
suficiente, vários documentos oficiais que norteiam a educação brasileira 
preconizam a inclusão de conteúdos literários em seus currículos, entre 
eles a BNCC – Base Nacional Comum Curricular (2018). Neste docu-
mento, propõe-se que entre as práticas de leitura e fruição do 8º ano do 
ensino fundamental, haja leitura de textos de cunho artístico/literário. 
Entre as habilidades que devem ser trabalhadas estão: “apreciar textos 
narrativos em língua inglesa (contos, romances, entre outros, em ver-
são original ou simplificada), como forma de valorizar o patrimônio 
cultural produzido em língua inglesa”; “Explorar ambientes virtuais e/
ou aplicativos para acessar e usufruir do patrimônio artístico literário 
em língua inglesa.” (pp. 254-255). No quesito manifestações culturais, 
a BNCC elenca ainda como objeto de conhecimento de língua inglesa 
a “construção de repertório artístico-cultural”, sendo que, para isso, é 
preciso “construir repertório cultural por meio do contato com mani-
festações artístico-culturais vinculadas à língua inglesa (artes plásticas 
e visuais, literatura, música, cinema, dança, festividades, entre outros), 
valorizando a diversidade entre culturas.” (pp. 256-257). Como se vê, 
desde a educação básica é preciso promover o acesso à literatura estran-
geira em língua inglesa, sendo que, por meio dessa literatura facilita-se 
o acesso às outras artes. Em suma, a intermidialidade mostra-se capaz 
de fornecer os instrumentos necessários para manejar esses saberes, 
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promovendo a aproximação de conhecimentos tão diversos aos conte-
údos estritamente linguísticos.

Qual o propósito de se ler e pesquisar sobre a literatura de língua 
inglesa no currículo dos cursos de Letras frente às novas tecnologias? 
Em primeiro lugar é preciso pensar que a cultura de massa está infestada 
de influências literárias: as mídias reelaboram a literatura em forma de 
romance gráfico, filme, revista em quadrinhos ou arte visual: as mídias 
leem e criticam essa literatura, seja em forma de resenha acadêmica, 
jornalística ou em vídeo. Ainda, a literatura em língua inglesa contribui 
para a formação cultural e artística do futuro professor de língua inglesa, 
não como texto que subsidia seu aprimoramento linguístico, mas como 
genuíno objeto de fruição cultural e artística da língua estrangeira que 
ele leciona ou lecionará. Além disso, como os documentos oficiais mos-
traram, o professor de língua inglesa precisa ter conhecimento sobre as 
artes e seus contextos culturais da língua que irá lecionar.

No que se refere à condição de “estrangeiridade” das literaturas 
anglófonas nos currículos dos cursos de Letras na atualidade, há que se 
fazer um adendo. É preciso refletir sobre os desafios críticos que acom-
panham essa designação, bem como a necessidade de se repensar seu 
papel nos currículos. Um dos desafios está no fato de que se a literatura 
já promove relações desiguais de poder cultural por estar em um lugar 
elitista da cultura. Um outro, reside no fato de que a língua e a cultura 
anglófonas estão muito distantes dos falantes do português brasileiro, 
seja em termos linguísticos, históricos ou culturais. Nesse sentido, a 
literatura estrangeira precisa ser abordada como uma forma de apro-
priação cultural, de maneira crítica e antropofágica, e não apenas como 
mera reprodução do conhecimento estrangeiro, de forma que se deve 



226

valorizar sua apropriação de maneira crítica e questionadora. Além disso 
é preciso pensar nessa literatura em uma proposta não colonizadora do 
pensamento, pois a própria condição de literatura “estrangeira” e sua 
repercussão na organização linguística do conteúdo não deve refletir no 
assujeitamento e conformação dos futuros professores, mas a atitude 
deve ser de questioná-la. Os desdobramentos desses questionamentos 
levarão a uma reavaliação das dicotomias entre a literatura e sua relação 
com os conceitos de cultura, nação, língua, territórios, colonização e 
descolonização, tradução e ensino de língua e literatura estrangeira.

Os aprendizes de língua inglesa da atualidade de qualquer nível 
ou idade têm contato com as literaturas em língua inglesa de maneira 
indireta, por meio de filmes, quadrinhos, jogos digitais, entre outras 
produções da indústria cultural de massa. Assim como o crescente 
interesse pelas novas tecnologias e mídias, a atenção das novas peda-
gogias deve-se voltar também para as formas de poder que perpassam 
as relações intermidiáticas e interculturais marcadas pela supremacia 
cultural britânica e pelas nações que possuem o inglês como primeira 
ou segunda língua, principalmente as advindas dos Estados Unidos e do 
Reino Unido. Diz-se isso porque as relações de adaptação não mais se 
fazem via “ler o livro e depois ver o filme”. Muitas vezes, a relação entre 
os objetos culturais se dá por vias inversas e essas passam a influenciar 
e a modificar a maneira como experimentamos o literário, pois essas 
ações. O consumo de um jogo digital norte-americano pode levar um 
sujeito a ler o livro e posteriormente levá-lo ao cinema para assistir ao 
filme com um ator britânico famoso. As relações intermidiáticas vão se 
tornando transmidiáticas, cruzando fronteiras geográficas e culturais.



227

De toda forma, espera-se que o texto literário anglófono seja visto 
como uma forma de reconhecimento e de entendimento da diversida-
de linguística e cultural, de maneira a engajar e incluir os educandos 
discursivamente, de maneira crítica, a fim de que se possa construir 
significados críticos em relação às mídias que consome e ao mundo 
em que vive. A visão de que a literatura é um recurso para promover 
reflexão sobre questões de poder e de que ela é um objeto artístico que 
emana significados também deveria perpassar sua prática na sala de 
aula. Por fim, a perspectiva literária em língua estrangeira pode ser vista 
como arte suplementar na formação de indivíduos capazes de construir 
significados, respeitar e reconhecer culturas diferentes.

Representações da Mulher em Adaptações de Hamlet

Alvermann (1999), em seu artigo “A feminist critique of media 
representation”, parte de uma perspectiva feminista de análise de re-
presentações midiáticas da cultura de massa com o propósito de lançar 
um olhar crítico sobre as construções de gênero, além de oferecer um 
modelo de análise textual podem fazer uso de suas próprias salas de 
aula. Alvermann (1999) vê na mídia um locus de construção de gênero, 
com um papel muito ativo neste jogo. Por isso, advoga a favor de inter-
pretações críticas de textos de cultura de massa, em que o pensamento 
feminista em representações midiáticas exercem dupla influência: uma 
delas é a de que a instabilidade de gênero no consumo de mídia sugere 
uma certa improdutividade na educação para o letramento midiático; 
a outra, é a de que assim como as mídias não são instituições monolí-
ticas, o consumo de mídias também não o é. Diante dessa perspectiva, 
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Alvermann (1999) elabora uma proposta de crítica da mídia para ser usada 
em sala de aula a partir de um ponto de vista feminista. Nessa proposta 
é preciso considerar: (1) o contexto; (2) um diferente posicionamento 
crítico da leitura; (3) e a justaposição de pontos de vista. Nos próximos 
parágrafos, iremos nos concentrar apenas na questão do contexto. 

No que se refere ao contexto histórico da obra escolhida para análise, 
pode-se afirmar que Hamlet é um texto canônico, do início do século 
XVII, escrito a partir de uma lugar masculino, que possui apenas duas 
personagens femininas: Gertrudes, a mãe do príncipe Hamlet, e Ofé-
lia, filha do conselheiro Polônio, com quem supostamente teria uma 
afinidade amorosa. Ambas são vistas e muitas vezes retratadas a partir 
de uma perspectiva da negatividade e da dependência. Ofélia é uma 
personagem fraca, limitada, que não dá ao amado suporte emocional 
apropriado para livrá-lo de seu destino trágico e morre louca. O crítico 
Bradley (1904) afirma que Ofélia não possui uma função clara na peça e 
seu destino é o de oferecer-se em sacrifício por um amor não correspon-
dido, sendo, portanto, portadora de uma beleza patética. A personagem 
de Gertrudes, por sua vez, foi condenada pela crítica por seu adultério 
incestuoso. Freud (1953 [1900]), Bradley (1904) e Eliot (1951[1919]) 
consideram a tragédia shakespeariana um fracasso estético e a culpa 
seria exatamente de Gertrudes e sua relação problemática com o filho, 
Hamlet. Uma das frases mais célebres da peça é a que Hamlet chama 
sua própria mãe de “fraca”, não no sentido de debilidade física, mas por 
sua moral duvidosa: “Fraqueza, teu nome é mulher!”. Gertrudes repre-
senta uma falha, um fracasso, pois como a mãe do herói, não é perfeita 
e amável, mas é adúltera e incestuosa, ao casar-se com o irmão de seu 
marido, suposto assassino dele. Todo este contexto crítico nos mostra 
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que a peça de teatro mais famosa de Shakespeare está calcada em um 
patriarcalismo feroz que despreza as mulheres. Some-se a isso o fato de 
que, em sua época, as mulheres não podiam frequentar o teatro e nem 
atuar nas peças: os papéis femininos eram desempenhados por homens. 

Segundo Alvermann (1999), o contexto de produção importa e os 
valores que estão em evidência assim como aqueles que são silenciados 
necessitam da mesma atenção. A perspectiva patriarcalista e sexista foi 
muitas vezes reproduzida em adaptações fílmicas e outros locais da 
cultura de massa. No meme que segue abaixo, duas pinturas sobre a 
personagem de Ofélia figuram em um meme que usam da ironia para 
tripudiar sobre a loucura e morte da personagem, tratando sua condição 
como um sentimentalismo piegas. Note-se que há uma interlocução 
entre o papel de Ofélia na peça shakespeariana e o contexto atual, pois 
sugere que a personagem tenha se matado por motivo insignificante, 
como uma mensagem de aplicativo de mensagem que foi visualizada 
e não respondida. Mesmo assim, o meme se desdobra em uma rela-
ção intermidial complexa, pois extrai uma visão crítica do Hamlet de 
Shakespeare no cruzamento entre as pinturas de estética Pré-Rafaelita 
com situações cotidianas da vida contemporânea. A primeira imagem 
remete à pintura Ophelia de John William Waterhouse de 1889 e a se-
gunda, é um detalhe da famosa representação de Ofélia de John Everett 
Millais de 1852.
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Figura 1. Meme explorando o drama de Ofélia. Recuperado de https://
imgur.com/user/Catsfromhell

Em se tratando de adaptações fílmicas, os filmes mostram-se dire-
tamente influenciados pelos seus contextos de produção. O filme ho-
mônimo de Laurence Olivier de 1948, por exemplo, foi produzido logo 
após a Segunda Guerra Mundial e muito da melancolia do personagem 
principal se deve à atmosfera pessimista do pós-guerra. A atriz indicada 
para viver a mãe de Hamlet, Eileen Herlie, é visivelmente uma mulher 

https://imgur.com/user/Catsfromhell
https://imgur.com/user/Catsfromhell
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jovem e sensual, sugerindo um provável relacionamento incestuoso 
entre mãe e filho e, consequentemente, confirmando o conflito Edipiano 
sugerido por Freud (1900) e Ernest Jones (1910). Ofélia, por sua vez, 
vivida nas telas pela atriz Jean Simmons quando tinha apenas 16 anos de 
idade, parece mais a filha do Hamlet de Laurence Olivier que, na época 
tinha 41 anos. Dessa forma, essa leitura cinematográfica de Hamlet se 
aproxima das leituras psicanalísticas de Freud e Jones, e, não obstante, 
coloca as mulheres como figuras minusculamente menores, sobretudo se 
comparada ao monumento artístico de Laurence Olivier que, na época, 
gozava de grande popularidade e sucesso de crítica.

O Hamlet (Shakespeare, 1948) de Laurence Olivier foi tão significa-
tivo no mundo do cinema que uma versão mais popular só foi lançada 
em 1990. Dirigido por Franco Zeffirelli, este fez questão de ter Mel 
Gibson no papel principal depois de seu estrelato em Lethal Weapon 
(1987) e Mad Max (1979, 1981, 1985). Zeffirelli simplificou o texto 
shakespeariano e Mel Gibson acelerou o texto, o que fez com que esta 
versão fosse considerada o “Mad Max Hamlet”2. O mais curioso, po-
rém, foi a atribuição do papel de Gertrudes a Glenn Close, que havia 
acabado de sair de dois filmes em que atuara como antagonista: Atração 
Fatal (1987) e Ligações Perigosas (1988). O currículo da atriz con-
tribuiu para a construção de uma Gertrudes pouco confiável e desleal, 
cuja centralidade fotográfica neste filme a transforma em uma rainha 
poderosa e sexualmente atraente. Na famosa cena da confrontação 
entre Hamlet e sua mãe que acontece em seu quarto, a violência com 

2. Entre as críticas ao filme de Zeffirelli, destacam-se as da Brad Darrach (1991) 
para a Revista Life e de Caryn James (1990), para o New York Times. Ambos 
fazem referência à trilogia Mad Max para se referir à performance dinâmica e 
pouco reflexiva de Mel Gibson. 
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que Mel Gibson contracena com a atriz, revela um relacionamento tão 
tóxico entre mãe e filho que os atores chegam a se beijar. Ofélia, por 
sua vez, é vivida pela atriz Helena Bonham-Carter, considerada uma 
britânica excêntrica. Enquanto a Gertrudes de Glenn Close se veste de 
roupas claras e esbanja sensualidade, a Ofélia de Boham-Carter é enfo-
cada pela câmera sob movimentos faciais assimétricos, o que confere 
ambiguidade em sua linguagem corporal e consistência na construção 
do percurso da quebra de sanidade mental da personagem.

Considerações Finais

Como se vê, não se trata de questionar se a literatura pode ser en-
sinada ou não. O ponto aqui é que ela pode ser mediada por produtos 
midiáticos advindos das artes plásticas, do cinema, das mídias digitais 
ou até mesmo da cultura de massa, que precisam ser contextualizados 
para que os estudantes possam ler o texto literário que deu origem a 
esses produtos. O educador passa a ter a tarefa de apontar as conexões 
que o produto cultural suscita como ponto de partida para abordar o 
texto literário. No caso das questões de gênero, é possível auxiliar os 
leitores a verem questões que antes pareciam invisibilizadas pelo po-
der hegemônico, como as visões sexistas e patriarcalistas dos textos, 
sobretudo os canônicos. É possível apontar novos direcionamentos de 
leitura e novas formas de olhar o texto literário a partir de outras leituras 
que as adaptações e revisões já fizeram. Portanto, uma leitura mediada 
pelo viés da intermidialidade seria capaz de apontar saídas possíveis 
para um ensino de literatura atual criticamente informado.
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Connectivity Ubiquity and Permanence in 
M-Learning

Sergio Ricardo Quiroga1

New information and communication technologies have changed 
people’s lives. They have acquired a relevant role in the social func-
tioning and in the daily life of people. We can call the society and 
culture that are derived from them “digital”. The integration of mobile 
technologies in educational processes radically changes the conception 
of what it means to teach and learn in the 21st century, moving from 
methodological change to comprehensive and inclusive planning.

As for the New Information and Communication technologies, the 
crisis derived from the suspension of activities in schools and univer-
sities due to the threat of the COVID-19, has exposed the situation of 
weakness of educational institutions and their lack of preparation for 
the virtual learning or in this case, contingency learning. By closing 
schools and universities and not having adequate technologies and 
online teaching strategies, students will miss school days.

1. Magister in Higher Education (UNSL).
 sergioricardoquiroga@gmail.com
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The mobile phone would have been and will be in some cases an 
important element to be able to access knowledge in those organizations 
with a certain level of technology in the midst of this health crisis.

Teachers need a new understanding of the integration of ICT in 
the curriculum. Harris’s (Fundación Telefónica, 2011) proposal is that 
teachers need to know three types of knowledge to integrate technolo-
gy effectively: technological knowledge, pedagogical knowledge and 
disciplinary knowledge.

Some Arguments

This is the formulation of a Seminar-Workshop proposal on the use 
of cell phones in the classroom for middle school teachers. It tries to 
formulate the possibilities and difficulties of using the mobile phone 
as an educational tool. Below, we present some arguments and ideas to 
think about the use of cell phones in a useful way in student learning.

Clark (1983) has argued that meta-analyzes and other studies on 
media influence are constantly being reviewed, while consistent evidence 
is found to state that learning benefits are not obtained by employing 
any specific means of teaching. Studies on the influence of the media 
on learning have been a characteristic of educational research. Most 
of this research is hopeful that learning can be improved with the right 
combination of medium, student, subject, content and learning task 
(Clark, 1983).

The mobile phone gives way to the smartphone or smart mobile 
phone with its new operating systems and with the possibility of in-
stalling third-party applications or mobile applications (apps). Mobile 
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learning allows students to spend time creating artifacts, being able to 
display their learning products in concrete ways (Bates, 2015).

Cavus, Bicen and Akcil, (2008) describe mobile learning (m-learning) 
as a fairly new term that has evolved with the advent of new technologies. 
Mobile learning, in its broadest sense, encompasses books, CDROMs, 
radios and laptops, most researchers in the field of educational technol-
ogy consider mobile learning or m-learning, as a subset of e-learning 
(Laouris & Eteokleous, 2005). A widely accepted and commonly used 
definition of mobile learning proposed by Alexander (2004) character-
izes it as wireless and ubiquitous learning.

A technological medium such as a mobile phone with educational, 
didactic and management potential in schools, with its wide range of 
communication, multimedia and network connection possibilities, can 
be used with all its manifestations (Brazuelo Grund, Gallego Gil, & 
Cacheiro González, 2015).

In the educational processes that we live as teachers, situations occur 
that threaten to be chaotic or critical, but which may contain contin-
gencies that enable a positive transformation. This means a change of 
perspective regarding the traditional and positivist way of looking at 
education. It is about being open and receptive to new capabilities and 
the acquisition of knowledge.

For this, in Argentina we need to give quality to the process of teacher 
training and recognize the teacher as a strategic worker by substantially 
improving their resources and salaries. ICT teacher training should be 
a substantial part of teacher training because it is beneficial to use the 
assets that these technologies in use promote, without ignoring their 
limitations, opacities and possibilities, encouraging useful and critical use.
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Schools

Students live in a digital environment and have an analog environment 
in schools, with a conservative curriculum, without much capacity for 
adaptation or renewal to the real world creating a deep gap. There should 
be a change in perspective, where the responsibility of learning is shared 
with the students, and it is the function of the school and parents to teach 
how to handle that responsibility. In addition, the school must motivate 
the creativity and autonomy of the students. The school is an interface, it 
is a living organism and what we must achieve is not only a new way of 
using the spaces but we want to influence the educational environment 
in order to get students to stop having a passive attitude and have An 
active mindset. Creativity is the key to a transformative education, but 
the educational system remains almost immutable while students are 
daily developing a set of activities with the cell phone or computer daily.

Learning Landscapes

The use of Mobile Learning leads us to substantial pedagogical 
changes that include from the use of active methodologies and the aban-
donment of transmission methods to the use of new learning strategies, 
changes in the organization of spaces and the teaching culture.

A school should have multiple learning landscapes (Saura, 2017). 
Each landscape can be characterized as a differentiated space, which 
makes possible different situations and different pedagogical processes. 
A whole day of learning has these six different situations in different 
sequences, the space simply facilitates them.
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The educators who can and want the use of the cell phone should 
consider which landscape is more suitable, in the terms proposed by 
Bosch (Tecnológico de Monterrey, 2017) or another arising from the 
inspiration and creativity of the teachers for the use of the device

Prohibiting the use of cell phones at school is a serious mistake. The 
school has to work with the tools that society has, with the instruments 
and with the new forms of representation and transmission of knowl-
edge. Cell phones are already very installed in social, economic life, etc. 
Educators must promote the self-regulation of these devices and teach 
other possible and useful uses. It is even possible to turn off all phones, 
disconnect and think with other senses, with other technologies, with-
out having that memory prosthesis. Bosch (Tecnológico de Monterrey, 
2017) has called the attention of rulers and educational managers on how 
current educational spaces - closed classrooms characterized by those 
that contain an orderly amount of desks and that place the student in an 
activity of passive reception of knowledge, end up canceling creativity 
and innovation capacity.

The use of the cell phone in Argentina is regulated by each jurisdic-
tion. In 2016, resolution 1728 was repealed in the Province of Buenos 
Aires, which limited since 2006 the use of mobile equipment and tech-
nological devices during school hours, while in other provinces they 
have no rules, although they do not prohibit it.

Mobile Technology in the Classroom

Harris (Fundación Telefónica, 2012) highlights that the central 
idea of the TPACK is to design teaching proposals that include tic 
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based on the curriculum. The model describes a conceptual theoretical 
framework that serves as a common language to unify the different 
technology integration initiatives. The TPACK model identifies three 
sets of knowledge that interact with each other and between the three, 
and thus constitute new types of knowledge.

The TPACK is a teaching model designed for the incorporation of 
ICT in the classroom. Mishra and Koehler (2006) creators of the TPACK 
approach state that the proper use of technology in teaching requires 
the development of complex and contextualized knowledge that they 
call disciplinary pedagogical content knowledge (or Technological 
Pedagogical Content Knowledge), whose acronym is TPACK.

Figure 1. Diagram. Retrieved from http://www.TPACK.org

Use of Technology

The use of mobile technology in the classroom is a topic of current 
debate among all types of teachers and management teams of educa-

http://www.tpack.org
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tional centers. In different geographies the use of cell phones in class-
rooms has been banned when considering their negative effects or the 
distraction factor of students, as is the case in France and some states 
in the United States. That controversial decision exposes and reopens 
the debate about whether students should have cell phones at school. 
However, any technology that may exist in the classroom as a learning 
tool is worthy of attention.

It is important to understand that we talk about mobile learning, that 
is, the use of mobile as another tool in the classroom such as computers, 
tablets, books or paintings. The use of mobile phones in the classroom 
implies the need to work all their possibilities, of new ways of produc-
ing content with the technologies, without being superficial, but also to 
assume and face the challenges of introducing it into school routines.

The non-use of the mobile in the classroom is possible since it 
depends on the characteristics of the students, the educational center 
and the direction of the educational institution. All technologies may 
or may not be used for the purpose of providing better student learning. 
There are no simple answers: there are advantages and disadvantages 
for students who have cell phones at school. Although they can be used 
as a learning tool in the classroom, this only works as long as students 
use them effectively.

As educators, we must look for students to have a more leading role 
in their learning and in this sense, the use of methodologies such as 
inverted class; project-based learning and gamification are useful tools. 
Cell phones can also help encourage student participation.

In an investigation conducted by Grant, Tamim and Brown (2015) 
measured the adoption of these devices in the classrooms and with data 
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of intentionally selected teachers, descriptions of the participants were 
developed where five themes emerged that included (a) ownership and 
control of the affected use of mobile computing devices; (b) adminis-
trators defend the use made by teachers of mobile computing devices, 
especially for student responsibility; (c) teachers use devices to improve 
their curricula and as motivation for their students; (d) teachers receive 
and seek relevant professional development; and (e) technical problems 
were common, but support was available.

If handled properly, cell phones can be used as tools to help children 
learn in the classroom.

Table 1.
Diagram of Mobile Phone Uses

Use of applications
Cell phones provide students with access 
to tools and applications that help with 
work and classroom learning.

Digital platforms in the 
classes

The use of social networks can keep 
students interested in the class and can 
encourage them to participate in the 
discussion. We can create Twitter hashtags 
or message boards that students can use 
during class discussions to share thoughts 
and ideas

Support for digital materials
Teachers can take advantage of students’ 
cell phones so that they look for more 
information on a topic. This may include 
videos, news, online discussion groups.

Access to information
Cell phones can give students access 
to more information, allowing them to 
research more about a topic while they 
have class discussions.
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Cell phones can be used as learning tools, but it is a challenge to 
ensure that students use them for school-related tasks. A cell phone 
can easily go from “classroom learning tool” to being an element of 
“classroom distraction”. When students use their cell phones to check 
social networks and send text messages to their friends in class, this 
creates distractions for both those students and their classmates.

Cell phones can also increase bullying problems on school grounds. 
Cyber bullying can be harder to see than other forms of bullying, making 
it difficult for teachers to identify and stop when it is happening.

While cell phones can be a useful learning tool in class, they can 
also be used by students to access information while taking an exam, 
which leads to cheating.

7. Teacher Training

With the idea of   organizing the Seminar on the use of mobile phones 
in the classroom as a learning instrument, two basic premises should be 
taken into account: a) the development of technological-pedagogical-dis-
ciplinary knowledge (Mishra, & Koehler, 2006) and the identification of 
the different steps for the planning of didactic proposals that integrate 
technology (Harris & Hofer, 2009).

On the other hand, technological-pedagogical-disciplinary knowl-
edge assumes that the integration of ICT in class and the use of the 
mobile device imply knowing the tools, but also rearranging teaching 
practices, and reviewing and signifying both pedagogical and disci-
plinary knowledge.
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The 24-hour Workshop Seminar should seek to build on the previ-
ous experiences and knowledge of the participating teachers and place 
the emphasis on the intellectual and practical levels, promote active 
participation and deepen the topics according to the interests of the 
group, summarizing and synthesizing the content and giving them a 
practical approach.

Teacher training should foster the critical use of technologies, the 
acquisition of new skills and the appropriation of innovative strategies 
that substantially improve the learning process through the integration 
and application of mobile devices to school teaching. It is about articu-
lating school pedagogical teaching with the new forms of production and 
access to knowledge that arise from Information and Communication 
Technologies (ICT).

Among the contents that teachers should know should include the 
inclusion of mobile devices (cell phones, tablets and netbooks), pro-
grams and applications (Google Goggles, Google Maps, Google Earth, 
Google Drive, QrDroid, among others), and virtual spaces of work and 
exchange, such as Edmodo and E-ducativa.

It is then possible to train teachers to use the mobile phone as a 
pedagogical learning tool in the classroom. Students may have cell 
phones at school and these may be turned off or used as a learning tool, 
contributing to meaningful learning and critical thinking.

This means that for teachers who decide to use cell phones (or any 
other digital device) as part of their classes, it is important to establish 
ground rules and closely monitor how they are used. For teachers, pre-
paring classes with ICT means greater effort and dedication, and this in 
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the Argentine context is not yet sufficiently recognized in their salaries, in 
their hierarchies, or in the way in which traditional teaching is organized.
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de Informações e Produções sobre Arte e Outros 
Saberes
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1. Tecnologia e Cultura

Apesar das inúmeras possibilidades que se abrem ao debate quando 
falamos em tecnologia, no âmbito dos estudos culturais e visuais nosso 
ponto de partida repousa, via de regra, sobre a inevitável associação 
desta temática com as relações de poder e os sistemas de desigualdade. 
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Significa, preliminarmente, que, a despeito de qualquer complexidade 
analítica, a tecnologia representará progresso para uns/umas e limitação 
(ou inacessibilidade) para outros/as, refletindo as engrenagens que sus-
tentam os privilégios e as precariedades nas sociedades contemporâneas.

Partindo da lógica de que a tecnologia não é propriamente uma 
“coisa” (ou um conjunto de coisas), mas “arranjos ideológicos, políti-
cos, econômicos e ambientais complexos que constituem a vida social 
e cultural”, como sustenta Slack (2017, p. 193), é possível reconhecê-la 
como prática que se faz presente em todos os aspectos da nossa vida, 
ainda que fundamentada em categorias ou regimes de desigualdade e 
opressão.

A principal implicação que advém desse raciocínio é a necessidade 
de reconhecermos os processos culturais na formação das circunstân-
cias históricas e das condições materiais que fomentam a produção, a 
circulação e a recepção das tecnologias na contemporaneidade. É por 
este caminho, por exemplo, que conseguimos examinar as disparida-
des de gênero (tanto quanto as de raça e classe) no tocante à criação 
das tecnologias, produtos ou processos tecnológicos; ou as questões 
relacionadas aos dispositivos tecnológicos da era digital, integrantes de 
sistemas complexos de poder por meio dos quais os corpos são classi-
ficados, segregados, incluídos, disciplinados e/ou punidos.

O filósofo italiano Giorgio Agamben, que recupera de Michel Foucault 
a conceituação de dispositivo (dispositif), também defende a importância 
dos processos culturais para a compreensão de como operam as tecno-
logias no mundo contemporâneo. Ele explica inicialmente que se trata, 
acima de tudo, de “investigar as modos concretos em que as positivi-
dades (ou os dispositivos) atuam nas relações, nos mecanismos e nos 
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‘jogos’ de poder” (Agamben, 2005, p. 11). Em um segundo momento, 
Agamben propõe avançarmos na lógica foucaultiana dos mecanismos 
(ou tecnologias) de controle, considerando como dispositivos

Não somente, portanto, as prisões, os manicômios, o panóptico, as 
escolas, as confissões, as fabricas, as disciplinas, as medidas jurídicas 
etc., cuja conexão com o poder é em um certo sentido evidente, mas 
também a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, a agricultura, 
o cigarro, a navegação, os computadores, os telefones celulares e 
– porque não – a linguagem mesma, que é talvez o mais antigo dos 
dispositivos. (Agamben, 2005, p. 13)

Para o autor, afinal, importaria menos o formato dos dispositivos 
em si ou os meios de controle que as tecnologias engendram, já que a 
história da humanidade – em suas diferentes conjunturas econômicas, 
culturais e políticas – é continuamente moldada e remodelada pela 
criação, utilização, apropriação e reconfiguração de tecnologias, sen-
do, pois, ilimitada a sua proliferação, como, aliás, já havia observado 
Foucault. O que realmente parece importar para Agamben na delimitação 
dos conceitos e operabilidades dos dispositivos na contemporaneidade 
é, então, a sua ilimitada proliferação nos processos de subjetivação 
dos indivíduos, ou seja, na relação corpo-a-corpo das pessoas com os 
aparatos, no íntimo de suas experiências circunscritas de e movidas 
pelas tecnologias. Daí ele sublinhar tão lucidamente que dispositivo é, 
no fim das contas,

literalmente qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade 
dee capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar 
e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos 
seres viventes. (Agamben, 2005, p. 13)
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A potência específica de cada dispositivo estaria, portanto, segun-
do o autor, em um desejo – essencialmente humano – de produzir (ou 
restituir) subjetivações. É assim que, para além das práticas de comu-
nicação e informação cujos impactos são mais notadamente observados 
com o avanço das novas tecnologias mundo afora, também podemos 
direcionar o olhar para sua intervenção sobre os fenômenos da cultura. 
Um dos principais argumentos, neste caso, é o aumento ou a maior 
especialização da produção cultural a partir dos novos aparatos midiá-
ticos disponíveis na contemporaneidade, que passam cada vez mais a 
operar nos campos artísticos (fotografia, cinema, poesia/literatura, artes 
visuais etc.) redimensionados pela lógica dos dispositivos, sobretudo 
os móveis (a exemplo dos smartphones e tablets).

Outras paisagens passam, assim, a ser desenhadas, como ressalta o 
crítico cultural estadunidense Howard Rheingold:

[Este] território que vemos através de uma janela ampliada ... não é 
a paisagem habitual de planícies, árvores e oceanos, mas uma pai-
sagem de informação cujos marcos são palavras, números, gráficos, 
imagens, conceitos, parágrafos, raciocínios, fórmulas, diagramas, 
provas, corpos de literatura e escolas de crítica. De início o efeito 
é vertiginoso. (Rheingold, 2001, p. 22)

Eis um espaço-território, que o autor chama de “paisagem da infor-
mação”, constituindo, a um só tempo, um avanço tecnológico e uma 
obra da criatividade humana, transformando o modo como lidamos 
com as tecnologias, mas especialmente interferindo nas formas como 
imaginamos o mundo (Rheingold, 2001, p. 23) e, por conseguinte, o 
reinventamos através da cultura.
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2. Tecnologia e Apropriação Simbólica

Em sua vasta produção científica dedicada a analisar as tecnologias e 
seus impactos sobre o corpo, a filósofa e escritora estadunidense Donna 
Haraway recobra a imagem dos ciborgues — organismos cibernéticos, 
formados pela aproximação entre o tecnológico e o orgânico. Para a 
autora, por trás desta combinação há um risco imenso que precisa ser 
evitado: a apropriação patriarcal da tecnologia como ferramenta de 
progresso a todo custo. Por isso, afinal, que um olhar feminista — ou 
seja, o engajamento crítico que contribua para contrabalancear as de-
sigualdades por gênero, raça e classe na apropriação das tecnologias 
— será sempre premente.

Se, como Haraway, compreendermos a importância desta apropria-
ção como uma apropriação simbólica dos indivíduos e grupos, de logo 
reconheceremos estarmos diante de “um processo cultural essencial 
para todas as pessoas que precisam e esperam viver em um mundo 
menos assolado das dominações de ração, colonialismo, classe, gênero 
e sexualidade” (Haraway, 1991, p. 2).

Ressalte-se que a autora não está a defender a tecnologia como 
ferramenta de progresso, mas como possibilidade de apropriação sim-
bólica, como corpo político em atividade, ou seja, não passivo diante 
das opressões.

Se pensarmos na linha nada sutil de desigualdades por gênero, por 
exemplo, que engendra a criação tecnológica em todo o mundo, facil-
mente veremos os caminhos que ainda teremos que lutar para corrigir 
em termos desta apropriação. Mulheres são, de longe, as que menos 
produzem tecnologias em nível global. No Brasil, apesar de repre-
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sentarem a maioria da população (52%), elas ainda recebem menores 
salários (mesmo as mulheres altamente qualificadas) em comparação 
com o que ganham os homens e ocupam posições de menor prestígio. 
Em regra, homens e mulheres já se acostumaram a ver o mundo cada 
vez mais representado por códigos; a triste realidade é que, apesar de 
serem consumidoras assíduas dos dispositivos tecnológicos, as mulheres 
ocupam menos de 25% dos cargos de TI (Tecnologia da Informação). 

3. A Tecnologia e a Figura da Mulher

Mesmo que haja uma crescente participação das mulheres no mer-
cado de trabalho, de 40,8% em 2007 para 44% em 2016 segundo o 
Ministério do Trabalho no Brasil, o avanço não corresponde com o 
percentual de mulheres na população brasileira. Essa realidade, no 
tocante a representatividade e desenvolvimento tecnológico, além de 
desequilibrada, é ainda mais profunda. O estudo Retrato de Desigual-
dade de Gênero em Tecnologia 2018, desenvolvido no Brasil pela 
plataforma de recrutamento digital Revelo, analisa a discrepância entre 
homens e mulheres no momento da escolha da carreira, em destaque, 
a carreira de desenvolvimento, onde os homens representam 87% dos 
candidatos inscritos, e as mulheres apenas 13%. Com diferencial em 
relação às carreiras de Marketing Online e Negócios que apresentam 
maior tendência a receberem cadastros do gênero feminino, com 56% 
e 43% dos cadastros, respectivamente. A pesquisa ainda conclui que 
“mesmo que a representatividade dos candidatos de tecnologia fosse 
igualitária, com 50% mulheres e 50% homens, as mulheres ainda re-
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ceberiam menos abordagens” por consequência do comportamento 
desigual por parte dos recrutadores e recrutadoras.

Considerando que os estereótipos socioculturais sobre as carreiras 
de exatas mais técnicas são consideradas como “carreiras de meninos” 
enquanto carreiras de humanas são “de meninas”, a lógica construída 
é de que homens não precisam aprender a se comunicar e se expres-
sar enquanto mulheres devem, sobretudo, se preocuparem com isso. 
Dados do Inep revelam que as mulheres têm notas maiores que as dos 
homens em redação, mas ficam atrás nas demais áreas (principalmente 
exatas) mesmo sendo maioria entre participantes. Esses estereótipos 
socioculturais arraigados desde o início do percurso educacional de 
meninos e meninas nos principais meios de aprendizagem na formação 
de conhecimento, se penduram, e passa adiante ideais profissionais 
enviesados e antiquados.

Rosa e Quirino (2016) em um estudo sobre “Relações de gênero 
na ciência e tecnologia” apontam para a necessidade de que, primeira-
mente, haja o reconhecimento de que a desigualdade de gênero existe no 
meio acadêmico, para que assim a busca de igualdade faça parte de uma 
discussão mais ampla, com ações que deem visibilidade às pesquisas 
realizadas pelas mulheres.

É evidente a necessidade de avanço na promoção de debates, re-
flexões, ações, oportunidades e valorização do trabalho de mulheres 
cientistas e pesquisadoras, de forma a contribuir para a equidade de 
gênero na produção e divulgação de tecnologias da informação. Para 
mudar essa realidade que está presente em nossos meios de atuação 
é importante que haja, além de representatividade, reconhecimento e 
valorização da mulher na produção tecnológica.
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4. O Aplicativo

O estudo “Cultura Digital e Educação: desafios contemporâneos 
para a aprendizagem escolar em tempos de dispositivos móveis” 
desenvolvido pelas pesquisadoras Rafaela da Silva Melo e Cíntia Inês 
Boll (2014), apresenta uma proposta de conhecimento colaborativo no 
estudo das mídias móveis, demonstrando alguns aplicativos desenvol-
vidos por elas “numa linguagem acessível com o intuito de informar e 
fomentar a criação por professores e estudantes”, as autoras exemplificam 
o uso da plataforma digital “Fábrica de aplicativos” como um meio mais 
acessível para a criação de aplicativos por professores e estudantes de 
diversas áreas que desejam utilizar das tecnologias móveis como forma 
de inovação e compartilhamento de conhecimentos.

Essa pesquisa é uma das fontes de suporte teórico e conceitual para o 
projeto do aplicativo ArteGyn, a fim de disponibilizar o seu uso nas aulas 
de artes por professoras/res e estudantes da educação básica residentes 
da região metropolitana de Goiânia. Desenvolvido na Faculdade de Artes 
Visuais da Universidade Federal de Goiás (FAV/UFG), como produto 
final vinculado à pesquisa de iniciação científica e desenvolvimento 
tecnológico intitulada “Cultura digital e o ensino de arte: a autonomia 
do sujeito que aprende por meio de mídias ativas”. O ArteGyn vem 
sendo concebido, para ser disponibilizado a educadores, estudantes 
e pessoas ligadas ao campo das artes, em Goiânia. A proposta é que, 
de modo simples, em linguagem acessível, e operando em interface 
com plataformas às quais as pessoas estão familiarizadas, o aplicativo 
possa oferecer informações relativas aos aparelhos artísticos e culturais 
da cidade, e suas programações. Assim, educadores poderão planejar 
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atividades tanto de visita, com suas e seus estudantes, bem como ter co-
nhecimento dos trabalhos desenvolvidos, em sua diversidade de projetos, 
concepções, inserção no mundo da arte, dentre outras características.

Conclusão

O desenvolvimento desta pesquisa, bem como do aplicativo ArteGyn, 
tem ressaltado o quanto as tecnologias, muito frequentemente, represen-
tam um desafio a mais para profissionais mulheres, seja no desenvolvi-
mento de projetos e aparatos, seja na atuação como usuárias mais ativas, 
além dos procedimentos comuns de usuários de plataformas sociais. 

Por outro lado, ressaltou, também, que iniciativas desenvolvidas 
por coletivos femininos têm conquistado adesões importantes, com 
inserção social no âmbito da arte, da cultura, da educação e, inclusive, 
com participação ativa na vida social. É importante não se perder de 
vista que, de fato, a história das tecnologias da informação tem contado 
com cientistas e técnicas mulheres cujas atuações foram chave para a 
solução de muitos desafios, o que resultou em saltos qualitativos im-
portantes. Nessa direção, também merece destaque que as narrativas 
dominantes igualmente teimam em negligenciar as informação sobre 
a atuação dessas protagonistas femininas.

Assim, esta pesquisa resulta na convicção da necessidade de incen-
tivo a um número maior de mulheres, desde a formação escolar inicial, 
a interagir e se familiarizar com dispositivos tecnológicos diversos, 
bem como desenvolver estratégias para seus usos a serviços de projetos 
voltados para a educação, a cultura, as artes de um modo geral.
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O aplicativo ArteGyn tem essas questões em vista, e opera no sentido 
de buscar parcerias, aliadas para potencializar não só o seu uso, como 
também o seu aperfeiçoamento, ampliando recursos e informações que 
sejam de interesse à comunidade.

Referências

Agamben, G. (2005). O que é um dispositivo? Outra travessia, (5), 
9-16. Recuperado de https://periodicos.ufsc.br/index.php/Outra/
article/view/12576/11743

Haraway, D. (1991). Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention 
of Nature. New York: Routledge.

Revelo. (2018). Retrato da desigualdade de gênero em tecnologia 
[Revista]. Recuperado de https://jobs.revelo.com.br/ebooks/
relatorio-de-genero-2018

Rheingold, H. (2001). Mapeamento de bits: uma introdução. In J. Steven 
(Orgs.), Cultura da interface: como o computador transforma nossa 
maneira de criar e comunicar (M. A. X. de A. Borges, Trad.). Rio 
de Janeiro: Zahar.

Rosa, M. A. & Quirino, R. (2016) Relações de gênero na ciência e 
tecnologia: estudo de caso de um centro Federal de Educação 
Tecnológica. Revista Diversidade e Educação, 4(8), 42-55. 
Recuperado de https://periodicos.furg.br/divedu/article/view/6739

Slack, J. D. (2017). Technology. In L. Ouellette & J. Gray (Eds.), 
Keywords in Media Studies. New York: New York University Press.

https://periodicos.ufsc.br/index.php/Outra/article/view/12576/11743
https://periodicos.ufsc.br/index.php/Outra/article/view/12576/11743
https://jobs.revelo.com.br/ebooks/relatorio-de-genero-2018
https://jobs.revelo.com.br/ebooks/relatorio-de-genero-2018
https://periodicos.furg.br/divedu/article/view/6739


Mesa 3
Cinema e Audiovisual

Coordenação: Glaucia Davino, Universidade Presbiteriana Mackenzie
Laura Piaggio, Universidade Nacional de Tierra del Fuego - UNTDF



259

Artemídia e Ativismo na América Latina: o 
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1. Artemídia e Ativismo na América Latina 

A partir da perspectiva que investiga de que forma vozes particulares 
carregam consigo todo um coletivo de mulheres artistas para edificação 
de novas visões na história da arte e o impacto da produção de artistas 
latino-americanas na sociedade contemporânea, este ensaio introduz uma 
interpretação das linguagens experimentais em arte, mídia e tecnologia 
associadas ao ativismo e luta pela diversidade e respeito as questões de 
gênero, etnia, identidade. O tema em comum é a representação de um 
corpo político e emancipado. A proposta discorrer sobre novos pontos 
de vista através do corpo e do audiovisual para a construção de uma 
história da arte latino-americana livre da visão eurocêntrica.
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Para tanto, é necessário questionar, principalmente as perspectivas 
essencialistas sobre o feminino, promovendo uma abordagem de novas 
perspectivas que considerem os contextos específicos de cada obra, 
principalmente os contextos violentos em que a América Latina esteve 
inserido por muitos anos, feridas históricas que perpetuaram nos trabalhos 
e os corpos dessas mulheres. A pesquisa em andamento, pretende um 
estudo histórico de obras audiovisuais de mulheres que por frequentes 
exclusões se tornaram invisíveis ao longo da história, faz-se necessário 
um estudo sobre a presença de seus corpos e a descolonização deles.

Com a arte estabelecida pelos diferentes contextos sociais, culturais 
e políticos na modernidade e na contemporaneidade, essas produções 
audiovisuais são contribuições significativas para o campo da arte 
contemporânea, reconsiderando e revisitando temas e linguagens da 
arte latino-americana. Novos estudos se fundamentam principalmente 
em novas perspectivas transversais, complexas, ativas, decoloniais e 
contra modelos, sistemas e culturas cristalizadas pelo eurocentrismo.

É preciso olhar para outros horizontes ao se tratar de temas tão 
profundos e contemporâneos como as lacunas que envolvem a história 
que foi ensinada até hoje. Em seu livro Culturas Híbridas (2003), o es-
tudioso argentino Néstor Garcia Canclini, que vive no México, propõe 
um interessante caminho de reflexão sobre o fenômeno de hibridação 
cultural nos países latino-americanos. A cultura na América Latina é 
pensada tendo em vista a complexidade das relações que a configuram 
na atualidade, tradições que coexistem com a modernidade que ainda não 
terminou de chegar por aqui. Por isso Canclini afirma que precisamos 
sair da modernidade na América Latina. São as práticas hibridas que 
promovem as misturas, fusões e o sincretismo cultural, que dão força ao 
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pensamento decolonial que rompe com sistemas hegemônicos. Canclini 
trata ainda da desterritorialização do conhecimento e das práticas cul-
turais, as quais acreditamos ser um caminho para a construção de uma 
nova história da arte que reconheça a arte feminina e a arte midiática 
como elementos chave.

É necessário compreender a história da arte dominante, patriarcal 
e canônica legitimada por homens, brancos e europeus, para propor 
novas maneiras de (re)pensar a história a partir de novas perspectivas e 
pontos de vista baseados no contexto político e histórico que compõe as 
histórias dos povos da América Latina. As teorias decoloniais permitem 
essa introdução a novas maneiras de pensar o que foi por tanto tempo 
introduzido e tido como história única. Salienta-se o esquecimento e a 
necessidade de reconhecimento de um pensamento crítico- teórico de 
pensadores e pesquisadoras latino-americanas.

A historiadora argentina Zulma Palermo, professora emérita da 
Universidad Nacional de Salta (Argentina), entre outras pesquisadores, 
articula as propostas decoloniais com o feminismo, na busca de unir 
essas perspectivas e pensamentos.

Los discursos circulantes desde la segunda mitad del s. XX 
coinciden en la afirmación de que el pensamiento y las prácticas de 
la modernidad se encuentran en crisis, junto a la crisis del capitalismo 
euronorteamericano. En ese orden, las disciplinas sociales han 
centrado su interés en la cuestión del poder en sus distintas formas 
de acción como vertebrador de esa crisis, buscando comprender 
los procesos que han dado forma a las sociedades en el tiempo. Esa 
toma de posición produjo, simultáneamente, una profunda crítica a 
las ciencias sociales y a las disciplinas humanas como dispositivos 
a través de los cuales ese poder actuó para imponer globalmente su 
hegemonia (Palermo, 2013, p. 238).
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Os estudos decoloniais propõe sobretudo, uma reflexão sobre a des-
construção de paradigmas impostos, abrangendo além do conhecimento 
e sua construção, a natureza, identidade e gênero.

Estudos decoloniais podem ser referidos ao conjunto heterogêneo 
de contribuições teóricas e investigativas sobre a colonialidade. O 
que cobre tanto as revisões historiográficas, os estudos de caso, a 
recuperação do pensamento crítico latino-americano, as formulações 
(re)conceitualizadoras, como as revisões e tentativas de expandir 
e revisar as indagações teóricas. (Quintero, Figueira, & Elizalde, 
2019, p. 8).

É a partir de novas perspectivas de estudo e novas bibliografias que 
a investigação se constrói. A decolonialidade permite que a história 
seja investigada e contada de maneira transversal e própria à maneira 
de cada povo. Os estudos decoloniais permitem uma expansão teórica 
abrangente e mais próxima na qual é possível que todo sujeito seja 
pertencente e contribua com seu ponto de vista. Além disso provoca a 
recuperação e atualização de um pensamento crítico latino-americano 
dentro de sua própria história.

É importante pensar que o contexto crítico e histórico da América 
Latina é intrínseco às obras das artistas que fizeram de seus corpos, o 
cenário e a materialidade para expressão do que viveram. Partindo dessa 
perspectiva, as mulheres artistas fazem do seu próprio corpo um locus por 
excelência das situações políticas de violência, torturas, exílios e medos 
vividos por elas e outras mulheres. Como é o caso das performances 
das artistas Anna Maria Maiolino (itálo-brasileira), Figura 1, Leticia 
Parente (brasileira), Sônia Andrade (brasileira) e Maris Bustamante 
(mexicana) e Mônica Mayer (mexicana), Figura 2.
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Figura 1. É o que sobra. Ana Maria Maiolino. 1974. Da série 
Fotopoemação. Fotografias de performance. Recuperado de https://
www.catalogodasartes.com.br/obra/BAUGz/

Figura 2. Madre por um dia. Maris Bustamante e Mônica Mayer. 1987. 
Performance em programa de tv. Recuperado de http://cral.in2p3.fr/
artelogie/spip.php?article271&afficher_introduction=oui

As performances somadas a um dos campo da Artemídia, ações 
registradas em fotografia e vídeo, relatam perseguições e controles con-
tra o feminino, temas relacionados a maternidade e ao corpo feminino 
como a menstruação e aos cuidados com o outro, com filhos e maridos, 
afazeres domésticos, e consigo mesmo, exigências de padrões de beleza 
impostos pela indústria de cosméticos (cabelo, unha e roupas) e estere-

https://www.catalogodasartes.com.br/obra/BAUGz/
https://www.catalogodasartes.com.br/obra/BAUGz/
http://cral.in2p3.fr/artelogie/spip.php?article271&afficher_introduction=oui
http://cral.in2p3.fr/artelogie/spip.php?article271&afficher_introduction=oui
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ótipos do feminino e as relações de gênero e as relações entre homens 
e mulheres. Envolvem ainda questões de identidade, reconhecimento e 
ruptura de estereótipos do feminino, encontradas nas obras de Celeide 
Tostes (brasileira) e Diana Mines (uruguaia), Ana Mendieta (cubana), 
Figura 3, e Rosa Navarro (colombiana), Figura 4, entre outras artistas 
latino-americanas.

Figura 3. Facial Hair Transplante. Ana Mendieta. 1972. Performance. 
Recuperado de https://www.phillips.com/detail/ana-mendieta/
NY000212/7

https://www.phillips.com/detail/ana-mendieta/NY000212/7
https://www.phillips.com/detail/ana-mendieta/NY000212/7
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Figura 4. Nacer y morir de uma rosa. Rosa Navarro. 1982. Performance. 
Recuperado de https://hammer.ucla.edu/radical-women/art/art/nacer-y-
morir-de-una-rosa-birth-and-death-of-a-rose

É importante destacar que na América Latina as relações entre 
violência e corpo é tema central não apenas nas obras que exploram o 
campo da arte e da política, do engajamento e do ativismo, mas tam-
bém de obras cujo mote é a sensibilidade e a reflexão sobre o feminino. 
Ditaduras, aparatos de poder e meios de tortura submeteram o corpo a 
princípios de punição que eram indiferentes aos quadros determinados 
pelos conceitos de humanidade que foram dominantes na Europa a 
partir do século XVIII, segundo análises de Michel Foucault em Vigiar 
e Punir (1987). Disciplina e punição foram usadas nas ditaduras latino-
-americanas, a violência descontrolada sob esses corpos era cotidiana 

https://hammer.ucla.edu/radical-women/art/art/nacer-y-morir-de-una-rosa-birth-and-death-of-a-rose
https://hammer.ucla.edu/radical-women/art/art/nacer-y-morir-de-una-rosa-birth-and-death-of-a-rose
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durante os períodos de repressão, que tiveram marcas profundas e que 
nunca devem ser esquecidas.

Os castigos sempre tiveram como objeto o corpo, com a intenção 
de controlar suas forças. Por meio de várias estratégias, com múltiplas 
origens, o corpo está inserido em um campo político, no qual “as relações 
de poder têm alcance imediato sobre ele; elas o investem, o marcam, o 
dirigem, o supliciam sujeitam-no a trabalhos, obrigam-no a cerimônias, 
exigem-lhe sinais” (Foucault, 1987, p. 28).

Os corpos femininos trazem consigo o exílio, a violência, a tortura, 
a censura, a clandestinidade, o encontro com essas feridas históricas 
nunca estancadas, a reflexão sobre o sentido da resistência aos regimes 
ditatoriais, que atravessam os corpos que resistiram, viveram e produzi-
ram arte nesse período. Por isso, buscamos em Foucault a compreensão 
do complexo sistema de representação do corpo social e político e da 
análise das práticas de controle do corpo, edificadas pelo referido filó-
sofo francês, dos quais começou-se a se tomar consciência pós-guerra. 
Atuações punitivas analisadas por Foucault de maneira estrutural e 
histórica na sociedade, assim como a relação entre a sexualidade e o 
controle do corpo, evocam os debates sobre o tema a partir de 1960. 
Neste debate, o corpo se torna um espaço de reflexões, perpetuado até 
os dias atuais. Por meio de suas análises éticas, Foucault estabelece um 
paralelo entre os corpos desse período de repressão e controle, dispondo 
os processos de subjetivação em um campo de luta entre as resistências 
ao controle e o próprio controle em si:

O corpo se tornou aquilo que está em jogo numa luta entre os filhos 
e os pais, entre a criança e as instâncias de controle. A revolta do 
corpo sexual é o contra efeito desta ofensiva. Como é que o poder 
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responde? Através de uma exploração econômica (e talvez ideoló-
gica) da erotização, desde os produtos para bronzear até os filmes 
pornográficos... Como resposta à revolta do corpo, encontramos um 
novo investimento que não tem mais a forma de controle-repressão, 
mas de controle-estimulação: ‘Fique nu..., mas seja magro, bonito, 
bronzeado!’ A cada movimento de um dos adversários correspon-
de o movimento do outro. É preciso aceitar o indefinido da luta 
(Foucault, 2011, p. 145).

Ao estabelecer um pensamento sobre a disciplina e os sistemas de 
vigilância e punição infligidos sobre o corpo e as reverberações de tais 
reflexões na contemporaneidade, Foucault cria um campo de reflexão 
filosófica e social sobre a modernidade que coloca o corpo como o centro 
das ações e reações humanas. Os corpos dessas mulheres artistas são, 
parafraseando o trabalho de Barbara Kruger (Seu corpo é um campo de 
batalha, 1989), campos de batalha. A metáfora estabelece essa relação 
de poder a que foram submetidos e resistiram. Ao pensar na história das 
mulheres e da arte, é possível perceber o enraizamento desde os próprios 
modelos de escrita, estruturas que buscam desvalorizar as produções 
femininas, tidas desde sempre como avaliadas em termos inferiores.

Para a crítica de arte sul africana Griselda Pollock, teórica, analista 
e intelectual dos estudos feministas pós-coloniais nas artes visuais e 
conhecida por suas metodologias inovadoras de estudo e análise da 
história da arte, as classificações e os critérios utilizados durante sécu-
los explicitam o desprezo pelas obras de arte de mulheres. Além disso, 
este modelo desqualifica a arte feminina e a torna um oposto perante 
a valiosa arte produzida por mestres e gênios masculinos e escolhidos 
para edificarem a história da arte.
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O estereótipo feminino, sugerimos, opera como um termo necessário 
de diferença, pelo qual o privilégio masculino, nunca reconhecido pela 
arte, se mantém. Nunca dizemos homem artista ou arte de homens; 
simplesmente dizemos arte e artista. Essa prerrogativa sexual escondida 
se encontra assegurada pela asserção de uma negativa, um “outro”, o 
feminino como um ponto necessário de diferenciação. A arte feita por 
mulheres tem que ser mencionada e logo depreciada, precisamente para 
assegurar essa hierarquia. (Pollock, 2003, p. 52.)

A categoria gênero encontra-se dentro de um contexto ideológico, 
é parte de um processo de construção social e cultural que percorre 
desde sempre a sociedade, abrangendo a problemática do poder que 
deixa em evidência a assimetria ainda existente e a desigualdade entre 
os gêneros. Assim sendo, na América Latina as questões de gênero re-
metem para a dominação patriarcal, excedente do período colonialista, 
corpos que foram apagados, desqualificados e invisibilizados. Assim 
buscamos conhecer e divulgar as artistas latino-americanas e suas obras 
visando compreender o contexto teórico-crítico complexo do qual elas 
participam e de igual forma, conferir autoria à sua contribuição para 
a Arte Contemporânea. Muitas mulheres abordam além da misoginia, 
mas também questões como a xenofobia e o racismo como é o caso da 
obra da videoartista mexicana Ximena Cuevas.

2. O Feminino na Videoarte de Ximena Cuevas

Neste artigo analisamos as obras Cuerpos de Papel (1997) e Natural 
Instincts (1999) da cineasta e artista visual mexicana Ximena Cuevas, 
nascida em 1963, na Cidade do México, México. A obra de Cuevas, 
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uma das pioneiras da arte do vídeo mexicano, está pautada em diálogos 
com o cotidiano, na fronteira entre realidade e ficção e em questões de 
identidade e gênero. Exibida em diversos festivais nacionais e interna-
cionais de arte eletrônica, como o Sundance Film Festival e o Berlin 
International Film Festival, seu trabalho integra o acervo permanente 
do MoMA e do Museu George Pompidou, em Paris.

Ximena Cuevas, estudou cinema na New School for Social Research 
e na Columbia University, em Nova York, e trabalhou em equipes de 
produções de mais de 20 filmes entre os anos 1980 e 1990, cumprindo 
funções diversas. Sua produção tanto em cinema quanto em vídeo se 
fixa no cotidiano, na fronteira entre realidade e ficção e em questões 
de identidade e gênero. A artista é um dos nomes mais importantes 
da videoarte e do ativismo na arte mexicana que assume os canais e 
meios artísticos para tratar de questões de identidade, gênero, etnia e 
diversidade. Cuevas também é conhecida no cenário do audiovisual 
experimental contemporâneo e participa de mostras e festivas de filmes, 
curta-metragem, documentários e videoarte. A artista é pioneira na arte 
do vídeo no México e começou sua carreira como cineasta até encontrar 
na câmera de vídeo um meio mais intimista e pessoal de criar com o 
audiovisual. Não apenas conteúdos que expressam seu ponto de vista 
pessoal sobre a arte e a vida, mas também para propor diálogos com o 
cotidiano do público, para falar mesmo com o outro.

Cuevas é conhecida por sua reflexão crítica e humor ácido acerca 
das questões de identidade do povo mexicano e hábitos e costumes os 
quais ela analisa, por meio de seus vídeos, o caráter autêntico ou estere-
otipado do modo de ser mexicano, sobretudo na cidade do México onde 
a artista mora e trabalha. Os temas de seus trabalhos tratam diretamente 
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da identidade cultural e de tudo que é imediato, urgente, efêmero asso-
ciando essa velocidade e a passagem do tempo ao meio videográfico. 
Este por sua vez é um meio que serve perfeitamente à artista dando-lhe 
suporte, som e imagem, para sua poética da intimidade. A partir dos 
anos 2000, a artista mexicana começa experimentar o espaço e as rela-
ções entre som, imagem e espaço por meio de videoinstalações, assim 
Cuevas inicia produzindo em vídeo monocanal ou circuitos fechados 
para expandir suas experiências com elementos videográficos em obras 
maiores de videoinstalações que lhe dão uma dimensão outra da relação 
público versus privado.

Figura 5. Cuerpos de Papel. Ximena Cuevas. 1997. Farme do vídeo. 4 
min. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=pDink-hYBu0

Em Cuerpos de Papel, Figura 5, a artista se apropria de imagens 
e sobrepõe sobre corpos e objetos cotidianos para criar uma reflexão 
visual sobre sexualidade, perda, ciúme e intimidade. Cuevas propõe 
uma metáfora visual entre um retrato íntimo cujo contorno é desenha-
do por uma moldura que tem dentro de si mesmo cenas e imagens em 
movimento compostos por diferentes estéticas e recursos da linguagem 

https://www.youtube.com/watch?v=pDink-hYBu0
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audiovisual. O corpo feminino nesta videoarte é a metáfora de uma 
identidade em conflito, mas também da necessidade de encontrar-se e 
de igual forma de buscar-se no outro.

Tão logo o vídeo começa, já se ouve uma música romântica, mexi-
cana, saudosista que fala sobre lar, casa, vive junto. Em cena, vemos 
um quadro, emoldurado, vermelho e dourado, em estilo rococó. Em seu 
interior surgem imagens do interior de uma casa onde vemos objetos, 
um telefone, mesa, sofás, relógio, esculturas de mármore branco, escul-
turas de vênus, mulheres, parede pintada de verde, e acompanhamos um 
espanador de pó que ligeiramente espana a poeira dos objetos, a música 
fala da casa e do lugar da casa que tanto tempo te prometi e cheias de 
margaridas para mim e para ti, agora seremos felizes.

Na sequência, surgem duas mulheres deitadas, uma beijando a 
boca da outra delicadamente, mais adiante, duas bonecas vestidas de 
noiva segurando lindos buques de flores brancas e vestindo grinaldas 
delicadas aparecem uma ao lado da outra, e uma delas tem uma tiara na 
testa. Aos poucos estas “noivinhas” são sobrepostas pela imagem de um 
toca-discos cujas imagens são alteradas por filtros azuis, o toca-discos 
em movimento parece tocar o som que estamos ouvindo, mas também 
as vozes que começam a surgir na sequência. Vemos lábios femininos 
falando, a boca entreaberta, lábios vermelhos. O enquadramento é fecha-
do nos lábios, em um grande zoom, que só dá a ver os lábios falantes. 

Logo, os lábios são interrompidos por flashes de cenas nas quais uma 
mulher quebra um disco de vinil, dobrando o disco ao meio. Voltam em 
cena, as noivinhas sobre um fundo azul. Após a saída das noivinhas, 
o disco surge novamente sendo dobrado e quebrado, aos murros e em 
uma ação forte e violenta, e ainda sobreposto a imagens de esculturas 
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femininas gregas, as vênus. A música é substituída por sons de trovoadas 
e tempestade, chuva e raios e trovões, surge também a imagem de um 
céu e raios. A seguir, vemos a pintura de dois corações vermelhos que 
na edição das imagens são sobrepostos dando a ver apenas um único 
coração. Na cultura imagética latino-americana, este coração tem for-
te simbolismo e aparece em diferentes culturas e povos, associado a 
crença e a senda do coração, a cordialidade e afetividade. Surgem em 
cena novamente, as duas mulheres que agora vestem roupas íntimas e 
estão se beijando. Uma olha para a outra. Mas a câmera focaliza uma 
delas, que é substituída em cena pela imagem de uma atriz de cinema 
hollywoodiano que está sendo exibido na televisão vermelha.

Uma das mulheres olha para a outra que está a sua frente e olha 
para a atriz na TV e enquadramentos ora de parte do rosto a direita, 
ora a esquerda toma todo quadro do vídeo. A mulher parece tirar de si 
mesmo uma máscara. Surgem imagens de um telefone e o som de uma 
ligação sem linha, de um telefone com o som como ocupado. Quando 
as duas surgem em cena, podemos ver um pouco mais de seus corpos. 
Uma delas está sentada e tem em seu colo, o corpo da outra cujos olhos 
estão fechados e a boca aberta. A mulher segura em seu colo a outra, a 
amada, falecida, sem vida. E ouvimos o barulho de uma porta que se 
abre e notamos a entrada no quadro de um corpo, o qual vemos apenas 
seus sapatos. Os sapatos femininos, marrons e delicados, cortam o qua-
dro de um lado a outro, da direita para esquerda na transversal de baixo 
acima do quadro. Mais adiante, surgem imagens de um fundo abstrato 
azul que mistura o céu, raios e cenas do ambiente com ruídos da porta 
da casa com as mãos que seguram o aparelho de telefone. Ao centro as 
duas mulheres têm seus corpos sobrepostos. Ao fundo, o corpo deitado 
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com a cabeça a direita do quadro e a frente, a outra mulher sentada 
sem braços aparece tendo um aspecto de escultura mais avermelhado, 
sobreposto ao corpo da mulher deitada.

Vemos essa cena por alguns segundos enquanto o corpo da mulher 
sem braços vai desaparecendo e saindo de cena por baixo do quadro 
como se estivesse sendo sugada ou retirada do quadro pela parte inferior 
do vídeo. Até que vemos apenas a sua cabeça em cena e sobreposta 
ao centre da outra mulher que permanece imóvel deitada. O corpo da 
mulher deitada agora se encontra acuado, com as pernas dobradas, na 
forma fetal, ela segura seus pés e fecha seu corpo. Surge em cena o 
toca-discos e a música da casa que no início do vídeo abre o sonoro. E 
o enquadramento fechado no disco que roda de um sentido a outro dá 
espaço para a casa do começo do vídeo e suas paredes verdes e seus 
objetos como as esculturas de mármore de mulheres, as vênus. Mas 
agora está diferente, vemos uma pessoa que embala os objetos e os 
coloca em uma caixa, inclusive as noivinhas que vimos no vídeo, agora 
estão embaladas em sacos plásticos e são colocadas dentro de caixas cm 
outros pertences e objetos da casa. As esculturas brancas de mulheres 
feitas em mármore, também vão para dentro das caixas. Revistas e o 
relógio. O vídeo termina.

Estamos diante de uma artista que se apropria do vídeo para tratar do 
público e do privado e refletir sobre as questões de gênero e sexualidade 
com sutileza e poesia, mas também com criticidade e um humor ácido. 
Ximena é ainda uma representante legitima da arte contemporânea que 
buscou no vídeo um meio de expressão autoral associado a procura por 
sua identidade e para isso, assim como muitos artistas de sua geração, ela 
explora imagens de sua vida pessoal, seu cotidiano e sua rotina dando a 
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elas um novo sentido, estético e integrado ao audiovisual experimental 
como no caso de suas videoartes, mas também como recursos de sua arte 
ativista, engajada que reflete aspectos políticos e de luta pela liberdade 
das mulheres de serem quem elas assim o desejarem.

Cuevas relata que quando ela era criança ela gostava de escalar os 
muros e as cercas das casas de outras pessoas no bairro onde morava 
para ficar espiando e ou se esconder, por exemplo, em baixo da mesa 
para ficar ouvindo as conversas dos adultos ou estranhos e que se lembra 
muito dos sapatos das pessoas e que na sua imaginação, ela recriava 
as estórias das vidas das pessoas. Para ela o vídeo continua exercendo 
sobre a sua imaginação esse mesmo fascínio pelo outro, pelos segredos 
e mistérios alheios e reitera que o que mais a atrai no vídeo é o seu 
caráter particular, intimista e reservado que de forma muito próxima 
conversa, dialoga e leva as pessoas a se sentirem íntimas.

Cuevas explora a linguagem da videoarte como poucos artistas. 
Além do conteúdo e da sua narrativa não linear cabe ressaltar aspectos 
da estética da videoarte presentes em suas obras como a cor alterada por 
filtros, a aceleração e o alterado das imagens, o enquadramento fechado 
e o arranjo das cenas por meio de zoons e registros de fragmentos, e a 
riqueza de textura proposta pelo tratamento das imagens que ora ganham 
aspecto de antigo em constante conexão com o novo ou presente.

Em Natural Instinctis (1999), Figura 6, a crítica é sobre a beleza 
como construção social e a imagem homogeneizadora de uma estética 
europeia que tem sido alvo dos estudos decoloniais.
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Figura 6. Natural Instinctis. Ximena Cuevas. 1999. Farme do vídeo. 3’12 
min. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=L19jo4DTl-8

As obras de Cuevas associam aspectos críticos e reflexivos às imagens 
do corpo, do feminino e relações de gênero e sexualidade cristalizadas 
pelo senso comum visando romper com estereótipos, rumo ao respeito 
e a visibilidade da diversidade, tendo a arte audiovisual como canal de 
discussão e expressão.

Num cenário urbano, em meios a fios elétricos e postes, vemos um 
outdoor que faz as vezes de um aparelho de televisão. Um semáforo 
surge em uma travessa da rua “Morena” e de verde, o sinal passa a 
vermelho. Raios ou flashes de luzes e tintas coloridas caem por sobre 
a imagem do vídeo.

No outdoor surge o nome do videoarte Natural Instincts. Trata-se 
de uma marca norte-americana de tintura para cabelos femininos. O tí-
tulo assim como tudo o que veremos tem um sentido, nada é ao acaso 
e a crítica a questão de etnia é bastante potente. Aqui, antes, cabe uma 

https://www.youtube.com/watch?v=L19jo4DTl-8
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reflexão sobre a metáfora da TV no outdoor que são dois veículos, um 
dentro e outro fora das casas das pessoas, que veiculam peças publici-
tárias responsáveis por perpetuar uma imagem do corpo ideal feminino 
vendido pelas indústrias de cosméticos e consumido pela grande maioria 
das mulheres.

Nas primeiras cenas do vídeo, vemos uma mulher loira deitada na 
cama de um hospital, ela olha várias vezes para o lado esquerdo da tela 
e a cena se repete como um looping. A câmera se afasta e vemos que ela 
tem ao seu lado, o filho recém-nascido. A mulher volta seu rosto para a 
criança e ao levantar a manta que cobre o rebento, a mulher chora deses-
peradamente e coloca as mãos no rosto em sinal de desespero quando 
vê diante de seus olhos, o rosto de uma criança negra. A cena se repete 
por algumas vezes para reiterar o impacto que à primeira vista pode ser 
visual, mas que de fato o que está em jogo é o embranquecimento das 
pessoas na sociedade contemporânea.

Raios de luzes coloridas fazem a passagem da cena do hospital 
para a cena de um salão de beleza no qual aparece uma mulher e seus 
cabelos sendo pintados. Os movimentos acelerados mostram o proces-
so de tintura e coloração do cabelo que paulatinamente fica loiro. Por 
meio de tomadas e enquadramentos inusitados, do alto e ou em planos 
detalhes, os cabelos são transformados diante da câmera e o vídeo 
colorido deixa visível que se trata de um tingimento de cor clara, nos 
tons de loiro platinado, como se diz em termos técnicos. Enquanto os 
cabelos tingidos passam pelo processo de fixação da cor, notamos ao 
fundo uma fotografia de uma mulher linda e de cabelos ruivos claros 
na parede do salão de beleza.
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Na sequência, vemos a mão de uma mulher que toca e acaricia uma 
mecha de cabelo de catálogos de tintura na cor 9. rubio claro claro. 
E assim são sobrepostas imagens de pontos de tintas que explodem por 
sobre a fotografia de uma criança, menina, loira vestindo um chapéu 
laranja decorado com uma flor de girassol amarelo enorme na lapela. 
A menina olha para nós aqui fora de cena e sorri delicadamente. Os vários 
flashes de tinta coloridos continuam explodindo por sobre a imagem 
da menina até que a câmera abre e se afasta abandonando o outdoor, 
para mostrar a cidade ao fundo. Entra em cena uma jovem mulher loira 
dançando e cantando com voz infantilizada, um refrão que tem a tônica 
na palavra Hallelujah. A jovem loira cantora veste uma saia curta azul e 
camisa branca com golas marinheiro e seus cabelos loiros estão presos 
na forma de “maria-chiquinha” penteado infantil tradicional. A figura 
feminina da cantora nos remete a apresentadoras de programas infantis 
cujo estereótipo físico é muito frequente no meio televiso e as cantoras 
Britney Spears, Spice Girls ou Lucero, a famosa cantora mexicana. 

O tratamento dado ao som e a imagem no vídeo nos remete a um 
filme de terror com a multiplicação da figura feminina dançando com as 
mãos dadas em sinal de prece. A música de terror predomina e ao fundo 
surge uma outra referência as tinturas de cabelo, agora na numeração 
10. rubio extra claro e na forma de uma cortina, saem as garotas de 
cena para entrar uma imagem da tintura 10. rubio extra e abaixo como 
se fosse uma legenda, a frase: blond extra light.

Em 2008, a tv mexicana exibiu a série La rosa de Guadalupe, de 
Carlos Orduña, cujo personagem Lucena também renega seu filho por 
ele ter nascido negro e o vídeo de Cuevas pode ser relacionado com a 
crítica da artista com relação a identidade dos mexicanos, submetidos a 
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hegemonia e embranquecimento que o mercado da beleza vende e que é 
consumido mundialmente, não apenas pelos mexicanos. Cuevas afirma 
que este vídeo foi concebido com uma estética grotesca par exatamente 
levar os mexicanos a refletirem sobre o racismo internalizado, enraizado 
pelo apagamento das próprias raízes e a fantasia de muitos mexicanos 
que sonham em acordar brancos.

O vídeo Natural Instinctis faz parte da série de vídeos Dormimundo. 
A série é um grande conjunto de vídeo e o volume 1 é Incomodidad 
compostos pelos vídeos: Cama, Estamos para servir, Artista Contempo-
râneo, Havaí, Destino, Instintos Naturales, Almas Gemelas, El Diablo 
Na Paz, Calzada de Kansas. Trata-se de uma obra em processo, um 
work in progress, no qual a artista afirma ter a intenção de explorar as 
mídias digitais, sobretudo a linguagem videográfica, para criar algo 
como um laboratório da vida. Cuevas declara ainda que são como 
cartões postais, ou videopostais, que documentam e registram a vida 
cotidiana. Isso resulta em pequenos documentários experimentais nos 
quais a artista experimenta a linguagem do vídeo, mas também se po-
siciona socialmente e culturalmente assumindo um papel de ativista.

Nesta série, a artista opera a câmera e o dispositivo se dirige e olha 
diretamente para momentos privados, não há roteiro nem filtros e tudo é 
mostrado como realmente é, em estado bruto. Não há encenação e nem 
atuação. Mas o que é experimental e o que difere de um documentário 
ou filme tradicional, o olhar do artista, o enquadramento, o recorte e 
o tratamento imagético que é muito específico e inclui a ruptura de 
estruturas clássicas da linguagem videográfica. O processo de pós pro-
dução é essencial para a artista que explora diferentes possibilidades da 
imagem e do som digitais para destacar estados emocionais e afetivos 
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específicos que nos levam não apenas a reconhecer o caráter cotidiano 
das cenas mas também a estesia e ao sentido que afeta o nosso corpo e 
o nosso ser mais sensível.

Quando o vídeo surgiu como arte e os artistas passaram a se apro-
priar do vídeo nos anos de 1960 e 1970, a crítica e historiadora da 
arte Rosalind Kraus relacionou a prática do vídeo ao mito de Narciso. 
Krauss (1978) faz uma análise acentuada do comportamento psicológico 
e cultural da autorreferencialidade nas obras de vídeo cujos protagonistas 
são os próprios artistas. Krauss levanta algumas questões pertinentes à 
presença do artista e sua relação com os dispositivos eletrônicos e dis-
cute porque o vídeo pode ser considerado um “médio” potencialmente 
mais mediador entre o sujeito e o mundo do que as demais linguagens 
artísticas. No texto Vídeo: the aesthetics of narcissism (1978), Krauss 
ressalta o fenômeno do espelhamento causado pela câmera de vídeo 
e pelo nível de mediação gerado pelo corpo que se posiciona entre os 
dispositivos tecnológicos, a câmera, o corpo do artista e o monitor 
(Sarzi-Ribeiro, 2013).

Aliás o vídeo tem sua especificidade na capacidade de despertar 
múltiplas sinestesias e isso Cuevas sabe muito bem como operar em 
sua poética videográfica. A sensibilidade e a percepção da beleza ou 
do grotesco são associadas a sentimentos ou ações externas que nos 
afetam, nos transformam e nos contagiam internamente pois é o corpo 
que reage aos impulsos estésicos. A estesia está diretamente associada as 
relações do inteligível, despertado pela expressão plástica da linguagem 
cujos processos de composição despertam o corpo, como por exemplo, 
por meio da sinestesia.
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Neste sentido, entendemos que na arte midiática, sobretudo aquela 
que tem o vídeo como meio acaba por despertar a sinestesia por meio 
do contágio ou contaminação que a imagem e som em movimento pro-
vocam no corpo, levando o sujeito a sentir o sentido em ato, durante o 
evento enquanto ele está ocorrendo, e neste contexto ele pode ser uma 
rasura, algo novo mas também efêmero.

De outro modo, a série Dormimundo é para Cuevas uma espécie 
de documentário sobre os desconfortos que envolvem o ser mexicano, 
ou a mexicanidade, contra toda e qualquer imposição de referencias ou 
visualidades de outras culturas que não a mexicana. Por isso trata-se 
de uma reflexão sobre a identidade mexicana, sobretudo da mulher 
mexicana. Cuevas afirma que sua intenção é desvelar, é retirar o véu 
que cobre comportamentos como servidão e vergonha de um povo 
sobrepujado que se espelha em culturas como a norte-americana com 
medo de envelhecer, com medo da solidão e ainda com sonhos e desejos 
de fama que são norte-americanos.

A partir desta descrição conceitual de Cuevas podemos entender 
por que em Natural Instinctis ela se apropria de cenas de filmes de 
mulheres de Hollywood e salões de beleza e cantoras loiras vestidas de 
marinheiro, na cor branca, vermelha e azul que cantam com as mãos 
unidas como em prece diante do público, mas se comportam mais como 
cheerleaders, comandadas pela grande indústria da beleza. No final do 
vídeo, o clima de terror é tão evidente que sentimos um desconforto e 
um estranhamento que nos levam a refletir sobre o feminino, sobre a 
mulher e as questões sobre a beleza e o corpo impostas as mulheres. 
A som de terror acentua a imagem da jovem loira que se transforma 
em uma figura bizarra, de efeito grotesco. Em suma, nos convoca a 
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refletir sobre a construção da beleza e da identidade feminina como 
construção social cuja imagem homogeneizadora é herança de uma 
estética europeia patenteada pela imposição de outras culturas, como a 
norte-americana, na América Latina.
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A Série Las Chicas de Cable e os Limites do 
Melodrama Feminista

Marina Soler Jorge1

Las Chicas del Cable (lançada como “As Telefonistas no Brasil”) 
é uma série espanhola produzida e distribuída pela Netflix, que estreou 
sua primeira temporada em 2017. A série começa na Madrid do final 
dos anos 20 e avança até o final da Guerra Civil espanhola, em 1939. 
É a primeira série da Netflix produzida na Espanha, e destaca o tema 
da luta feminista por direitos civis e políticos, como o divórcio, igual-
dade e o sufrágio universal (que as mulheres espanholas conquistaram 
em 1931). Também são abordados assuntos como a violência física e 
simbólica contra a mulher, opressões masculinas de diversas ordens, 
a luta pela inserção no mercado de trabalho, maternidade, homosse-
xualidade, identidade de gênero e prazer sexual. Na temporada final a 
série adquire um tom abertamente anti-fascista, com a participação de 
mulheres nas frentes republicanas. É um dos produto de massas mais 
diretamente engajado na discussão de pautas feministas na atualidade e, 
ainda que muito claramente dentro dos limites do feminismo liberal. A 

1. Doutora, Professora Associada do Departamento de História da Arte e do Programa 
de Mestrado em História da Arte da UNIFESP – Universidade Federal de São 
Paulo.

 marina.soler@unifesp.br

mailto:marina.soler%40unifesp.br?subject=


284

série foi criada por uma mulher, Teresa Fernández-Valdés, e tem diversas 
roteiristas mulheres, mas todos os diretores são homens.

O design de produção da série procura reproduzir a decoração art déco 
do período, bem como figurinos e penteados típicos dos anos 20 e 30. 
A trilha sonora no entanto é contemporânea, seja a extradiegética, que 
visa embalar uma sequência sentimental, seja a diegética, em uma se-
quência de festa ou acompanhando uma performance de Charleston em 
um cabaré. A música em Las Chicas del Cable procura reforçar certos 
estados emocionais, apelando abertamente aos sentidos do espectador 
de modo a incentivar sua adesão aos momentos de alegria e, sobretudo, 
dificuldade, das personagens. A palavra “melodrama” une as palavras 
“melos” (música, melodia) e “drama”, de modo que desde sua inser-
ção na narrativa, com o teatro, a música funcionou como componente 
emocional. As características musicais da série nos levam de imediato 
a um elemento fundamental de nossa análise: o estilo narrativo da série 
é, despudoradamente, o melodrama.

O que é interessante nesse sentido é que, se considerarmos as pro-
duções recentes originais Netflix, veremos que a maioria de suas séries 
recusam o melodrama, sobretudo pela tradicional identificação deste 
gênero a produtos televisivos tradicionais, como as telenovelas. Há uma 
tentativa de adesão a uma estética elegante, de inspiração realista, com 
roteiro sofisticado, que procura evitar simplificações, exageros narra-
tivos, ou quiproquós rocambolescos. Essa estratégia de diferenciação 
em relação ao conteúdo tradicionalmente produzido pela TV aberta não 
surgiu com a Netflix e é abertamente proclamada como um diferencial 
positivo pelos serviços de assinatura – lembremos que o slogan da HBO, 
por exemplo, quando de seu surgimento, era: “não é TV, é HBO”.
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Já Las Chicas del Cable se coloca conscientemente dentro de um 
gênero associado à TV tradicional e também ao público feminino, o 
melodrama. É preciso tentar entender essa estratégia, bem como analisar 
de que modo ela emoldura, configura e transforma as pautas feministas 
apresentadas.

O argumento da série gira em torno de quatro jovens amigas que 
trabalham juntas na primeira companhia telefônica espanhola e da soli-
dariedade que se estabelece entre elas: Lídia, Angeles, Marga e Carlota. 
Cada uma delas representa um tipo feminino diferente, seja pela história 
de vida, classe social ou personalidade. Em diversos momentos da sé-
rie elas moram juntas em uma pensão feminina, o que funciona como 
elemento de estreitamento de vínculos. A série reforça a importância 
do companheirismo feminino, de modo a colocar a amizade entre elas 
acima do amor por um homem.

Lídia é a personagem principal. Ela esconde um segredo do passado: 
é na verdade Alba, moça de origem humilde presa pela polícia injusta-
mente quando muito jovem e criada na vida de pequenos golpes e crimes, 
tendo se transformado em uma talentosa trambiqueira. Chantageada por 
Beltrán, um policial, é obrigada a se empregar na companhia telefônica 
para roubar o cofre da empresa. No entanto lá ela encontra Francisco, o 
grande amor de seu passado, separado dela quando de sua prisão, e que 
a reconhece e ainda a ama. Disposta a seduzir Carlos, homem rico, filho 
do dono da telefônica, para conseguir o dinheiro exigido por Beltrán, 
acaba se apaixonando por ele de verdade. Francisco e Carlos disputam 
o amor de Lídia. Nos primeiros episódios ela reluta em aceitar o amor 
de quem quer que seja, acreditando que seus anos de golpista não a 
fazem merecedora da felicidade. Finalmente, ao final da temporada, 
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resolve ficar com Carlos. No entanto, rouba um segredo industrial do 
rapaz para defender o emprego de suas amigas. Na segunda temporada, 
Carlos a odeia por isso, e Lídia vai consolar-se com Francisco. Eles 
decidem retomar a relação do passado. No entanto, ela se descobre 
grávida de Carlos. Ciente da gravidez, desesperado de amor e desejo, 
Carlos confessa a Lídia que nunca a odiou, e que não pode viver sem 
ela. A terceira temporada começa com o casamento entre Lídia e Carlos, 
que agora são pais de um bebê, Eva. Um incêndio ocorre na igreja e a 
menina desaparece. Carlos pensa que a menina morreu sob os escom-
bros, mas Lídia acredita que sua sogra, Doña Carmen, roubou o bebê. 
Carlos e Lídia se desentendem por isso e ela quase cai nos braços de 
Francisco novamente. Ao final, Carlos e Lídia se unem e recuperam o 
bebê com a ajuda de Francisco, que aparentemente morre no resgate 
de Eva declarando a Lídia amor eterno. Na quarta temporada vemos 
que Francisco não morreu, mas está em coma. Quando acorda, Carlos 
tenta de tudo para que ele não recupere o amor de Lídia. Enquanto isso 
Carmen tenta sequestrar Eva pois precisa do sangue da neta para se curar 
de uma doença. Na quinta temporada Lídia muda-se para Nova York 
com Francisco para ficar livre da vilania de Carmen, mas tem de voltar 
à Espanha para salvar a filha de uma amiga em meio à Guerra Civil.

Angeles é a mais experiente das telefonistas. É casada e tem uma 
filha. É muito competente no trabalho, mas seu marido não quer que 
ela trabalhe fora. De modo a obrigá-la a ficar em casa, ele passa a es-
pancá-la. A partir da situação de Angeles, discute-se a subordinação 
legal das mulheres aos maridos na Espanha do começo do século XX: 
ela não tem o direito de se divorciar, não tem acesso à conta bancária 
do casal, e teme perder a guarda da filha caso fuja do marido. Angeles 
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decide assassiná-lo envenenando-o aos poucos. O plano não dá certo e, 
por fim, ela é obrigada a matá-lo com um taco de beisebol para salvar a 
vida de Lídia. As amigas ajudam-na a se livrar do corpo. Chantageada 
por um policial que desvendou o assassinato, é obrigada a colaborar 
com a polícia para não ser presa. De esposa angelical, ela se torna uma 
excelente espiã. Passa a se relacionar amorosa e sexualmente com o 
policial que a chantageia, até que se dá conta de que, ao obrigá-la a se 
envolver com a criminalidade, ele também a submete a um relaciona-
mento abusivo.

Marga é uma moça do interior incentivada pela avó a ir para a cidade 
grande ser uma mulher independente. Ela é muito tímida e ingênua, e 
também uma amiga de lealdade incondicional. Marga se apaixona pelo 
contador da companhia telefônica, Pablo, e na relação entre os dois se 
constroem os momentos cômicos da série, embalados por trilha sonora 
bufa e situações bastante leves. Nesse sentido, a série reforça o estereótipo 
da personagem interiorana engraçada e sincera. As situações cômicas 
terminam na terceira temporada, quando o irmão gêmeo de Pablo, Júlio, 
aparece. Eles são idênticos, mas tem personalidade muito diferente. 
Marga, a essa altura já casada com Pablo, não consegue ter orgasmo 
com seu marido e, após ler O Amante de Lady Chatterley, resolve tentar 
uma relação sexual mais desreprimida, na qual ela finalmente alcança 
o prazer sexual. No entanto, por uma série de equívocos propiciados 
pelo enredo, ela acaba fazendo sexo com Júlio e separa-se de Pablo.

Finalmente, Carlota é filha de um rico general que considera ina-
dequado que uma mulher de sua classe social trabalhe. Desapegada 
dos bens materiais, ela prefere sair de casa a ter que deixar o emprego 
de telefonista. Gosta de festas, de política, e é uma ativista feminista. 
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Namora um engenheiro da companhia telefônica, Miguel, mas, em 
certo momento da primeira temporada, apaixona-se por Sara, também 
colega de trabalho. Estabelece-se uma relação a três, com Carlota, 
Sara e Miguel morando junto e relacionando-se sexualmente, até que, 
na segunda temporada, Sara assume-se como transgênero, o que leva 
Miguel a abandonar a relação. Na terceira temporada Carlota recebe 
uma herança de seu pai falecido e decide criar um programa de rádio 
feminista. Ela passa a ser agredida e quase é estuprada, mas não desis-
te da luta. Carlota usa sua herança para financiar um grupo feminista. 
Na quarta temporada ela se candidata a prefeita de Madrid.

As histórias dessas mulheres são entremeadas por inúmeras pequenas 
narrativas, suas e de outras personagens, de modo a preencher cinco 
temporadas com amores e separações, equívocos e encontros, enga-
nos e revelações, momentos de drama e de comédia. A disputa entre 
Francisco e Carlos pelo amor de Lídia ocupa grande parte da narrativa. 
Porém, um aspecto importante da série é que, ainda que aborde o amor 
romântico e a maternidade, em nenhum momento a valorização da 
condição feminina das personagens está condicionada ao casamento 
ou a ter filhos. As chicas não se realizam com seu par romântico ou um 
bebê nos braços, mas no trabalho e na amizade.

Durante toda a série, Lídia ocupa também o papel de narradora 
meta-diegética, ou seja, tece comentários que se encontram dentro do 
universo da história, mas fora da cena representada. Esses comentá-
rios inicialmente situam o espectador na narrativa, informando sobre 
fatos anteriores ou sobre o momento histórico. Logo, no entanto, eles 
passam a ter outra função, a de reflexão pessoal e moral sobre os acon-
tecimentos. Lídia discorre sobre amor, amizade, vingança e realização 
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pessoal. Seus comentários visam menos narrar os acontecimentos do 
que interpretá-los a luz de sua própria compreensão.

Falas femininas no cinema com teor de autoconhecimento, as talking 
cures, segundo Kaja Silverman, eram comuns nos “filmes para mulhe-
res” (woman’s films) estadunidenses dos anos 40, porém eram vozes 
sobretudo intra-diegéticas, cujo local de produção era a própria narrativa 
que se desenrolava (Silverman, 1984, p. 59). Esse tipo de voz reforça a 
ideia que a interioridade é um aspecto feminino, conectado a seu corpo 
– emanando de seu aspecto biológico – e conectado à diegese. Assim, 
a subjetividade feminina fica restrita aos limites do corpo feminino, 
não extrapolando o espaço da narrativa à qual a personagem feminina 
está inserida. A voz do homem, por outro lado, para Silverman, ocupa 
muito mais frequentemente este lugar meta e extra-diegético, falando de 
algum lugar de fora da cena representada ou ainda fora do universo da 
narrativa. Segundo a autora, portanto, enquanto a subjetividade feminina 
está presa à narrativa, a masculina pode desconectar-se dela, assumindo 
um lugar de autoridade sobre os eventos narrados e identificando-se ao 
aparato cinematográfico, à origem da produção textual e imagética. Em 
Las Chicas del Cable as falas de Lídia estão fora da narrativa, ainda 
que dentro do mundo representado, comentando a história como alguém 
que assiste a si mesmo de fora de seu corpo, em outro tempo e lugar. 
Sua voz tem a autoridade daquele que fala de um lugar fora da narra-
tiva, claramente extrapolando os limites de seu corpo físico, ocupando 
um espaço tradicionalmente dominado pela voz masculina, ainda que 
mantenha uma textura sonora eminentemente feminina.

Parte indispensável do gênero melodrama é o personagem do vilão 
e sua implacável perseguição ao herói ou heroína. Segundo Jean-Marie 
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Thomasseau, “o vilão, pela perseguição que exerce sobre suas vítimas, 
é o agente principal do melodrama. Sem suas manobras, a intriga perde 
o essencial de sua natureza: o desfecho sem castigo não contenta um 
público ávido de compensação” (Thomasseau, 2005, p. 42).

Em Las Chicas del Cable temos dois vilões claramente identificados: 
na primeira temporada o investigador Beltrán, que chantageia Alba e a 
obriga a roubar a companhia telefônica, sob ameaça de processá-la pelo 
assassinato do marido de uma amiga – acusação da qual ela é inocente. 
Nas temporadas subsequentes, com Beltrán morto, Doña Carmen, mãe 
de Carlos e esposa do dono da companhia telefônica, torna-se a nova 
vilã. Muito rica e orgulhosa do pertencimento à elite da sociedade es-
panhola, ela fará tudo o que for possível para destruir Lídia e impedir 
que ela se case com seu filho.

Analisando os tipos mais gerais de vilões dos melodramas, Jean-Marie 
Thomasseau identifica de modo bastante preciso as personagens citadas 
acima: ele menciona tanto “a chegada inopinada de um vilão deten-
tor de um segredo que comprometeria o herói ou heroína” quanto o 
“‘fidalgo malvado’, que ... frequentemente traz todas as aparências de 
honestidade e de grandeza” (Thomasseau, 2005, p. 40). Para o autor, 
a base do melodrama sob a qual “se apoiaram todos os melodramas 
passados, presentes e futuros” é a existência “de um opressor e uma 
vítima, um poderoso celerado que abate a fraqueza e a virtude até o 
momento em que o céu se manifesta a favor do inocente e fulmina o 
culpado” (2005, p. 34).

Thomasseau, em seu estudo sobre o gênero, trás diversos outros 
elementos que identificamos em Las Chicas del Cable. Embora a vítima 
preferida do vilão no melodrama tradicional seja a personagem inocente, 
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cuja opressão nos causa ainda mais revolta e maior desejo de reparação, 
a partir da década de 1830 “os cúmplices, os marginais, os bandidos que 
no último ato dos melodramas tradicionais eram expelidos do círculo 
dos bem-aventurados, transformam-se em heróis (2005, p. 65). Lídia 
será esta heroína (aparentemente) decaída que esconde, sob a aparência 
de vigarista, um coração bondoso temporariamente endurecido pela 
vida. Nesse sentido, ela é duplamente vítima: vítima de Beltrán, que a 
chantageia, mas também vítima da sociedade, que roubou sua inocência 
e a transformou em uma mulher trapaceira e sedutora.

Da mesma forma, no melodrama moderno, as paixões tornam-se mais 
intensas, as ligações “menos estáveis e mais passionais” (Thomasseau, 
2005, p. 67), dando origem a uma moda de relações extra-conjugais 
que o autor denominará “adulterolatria”, acompanhada de filhos bas-
tardos, mães solteiras e crianças perdidas como consequência. Todos 
esses elementos estarão presentes em Las Chicas del Cable: Francisco é 
casado com Elisa mas deseja Lídia que, quando finalmente se compro-
mete com o rapaz, descobre estar grávida de Carlos e decide que será 
mãe solteira. Na terceira e na quarta temporada, sobretudo, o drama se 
obscurece e se torna mais adulto: temos o adultério de Marga; Carlota 
escapando por pouco do estupro e encomendando uma surra contra os 
agressores; Doña Carmen revelando-se assassina de seu próprio genro 
e sequestrando sua neta, Eva; Sara sendo condenada injustamente à 
pena de morte. Então, não se trata mais do melodrama leve de garotas 
em busca de liberdade e igualdade, temperado de situações cômicas, 
mas de uma narrativa cujas desventuras se tornam agudas e a vilania 
atinge graus de psicopatia. A fotografia passa a fazer clara referência 
ao filme noir e sua visão pessimista de mundo, com personagens vio-
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lentos e corrompidos identificados a estruturas de poder (a burguesia, 
a Igreja, a polícia).

O mais intenso sofrimento é sem dúvida o de Lídia, disposta a tudo 
vingar sua filha, inclusive encomendar o assassinato de sua sogra. Nesse 
momento, a personagem principal não é mais a jovem sedutora e radiante 
de cabelos curtos e roupas de melindrosa, mas uma mãe desesperada, 
vestida sempre de roupas escuras e ávida por vingança. As emoções 
se intensificam, sobretudo em situações do roteiro nas quais Lídia por 
pouco recupera a criança, e o espectador passa a torcer pela resolução 
de um drama percebido como pungente e real. A câmera na mão e o 
design de produção mais sofisticado ajudam a intensificar o sentimento 
de inquietude do espectador, e a sequência na qual acompanhamos as 
emoções de Lídia ao descobrir onde está sua filha são de grande como-
ção. O final, com Francisco sacrificando-se por Eva, é construído para 
finalmente levar o espectador às lágrimas.

Mencionar o uso da câmara na mão e o design de produção da 
terceira temporada é importante pois nos remete a outra característica 
importante do melodrama, segundo os autores que se debruçam sobre 
o assunto: a importância de mostrar, com a maior carga de intensidade 
possível, os dramas que se desenrolam. A terceira temporada não é 
apenas mais adulta e melodramática pelos episódios de intensa vilania 
que se desenvolvem, mas pela forma mais elaborada através do qual 
eles são mostrados. Thomasseau descreve o melodrama como um “local 
de comunhão numa ilusão teatral completa, que beira a fascinação”. 
Segundo ele, “a intriga de um melodrama não é jamais bem escrita, 
mas é sempre bem descrita” (2005, p. 139). Trata-se de um “espetáculo 
‘ocular’” (2005, p. 127), que dá origem, inclusive, ao próprio termo 
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mise-en-scène (2005, p. 128). Thomas Elsaesser teoriza na mesma dire-
ção, opondo a visualidade do melodrama à construção mais cerebral de 
gêneros como a tragédia e o realismo: “Considerado como um código 
expressivo, o melodrama poderia ser descrito como uma forma particu-
lar de mise-en-scène, caracterizada por um uso dinâmico de categorias 
espaciais e musicais, em oposição às categorias intelectual e literária” 
(1987, p. 51). Ismail Xavier discorre no mesmo sentido, enfatizando a 
importância da construção da intensidade visual e emocional das cenas 
no melodrama:

Em seu gosto por um ilusionismo visual de impacto, de resto emba-
lado por uma sonoridade melodiosa (o melos do drama), o gênero 
sempre se pautou pela intensidade, pela geração de estados emo-
cionais catalisadores da credulidade (…). O mundo visível torna-se 
uma superfície de enorme plasticidade, espécie de fisionomia natural 
onde se expressam a interioridade dos indivíduos e mesmo ordens 
maiores do universo (2000, p. 87).

Outros elementos do melodrama citados por estes e outros auto-
res reforçam de maneira bastante intensa a afiliação de Las Chicas 
del Cable ao melodrama. Silvia Oroz nos fala sobre a recorrência dos 
amores interclassistas no gênero (Oroz, 1999, p. 40), que na série em 
questão fundamenta grande parte da dificuldade da união entre Lídia e 
Carlos. O casal precisa enfrentar a violenta objeção de Doña Carmen, 
que rejeita a origem social da moça. A existência de um amor interclas-
sista permite a vitimização do casal protagonista e o desenrolar de uma 
série de situações de encontros, desencontros, enganos e desenganos 
que ora os junta, ora os separa. Em Las Chicas del Cable, as desventu-
ras do casal se dão principalmente na segunda temporada, verdadeira 
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narrativa rocambolesca na qual nada é o que parece: ao longo de toda 
a temporada Carlos junta-se a Doña Carmem na vilania contra Lídia e 
a seduz da maneira mais vil para roubar sua ideia de construir cabines 
de telefone públicas. Quando, após causar inúmeros desgostos a Lídia, 
o espectador está convencido de que a moralidade de Carlos decaiu 
de maneira irrecuperável, ele joga-se aos pés da moça implorando seu 
amor. A terceira temporada retoma em alguma medida os quiproquós 
enredados e quase inverossímeis, trazendo uma série de reviravoltas 
de roteiro relacionados aos desaparecidos no incêndio: mortos que são 
dados como vivos, depois dados como mortos novamente, para enfim 
descobrirmos que estavam na realidade vivos. Ao analisar o “fazer 
rocambolesco”2, Marlyse Meyer resume algumas características do 
folhetim que tem grande proximidade com o gênero melodramático e 
descreve parte importante da estrutura de Las Chicas del Cable: “uma 
vertiginosa construção em abismo estruturada em embuste e ardil como 
forma de articulação do enredo: embuste de verdade, embuste de mentira, 
vítimas de verdade, vítimas de mentira (cúmplices e pré-informados) 
etc” (Meyer, 1996, p. 159).

Poderíamos continuar elencando uma série de características do 
melodrama descritas pelos autores que vemos na série espanhola, das 
mais estruturantes às mais pontuais. No entanto, consideramos que já 
fomos bastante incisivos neste argumento, e é preciso passar para a 
próxima etapa de nossa análise sobre a série: ao inserir-se orgulhosa-
mente no melodrama para tematizar assuntos femininos e feministas, 
Las Chicas del Cable remete à história de identificação entre o gênero 

2. Adjetivo inspirado pelo folhetim As Aventuras de Rocambole, de Ponson du 
Terrail.
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e o universo da mulher, bem como ao preconceito que muitas vezes 
decorre desta associação.

Silvia Oroz, estudando o cinema de melodrama na América Latina, 
escreve: “A interpretação do gênero melodrama foi caracterizada por uma 
análise valorativa dos padrões estéticos do século XIX, sem que fosse 
considerada sua relação com o público nem a revolução que significou 
o surgimento da novela de folhetim”. (Oroz, 1999, p. 17). Segundo a 
autora, no cinema latino-americano a partir da década de 1960, o gênero 
melodrama foi “repudiado com aversão”, pois “padeceu a ditadura da 
política de ‘autor’. Qualquer manifestação cinematográfica que excluísse 
o autor não servia” (Oroz, 1999, p. 24). A autora remete constantemente 
à relação entre o cinema de melodrama e seu público para demonstrar 
a incompreensão da qual padeceu o gênero. Sabemos que o sucesso de 
público é visto muito comumente como um compromisso do artista 
antes com as fórmulas de fácil aceitação popular do que com a estilo 
artístico. Assim, a suposta ausência do “autor” no melodrama signifi-
cava que se tratava antes de um produto padronizado, sem qualidades 
individualizadas e artísticas, e sem uma visão pessoal que lhe trouxesse 
originalidade.

As críticas e preconceitos associados ao melodrama que surgem 
quando do nascimento do gênero no século XIX são encontradas sem 
dificuldades até hoje. Em artigo recente sobre melodrama e teledrama-
turgia, Yuri de Andrade Magalhães, por exemplo, escreve:

O melodrama nos acostumou com sua estrutura maniqueísta, com 
sua “missão educadora”, com seus personagens estereotipados, com 
necessidade do triunfo do bem sobre o mal, ao ponto de chegarmos, 
muitas vezes, a estabelecer como ideais as tramas que atendam a 
esses requisitos melodramáticos (Magalhães, 2018, p. 425).
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Grande parte desses “diagnósticos” são feitos sem nenhuma análise 
efetiva da obra, ou com análises muito superficiais de roteiro. Ismail 
Xavier condensa as críticas que poderíamos considerar mais imanentes 
ao melodrama:

ao melodrama estaria reservada a organização de um mundo mais 
simples, em que os projetos humanos parecem ter a vocação de chegar 
a termo e o sucesso é produto do mérito e da ajuda da Providência, 
ao passo que o fracasso resulta de uma conspiração exterior que 
isenta o sujeito de culpa e o transforma em vítima radical. (Xavier, 
2000, p. 80).

Ainda que este autor considere que o melodrama possa ter diversos 
vieses ideológicos, subjaz no argumento do autor a ideia de que, ao 
simplificar os problemas, o gênero não daria ao espectador condições 
suficientes para a análise da realidade em toda a sua complexidade:

Há melodramas de esquerda e de direita, contra ou a favor do poder 
constituído, e o problema não está tanto numa inclinação francamente 
conservadora ou sentimentalmente revolucionária, mas no fato de 
que o gênero tradicionalmente abriga e, ao mesmo tempo, simplifica 
as questões em pauta na sociedade, trabalhando a experiência dos 
injustiçados em termos de uma diatribe moral dirigida aos homens 
de má vontade (Xavier, 2000, p. 86).

Nas últimas décadas, diversos estudos vêm revelando que grande 
parte do preconceito em relação ao melodrama advém da aproximação 
deste gênero com o universo feminino, sobretudo o da telenovela e do 
woman’s film. Heloisa Buarque de Almeida reflete sobre este assunto 
a partir do que denominou “feminilização da telenovela”. Segundo a 
autora, durante muito tempo a associação entre mulher e telenovela não 
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foi questionada. “Mulheres teriam prazer especial em assistir às novelas 
porque elas falam de histórias de amor e de família, de conflitos amorosos 
e familiares, de final feliz, com beijos, casamento e, se possível, filhos” 
(Almeida, 2002, p. 173). Ela explica que a associação entre telenovela e 
o universo feminino é um desdobramento de uma outra associação, que 
“aproxima o feminino do mundo familiar e doméstico” (2002, p. 174), 
que permanece a despeito da presença das mulheres no espaço público 
e no mercado de trabalho.

Nesse sentido, é interessante pensar que em nossa série, Las Chicas 
del Cable, as protagonistas em nenhum momento cogitam permanecerem 
no lar, ao contrário. Elas expressam a plena realização no ambiente de 
trabalho, inclusive até o limite da verossimilhança, tendo em vista que 
a maioria delas passa toda sua jornada de trabalho desempenhando uma 
atividade repetitiva e pouco desafiadora. Em diversos momentos as 
telefonistas mencionam o quanto amam seus trabalhos, não hesitando 
em enfrentar seus pais e maridos para permanecerem no emprego. Não 
há, como era de se esperar em produto massificado, nenhuma reflexão 
sobre o trabalho doméstico feminino não-remunerado como criador 
de valor no capitalismo. Também não há nenhuma discussão sobre, 
na quarta temporada, Lídia ter de recorrer a uma outra mulher – uma 
babá – para poder voltar ao mercado de trabalho.

Segundo Esther Hamburguer, a associação entre o gênero femini-
no e as telenovelas é parte de uma associação maior, que identifica a 
cultura de massas ao universo feminino (Hamburguer, 2007, p. 155). 
Para Patrice Petro, a discussão sobre a cultura de massas é quase sempre 
acompanhada de metáforas de gênero que associam valores femininos à 
cultura de massas e valores masculinos à verdadeira arte, opondo distra-
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ção a atenção, passividade a atividade, e assim por diante (Petro, 1986, 
p. 6). Essa associação é motivadora de uma série de pressupostos com 
relação ao gosto e ao repertório cultural das mulheres, uma vez que, 
seja na vertente de esquerda de Adorno e Horkheimer seja na de direita 
de Ortega y Gasset, a cultura de massas é considerada desprovida de 
originalidade, esteticamente conservadora, dirigida a um público pouco 
criterioso que rejeita o esforço intelectual. Na versão de esquerda da 
crítica, a cultura de massas é tida como tendo uma função ideológica 
de manutenção da ordem e alienação do trabalhador.

Em Las Chicas del Cable as telefonistas são caracterizadas como 
trabalhadoras em grande medida conscientes e organizadas. Há um es-
forço bastante claro para construí-las como não-alienadas, sobretudo em 
certo momento na segunda temporada, quando elas lideram uma greve 
contra novas regras de segurança e circulação impostas pela irmã do 
novo diretor da empresa. Ainda que sejam ameaçadas com a demissão, 
todas as telefonistas da empresa defendem-se bravamente. Os homens 
trabalhadores da companhia juntam-se a elas, o que resulta em total 
paralisação da empresa. Lídia coloca-se como mediadora do conflito, 
e consegue negociar parte substancial das reivindicações. Esse é o mo-
mento mais claro de tomada consciência de classe das telefonistas mas, 
no final da primeira temporada, há ainda outra situação nesse sentido: 
Miguel, namorado de Carlota e engenheiro da companhia, projeta um 
roteador automático, que possibilitará que as ligações telefônicas se-
jam feitas sem a necessidade das telefonistas. Carlos empolga-se com 
a ideia e planeja colocá-la em prática. Quando as quatro protagonistas 
descobrem o plano do dispositivo, percebem que não apenas o emprego 
delas, mas o próprio futuro da profissão de telefonista, está ameaçado. 
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Lídia então rouba o projeto no exato momento em que Carlos o está 
apresentando ao Rei da Espanha. A ação pode ser considerada um tanto 
ludista e, portanto, ingênua em relação à natureza do capitalismo, uma 
vez que destruir os planos de construção dos roteadores não inter-
romperá o avanço da tecnologia e o consequente desaparecimento da 
função. No entanto, para efeitos da série, funciona para estabelecer a 
inquebrantável solidariedade entre as chicas, que supera o sentimento 
de Lídia por Carlos. Desta forma, ao minimizar a importância do amor 
romântico, submetendo-o à solidariedade de uma categoria de mulhe-
res trabalhadoras, a série acaba por estabelecer um comentário irônico 
e crítico sobre o gênero melodrama, diminuindo neste momento a 
desventura individual da vítima e valorizando os problemas coletivos. 
Como mencionamos anteriormente, o feminismo da série sofre dos li-
mites da maioria dos feminismos liberais, no sentido de que pressupõe 
como horizonte da emancipação feminina a participação no mercado 
de trabalho capitalista.

O chamado woman’s film, ou “filmes de mulher”, também padece 
em grande medida dos preconceitos relacionados ao universo feminino. 
Trata-se de um tipo de filme que não se identifica apenas a um gênero, 
mas que tem como característica o tom melodramático, apelando forte-
mente às emoções e muito frequentemente levando os espectadores às 
lágrimas – tanto que, nos Estados Unidos, ganhou o termo pejorativo 
de “the weepies”. Segundo Judith Mayne, em artigo sobre os “filmes 
de mulher”, estes filmes foram populares nas décadas de 1930, 1940 e 
1950 (Mayne, 1981, p. 27). Para Molly Haskel, em From Reverence To 
Rape (2016), o woman’s film é típico da cinematografia estadunidense, 
e bastante incomum na Europa continental, ainda que no Reino Unido 
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encontremos algumas aproximações, como Desencanto (David Lean, 
1945). Um tema típico desse cinema é sacrifício de uma mãe por seu 
filho/filha aos custos de si mesma (Mayne, 1981: 28). Um dos filmes 
mais conhecidos nesse sentido é Stella Dallas (King Vidor, 1937), que 
narra a história de uma mãe da classe trabalhadora que decide desa-
parecer da vida da filha fingindo-se alcoólatra para que ela tenha uma 
chance de casamento com um homem rico. Em Las Chicas del Cable 
o sacrifício materno é tematizado na terceira temporada, quando Lídia 
tenta a todo custo encontrar sua filha, dada como morta no primeiro 
episódio e reencontrada apenas no último.

No livro Melodrama and Meaning Barbara Klinger (1994) faz uma 
análise da recepção dos filmes de Douglas Sirk, em especial All That 
Heaven Allows. Nos textos recolhidos pela autora é possível observar o 
preconceito da crítica de cinema pelo filme, sobretudo por se tratar de 
filme “de mulher”. Trata-se de obra que, ainda que tenha sido dirigida 
por um homem, tem ponto de vista francamente feminino. A história 
se passa em uma pequena cidade dos Estados Unidos, na qual Cary, 
uma viúva ainda jovem, bonita e de classe média alta entedia-se no 
lar. Seus filhos e suas amigas lhe empurram homens velhos, chatos 
ou grosseiros, e ela recusa todos educadamente. Ela e seu jardineiro, 
Ron, mais jovem que ela e de outra classe social (interpretado por Rock 
Hudson), se apaixonam, o que gera escândalo entre os amigos e filhos 
de Cary. Chatageada pelos filhos, que ameaçam abandoná-la, Cary opta 
por deixar Ron. No Natal, ela descobre que seu filho irá estudar fora e 
sua filha irá se casar. Para compensá-la pela solidão, eles decidem lhe 
dar de presente uma televisão. Cary continua triste e infeliz, e decide 
voltar para Ron. O filme tem uma mise-en-scène abertamente excessiva, 
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tematizando o descompasso entre a moralista sociedade estadunidense, 
feita de aparências e de consumo supérfluo, e a realização feminina. 

Segundo Klinger, com o advento das análises de cinema feministas 
e psicanalíticas nos anos 70, a obra de Douglas Sirk é recuperada, e 
percebe-se o potencial crítico de seus melodramas na tematização da 
condição da mulher na sociedade dos EUA dos anos 50, seja através 
das suas histórias focadas em dramas femininos seja através da mise-
-en-scène que remetia à superficialidade mercantil dessa sociedade.

Las Chicas del Cable, ao adotar a fórmula melodramática e o woman’s 
film para colocar em pauta temas feministas, explorando diversas facetas 
desse gênero popular na cultura de massas, faz uma opção consciente e 
provocativa, ainda que eivada de ambiguidade. Trata-se de tematizar o 
feminismo dentro de um gênero tradicionalmente rejeitado por parte da 
crítica, seja pelas supostas simplificações na visão de mundo oferecida 
seja por ser considerado um produto destinado ao consumo das mulheres. 

Por um lado, é possível enaltecer essa escolha, que nos parece 
bastante consciente, como uma tentativa de revalorização do gêne-
ro, dessa vez em um ambiente – a Neflix – que, assim como outras 
produtoras de séries, não padece do mesmo preconceito que sofre a 
televisão aberta. Com efeito, as séries hoje são produtos cultuados por 
um público que não se identifica com a telenovela e são considerados, 
no senso comum e também na crítica, como formas narrativas relativa-
mente sofisticadas. Além de exigirem mais da atenção do espectador, 
as séries contemporâneas também o motivam a uma atitude mais ativa 
através dos ambientes virtuais de discussão como Twitter e Youtube, 
nos quais os fãs se encontram. Las Chicas del Cable insere-se nesse 
tipo de plataforma, contemporânea, transmídia e atualmente valorizada, 



302

“contaminando-a” com uma linguagem bastante aproximada da TV 
tradicional e da telenovela, e utilizando-se dessa estratégia para tratar 
de temas relevantes do feminismo.

Por outro lado, as convenções do gênero melodrama podem expli-
car a existência, na série, de elementos que comprometem parte de seu 
potencial feminista. Em outras palavras, ainda que seja interessante e 
provocativo utilizar um gênero desprezado, considerado pejorativamente 
de mulher, para tematizar as lutas feministas, por outro lado essa esco-
lha traz consigo algumas simplificações narrativas que, não obstante 
encontrarem-se perfeitamente adaptadas ao gênero, acabam reforçando 
alguns estereótipos relativos à própria mulher.

Refiro-me principalmente ao fato de que a série coloca em oposição, 
muito reiteradamente, duas mulheres, que interpretarão a heroína da 
obra, Lídia Aguillar, e a vilã, Doña Carmen. Como já analisamos acima, 
o vilão ou a vilã é a grande força narrativa da série na perseguição ao 
herói ou heroína, e está presente em muitos melodramas. Em Las Chicas 
del Cable o primeiro vilão, Beltrán, não se equipara a Doña Carmen 
em maldade e vilania. Enquanto este só queria dinheiro, Doña Carmen 
quer a destruição de Lídia.

O figurino de Doña Carmen é composto de roupas e jóias que dei-
xam clara sua inserção social na alta burguesia, e na terceira temporada 
ela usa sempre uma estola de pele que não para de ajeitar no pescoço, 
enfatizando o bem de luxo, traço que a deixa particularmente antipática. 
Ela é toda aparência e falsidade enquanto Lídia é autêntica e natural 
– Doña Carmen, por exemplo, tem uma cor de cabelo avermelhada 
muito artificial e desempenha gestos e falas afetados, enquanto Lídia 
é a morena franca, natural e sincera. Lídia é altruísta e pensa sempre 
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nos outros, ainda que isso a prejudique, enquanto Doña Carmen trai 
todos a seu redor, inclusive seus próprios filhos, pensando apenas em 
si mesma. Ainda que diga que age por sua família, o espectador sabe 
que suas motivações são egoístas. Sobretudo, elas contrastam em idade: 
enquanto Lídia é jovem e bonita, cuja aparência trás todas as marcas 
da jovialidade – lábios cheios, corpo curvilíneo, cílios alongados arti-
ficialmente que lhe dão um olhar suplicante e bondoso – Doña Carmen 
é uma mulher idosa cuja idade faz-se notar não apenas no corpo e na 
voz, mas também no tradicionalismo de suas opiniões anti-feministas. 

A personagem em diversas ocasiões diminui as conquistas femininas 
e é contra mulheres em posição de comando na companhia telefônica, 
mesmo que seja sua filha. Quando da apresentação das inéditas cabines 
públicas de telefone, que democratizam o meio, ela quer omitir do Rei 
da Espanha que uma mulher foi a responsável pelo invento. Ao se dar 
conta disso, o Rei tece efusivos elogios à criadora, o que torna Doña 
Carmen uma personagem mais antiquada do que a própria monarquia 
espanhola. Particularmente abjeta é a maneira como ela trata sua própria 
filha, mantendo-a internada sem necessidade em um manicômio e dimi-
nuindo suas capacidades intelectuais. Como esposa, ela é também um 
anti-modelo feminino, na medida em que aceita as traições do marido 
desde que isso não atrapalhe a posição social do casal. Como mulher e 
mãe, alguém desprezível afinal.

Nossa crítica em relação a esse personagem relaciona-se também à 
forma como mulheres mais velhas tendem a ser construídas nos produtos 
audiovisuais mais tradicionais. Molly Haskell, ao analisar a imagem 
da mulher no cinema das décadas de 1920 a 1980, nos mostra alguns 
atributos comuns na construção imagética da mulher mais velha: ela é 
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muito frequentemente dessexualizada (enquanto homens mais velhos 
mantem o charme no cinema), ridicularizada quando se interessa por 
homens mais novos (como em Crepúsculo dos Deuses, de Billy Wilder, 
1950), e sua imagem está associada muito frequentemente ao “terror 
para ambos os sexos” (Haskell, 2016, p. 20). Deserotizada no cinema, 
a mulher mais velha “volta sua energia ao filho homem, estragando-o, 
pressionando-o excessivamente, e possivelmente incapacitando-o para 
o amor” (Haskell, 2016, p. 60). Esta é uma situação construída de ma-
neira bastante enfática por Las Chicas del Cable: Doña Carmen é uma 
mãe excessivamente edípica, procurando influenciar as ações de Carlos, 
tentando protegê-lo dos contragostos da vida e afastá-lo do amor.

Ao estabelecer como inimiga de Lídia uma personagem assim ca-
racterizada, que não só despreza nossa heroína mas a emancipação 
feminina que ela representa, Las Chicas del Cable acaba estabelecendo 
um embate de mulher contra mulher e desvia a atenção do papel mas-
culino no estabelecimento e manutenção do patriarcado. A série cria 
situações narrativas nas quais uma mulher coloca-se contra a outra na 
luta pela igualdade de direitos e oportunidades. Nesse embate, as mu-
lheres jovens são valorizadas em oposição à mulher idosa, o que nos 
sugere que a série falha em discutir alguns dos estereótipos femininos 
mais frequentes e nocivos no audiovisual, que valoriza sobremaneira a 
juventude da mulher e os padrões de beleza convencionais.

Não concebemos a cultura de massas e seus produtos como es-
sencialmente alienantes ou essencialmente emancipadores. Em cada 
um deles, residem as contradições do capitalismo e do patriarcalismo 
contemporâneo. Cada produto demanda uma análise individualizada, 
de modo a revelar de que maneira pode oferecer aspectos simulta-



305

neamente progressistas e conservadores na construção imagética do 
mundo social. Las Chicas del Cable, série de temática explicitamente 
feminista, nos enseja uma importante reflexão sobre de que forma gê-
neros menos valorizados podem ser veículo de ideias emancipatórias, 
de maneira a transformar aquilo que era negatividade – a feminilização 
do melodrama – em positividade. Da mesma forma, a série nos permite 
vislumbrar de que maneira as convenções de gênero podem limitar o 
completo desenvolvimento das ideias emancipatórias a partir do reforço 
dos estereótipos encontrados nas convenções genéricas e na cultura de 
massas de modo geral.
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Corpo Feminino e Ficção Científica: uma 
Perspectiva de Leitura para o Cinema Brasileiro

Carolina de Oliveira Silva1

Para os rumos da nova história, pensada na década de 1970 a partir 
de uma perspectiva mais expansiva, o corpo destaca-se como uma, 
dentre as inúmeras formas de interpretação do mundo. Em A Escrita 
da História: Novas Perspectivas (1992), Roy Porter é responsável pelo 
segmento intitulado História do Corpo (pp. 291-326), já introduzido em 
uma polêmica: uma pintura de Cristo que, durante a Renascença fora 
retratado chamando a atenção para o seu pênis, detalhe que promove a 
marca de sua humanidade e um claro exemplo do quanto a história do 
corpo, devido aos componente clássicos e judaico-cristãos dentro da 
cultura ocidental, foram negligenciados.

No entanto, a revolução cultural e sexual da década de 1960, o 
feminismo e o capitalismo consumista redirecionaram estudiosos em 
busca de intitulada “cultura material”, da qual o corpo faz parte. Por 
meio da história científica e biológica, a antropologia cultural e outras 
formas de saber, o corpo foi ganhando cada vez mais espaço para as 

1. Doutoranda do curso de Educação, Arte e História da Cultura da Universidade 
Mackenzie.

 coralinacarol@gmail.com

mailto:coralinacarol%40gmail.com?subject=


308

discussões e as explicações acerca de suas representações e simbolismos. 
Uma questão bastante abordada por Porter é a metodologia para isso: 
como é feito o estudo do corpo e por meio de quais registros? O autor 
aponta que é um empreendimento arriscado esperar que os registros 
médicos nos proporcionem uma história confiável – afinal, documen-
tos que versam sobre índices de natalidade, mortalidade, fertilidade ou 
fecundidade podem ser tão válidos como as investigações baseadas 
em dados físicos, fotográficos e da própria arte: e é nesta última que 
aprovamos a nossa empreitada.

Historiadoras brasileiras como Denise Bernuzzi Sant’Anna, conheci-
da pelo seu trabalho sobre a história do corpo e o embelezamento femi-
nino, afirma em entrevista realizada no III Simpósio Corporeidade: uma 
abordagem transdisciplinar (2004), que o corpo é um campo imenso de 
possibilidades que ainda não foram exploradas. Ao destacar que no Brasil 
essas possibilidades também são infinitas, devido aos seus contrastes 
geográficos, culturais e sociais, a ideia de cultura gestual torna-se muito 
contundente. Contudo, mesmo que erroneamente considerado como o 
primo pobre do conhecimento mental, essa dualidade coloca-se em uma 
encruzilhada: quando o sujeito é desobediente as formas de controle 
vigente, por exemplo, os regimes e punições voltam-se para o corpo 
e, consequentemente, tal subordinação acaba por degradá-lo2. Nesse 
sentido, o sofrimento relegado ao corpo não confirma a sua fragilidade, 

2. Segundo Porter, uma pessoa deprimida nos EUA deve consultar um psicoterapeuta, 
já na China, essa mesma pessoa teria o caso atribuído a uma enfermidade física, 
concluindo que, os tratamentos destinados ao corpo promovem relações que 
estão diretamente ligadas a cultura.
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mas a força que a ele é atribuída, reconhecendo que o seu uso também 
implica em uma forma de pensamento3.

Ao especular uma série de mitos que estão na base da divisão entre 
o corpo e o espírito: o corpo dionisíaco na dança, como bem aponta 
Linda Hutcheon e Michael Hutcheon em O corpo perigoso (2003) ou o 
corpo no teatro como expressão única e independente da palavra, como 
defende Antonin Artaud em O teatro e seu duplo4 (1938), o cinema 
não poderia ficar de fora. Estudiosos como Hans Ulrich Gumbrecht5 
atentam para um duplo regime do qual o campo cinematográfico ainda 
é enquadrado: o espectador sério e que domina o controle interpretativo 
daquilo que assiste e o espectador passivo, voltado para a diversão ou o 
passatempo. Nesse sentido, o que se postula novamente para o cinema 
é uma separação essencialista – como naquela do corpo e espírito – e 
que desconsidera as inúmeras complexidades de uma história que deve 
ser considerada como resultado de implicações estéticas, políticas e 
culturais, igualmente contraditórias em sua construção.

Ao explorarmos o terreno do cinema brasileiro, em especial aquele 
que investiga as formas aparentemente rarefeitas da FC, nos deparamos 

3. Na mesma entrevista, Sant’Anna reivindica um rigor do pensamento quando nos 
referimos ao corpo, por exemplo, a dança – uma das expressões atribuídas ao 
corpo – não se configura como a compensação de um esforço mental, ou seja, 
um tipo de extravasamento ou relaxamento, mas como um meio de expressão e/
ou transgressão, nesse exemplo a autora afirma que para existir a dança é preciso 
haver o pensamento.

4. Nesta obra, Artaud fala brevemente sobre o cinema sob um ponto de vista bastante 
penoso, afirmando que ele nada mais é do que a “visualização grosseira daquilo 
que existe, o teatro, através da poesia, opõe as imagens daquilo que não existe. 
Aliás, do ponto de vista da ação não se pode comparar uma imagem de cinema 
que, por mais poética que seja, é limitada pela película, com uma imagem de 
teatro que obedece a todas as exigências da vida” (p. 114), todavia, utilizo o seu 
pensamento sobre o corpo para destacar, justamente, a magnitude do assunto, 
tendo em vista o teor destemido de suas ideias.

5. Ver a Introdução do livro Cinema de Bordas (2006).



310

com filmes construídos a partir de um hibridismo narrativo – comé-
dias, chanchadas, produções trash ou de baixo orçamento, o cinema 
mainstream, o terror e o terrir, o cinema de bordas, o cinema marginal 
e o experimental, o romance, as formas híbridas de documentário e 
outros – quando comparados, por exemplo, às estruturas mais clássicas 
do cinema estadunidense ou europeu, onde a tradição do gênero é mais 
homogênea e estabelecida. Assim, a aproximação entre FC e corpo, 
torna-se mais evidente em seu desafio e válida para o nosso tempo: 
essas narrativas não pretendem descrever o futuro, mas o seu tempo6, 
reverberando não o estático, mas o movimento concedido a algo que 
está vivo. Dedicamos ao cinema essa vida, são filmes que respiram e 
que, aos olhos de uma guinada acadêmica que se volta para o excêntrico 
– mesmo daquelas produções pensadas para atingir o grande público 
e hoje estão esquecidas ou subvalorizadas por isso. Nossos olhos em 
mutação são surpreendidos por cenas fantásticas que atravessam os 
tempos, por isso, somos presenteados por algo que é extremamente 
familiar e ao mesmo tempo estranho.

6. Tal definição do gênero é creditada a Ursula K. Le Guin, autora estadunidense 
que ficou conhecida por ambientar as suas histórias em mundos alternativos 
e abordar assuntos como política, filosofia, religião, sexualidade e gênero. 
Usualmente inserida na soft ficção científica, que previa o tratamento de assuntos 
e abordagens relacionadas a antropologia e a sociologia, diferente da hard SF, 
mais interessada no rigor tecnológico – Le Guin publica, em meados da década 
de 1970 – momento em que a perspectiva da mulher, o feminismo e os estudos de 
gênero começam a ganhar território no gênero literário, duas obras importantes: 
Os Despossuídos (1974) e A mão esquerda da escuridão (1979). Ambas tratam 
de sociedades distintas e seus comportamentos, o individual e o coletivo, assim 
como as diferenças sexuais entre os habitantes: homens e mulheres são um só 
e nenhum ao mesmo tempo, além disso, o tratamento dado as relações sexuais 
compreende questões de experimentação e autoconhecimento, revelando assim, 
aspectos de uma sociedade em que os vínculos humanos são muito mais flexíveis.



311

1. Corpos como Narrativa

Ao designar para o corpo a sua devida parcela performativa não apenas 
dentro da história específica do feminismo, mas na história, afirmações 
como, por exemplo, de uma arte feminista, também acabam por oferecer 
rotulagens das quais a história a contrapelo vem tentando defender-se. 
Se o corpo está anterior à sua inscrição cultural, significa que sua aná-
lise é o “resultado de uma estruturação difusa e ativa do campo social” 
(Butler, 2017, p. 226). Nessa linha de pensamento, os gestos configuram-se 
como uma expressão primeira, anterior a qualquer outra coisa que exista 
a partir do momento em que, de fato, existimos no mundo.

Resgatando autores como Aurtaud (1938), tomamos de empréstimo 
sua reflexão sobre o corpo no teatro e, parte de sua crítica, por vezes 
ferrenha, ao uso da palavra em uma arte que denota a poesia do espaço. 
Como um tipo de bruxaria, uma preciosa ciência que deve reconhecer 
os pontos a serem tocados no corpo, é necessário cultivar as emoções 
que o corpo carrega, respiração a respiração. O curso da história está 
vinculado tanto a cultural material como a cultura sensível, podendo 
ser entendido como um entrelaçamento de seus tempos. Por isso, ao 
imprimir um interesse por diferentes filmes de épocas distintas e tão 
amplas, a narrativa sobre os corpos torna-se uma perspectiva coletiva 
dos afetos, ainda que, todos esses filmes não consigam auferir uma 
representação total de seu tempo – longe dessa intenção, afinal, não 
pretendemos trancafiar as inúmeras possibilidades de interpretação, 
mas emancipá-las.

Neste momento, o delineamento dos filmes percebe não a sua divi-
são em tempos, mas em corpos que serão revestidos de personagens, 
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portanto, como uma primeira contemplação dos filmes. A lista a seguir 
atenta-se em identificar as figuras femininas como atrizes e persona-
gens, descrevendo-as não apenas como corpos, mas inseridas em sua 
construção social – ou seja, qual o papel atribuído a elas dentro de cada 
história? Essa primeira cartografia7 visa, como um tipo de radiografia 
imagética, estabelece quais as representações designadas às personagens 
femininas dentro das histórias, para mais tarde, ponderar suas relações 
com aspectos não apenas da historiografia do cinema, mas de seus cor-
pos carregados de significado e amplamente capazes de oferecer outras 
perspectivas para essas narrativas.

– Uma aventura aos 40 (1947) de Silveira Sampaio
Gêneros: comédia.
Atrizes/Personagens: Nilza Soutin ( ), Ana Lúcia ( ), Aída Car-
men ( ).

– O homem do Sputnik (1959) de Carlos Manga
Gêneros: comédia.
Atrizes/Personagens: Zezé Macedo (Cleci), Neide Aparecida 
(Dorinha), Norma Bengell (Bebe), Heloísa Helena (Dondoca), 
Laura Galano, Maria Acyr e Riva Blanche.

– Os Cosmonautas (1962) de Victor Lima
Gêneros: comédia.
Atrizes/Personagens: Neide Aparecida (alienígena – Krina Iris) 
e Telma Elita (cientista – Alice).

– O 5° poder (1962) de Alberto Pieralisi
Gêneros: policial e crime.
Atrizes/Personagens: Eva Wilma (pesquisadora química – Laura 
Leal) e Jurema Magalhães.

7. As informações foram retirada de, pelo menos três fontes distintas: o site da 
Cinemateca Brasileira, o site IMDb e o Dicionário de Filmes Brasileiros (2002) 
de Antônio Leão da Silva Neto, para assim, garantir uma consulta mais abrangente 
no que se refere às possíveis classificações concedidas aos filmes.
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– A espiã que entrou em fria (1967) de Sanin Cherques
Gêneros: comédia.
Atrizes/Personagens: Carmen Verônica (espiã – Jane Bond), 
Esmeralda Barros (sequestradora), Flávia Balbi (sequestradora), 
Noira Mello (sequestradora), Yaratan (sequestradora), Zélia 
Martins (sequestradora), Liliana Renata (jornalista), Helenice 
Alves Ribeiro, Tânia Scher (secretária/empresária - Léa) e Norma 
Bengell (espiã).

– Roberto Carlos em ritmo de aventura (1968) de Roberto Farias
Gêneros: aventura e comédia.
Atrizes/Personagens: Rose Passini (empresária musical), Már-
cia Gonçalves (fãs), Ana Levy (fãs), Marisia Levy (fãs), Grace 
Lourdes (fãs) e Elizabeth Faria (fãs).

 – O homem que comprou o mundo (1968) de Eduardo Coutinho
Gêneros: ficção científica e comédia.
Atrizes/Personagens: Marília Pera (noiva - Rosinha), Márcia 
Rodrigues (bancária), Dilma Mariani (secretária) e Marília Car-
neiro (secretária)

– Brasil ano 2000 (1969) de Walter Lima Jr.
Gêneros: comédia e drama.
Atrizes/Personagens: Anecy Rocha (filha), Iracema de Alencar 
(mãe) e Aizita do Nascimento (mulata).

– O jardim das espumas (1970) de Luiz Rosemberg Filho
Gêneros: drama e ficção.
Atrizes/Personagens: Fabíula Francaroli (estudante) e Grecia 
Vanicori (recepcionista do planeta pobre).

– Quem é Beta? (1973) de Nelson Pereira dos Santos
Gêneros: experimental, drama e ficção científica.
Atrizes/Personagens: Sylvie Fennec (guerreiras-artilheiras – 
Beta), Regina Rosemberg (guerreiras-artilheiras – Regina), 
Noelle Adam (guerreiras-artilheiras – mulher da estrada), Regina 
Leclery, Isabel Ribeiro, Ana Maria Miranda e Noelza Guimarães.

– A noite do espantalho (1974) de Sérgio Ricardo
Gêneros: drama e musical.
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Atrizes/Personagens: Rejane Medeiros (andarilha – Maria do 
Grotão), Eneida Valença, Diva Pacheco, Claudia Furiati, Georgia 
Maria e Tereza Mello (mulheres da elite e mulheres do povo).

– Parada 88 – O limite de alerta (1977) de José de Anchieta
Gêneros: ficção científica.
Atrizes/Personagens: Regina Duarte (menina cega – Ana), Yara 
Amaral (mãe), Rosinha (seguidora da pregadora), Mariana (stri-
pper-teaser), Sidnei Maria Costa (bailarina), Cleide Yaconis 
(pregadora) e Maria Viana (Susy Margareth).

– Excitação (1977) de Jean Garret
Gêneros: drama, suspense, terror, horror e thriller.
Atrizes/Personagens: Kate Hansen (esposa – Helena), Betty 
Saddy (vizinha/amante – Arlete), Zilda Mayo (prima jovem de 
Arlete – Lu) e Liana Duval (empregada doméstica).

– As filhas do fogo (1978) de Jean Garret
Gêneros: drama, suspense, horror e thriller.
Atrizes/Personagens: Paola Morra (jovem dona da casa – Diana), 
Karin Rodrigues (visinha que trabalha com captação de vozes – 
Dagmar), Rosina Malbouisson (amiga de Diana – Ana), Maria 
Rosa (empregada doméstica – Mariana), Selma Egrei (mãe de 
Diana – Sílvia), Maria Hussemann (estilista/costureira – Tia 
Gertrudes), Karin Haas (costureira).

– Fruto do amor (1980) de Milton Alencar Jr.
Gêneros: drama e sexo explícito.
Atrizes/Personagens: Ruth de Souza (cientista – Dra. Elza), 
Margot Morel, Tânia Kukel, Sônia Matos, Ordália Aparecida, 
Gerusa Amaral, Cecília de Paula, Rosane Soli, Maria Lúcia Dahl 
(prostituta – Ana Maria) e Jacyra Silva.

– O inseto do amor: Anophelis Sexualis (1980) Fauzi Mansur
Gêneros: comédia e erotismo.
Atrizes/Personagens: Angelina Muniz (repórter – Zuleica), Lola 
Brah (madre), Henriqueta Brieba (sra. do quarto do Hotel), Mi-
sake Tanaka (garota da cela), Mara Hussemann (mãe da noiva), 
Nadia Destro (garota do Bucão), Cinira Capucci (miss), Clarice 
Ruiz (miss), Fátima Fonseca (miss), Ilse Marques (miss), Tereza 
Rodrigues (cliente do médico), Carmem Ortega (lavadeira), Vera 
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Lúcia (enfermeira do paralítico – Aurora), Ariadine de Lima 
(garota do halterofilista – Olga), Celina Castro (miss), Carmem 
Goulart (telefonista), Iolanda Silva (gorda do chuveiro), Júlia 
Veloso (sra. Moreira), Lilian Leila (camareira mulata), Divina 
Cheroto (tia da noiva), Marli Palauro (camareira), Roseli Dias 
(miss), Fafá (empregada de Moura), Rosecler (garota nua), Apa-
recida de Castro (índia), Hilda Ribeiro (índia), Simone (índia), 
Silvia Regina (índia), Walderez Pires (índia), Marcia Montiel 
(noiva), Helena Ramos (garota do Moura – Doris), Rossana 
Ghesse (esposa de Miguel), Ana Maria Kreisler (Dadá), Claudete 
Joubert (viúva granfina), Liza Vieira (recém casada), Zélia Diniz 
(esposa de Galvão) e Alvamar Taddei (miss).

- Abrigo nuclear (1981) de Roberto Pires
Gêneros: ficção científica.
Atrizes/Personagens: Conceição Senna (comandante – Avo), 
Bárbara Bittner (membro da equipe médica – Ima), Sandra Va-
lença (membro da equipe – Nic), Marília Araujo (membro da 
equipe – Mar), Maria Teresa Soares (membro da equipe – Tel) 
e Norma Bengell (geóloga – Lix).

- Punk’s os filhos da noite (1982) de Levy Salgado
Gêneros: ficção científica e ação.
Atrizes/Personagens: Lady Francisco (líder dos Lady’s), Sirley 
de Almeida (namorada de Gatão – Lorna), Cláudia Celeste 
(mãe de um dos integrantes da gangue), Lia Farrel, (líder de 
outra gangue) Mariza Jones, Léa Leandro e Maria José Macedo 
(integrantes de gangues e/ou dançarinas).

- As ninfetas do sexo selvagem (1983) de Wilson Silva e Izat 
Surman
Gêneros: ficção científica.
Atrizes/Personagens: Kristina Keller (Lilith - relacionamento 
em trio), Marleide Vidal (ilhada – filha do casal), Eva de Oli-
veira (ilhada – filha do casal), Tatiana Dantas (ninfeta – escrava 
sexual), Teka Lanza (Lúcia – relacionamento em trio) e Dineia 
Dantas (ninfeta – escrava sexual).

- A mulher de proveta (1984) de José Rady
Gêneros: comédia e comédia erótica.
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Atrizes/Personagens: Monique Lafond (candidata), Wilza Carla 
(candidata), Maristela Moreno (mulher de proveta – Gel), Kas-
sandra Wilee (candidata), Dineia Ramos (candidata).

- Amor voraz (1984) de Walter Hugo Khouri
Gêneros: drama, suspense e ficção científica.
Atrizes/Personagens: Vera Fischer (dona da casa – Anna), Marcia 
Rodrigues (amiga de Anna que encabeça a casa – Silvia), Bianca 
Byington (jovem adotada que ajuda a cuida da casa e de Anna – 
Julia), Cornélia Herr (irmã de Anna – Mariana), Beth Martinez 
(amiga de Anna que é química – Beatriz), Lucinha Lins (médica 
de tratamento alternativo – Clea) e (empregada – Lurdes).

- A quinta dimensão do sexo (1984) de José Mojica Marins 
Gêneros: sexo explícito e erótico.
Atrizes/Personagens: Zilda Mayo (dama da noite), Maristela 
Moreno (Marina), Michelle Berthon (Estudante) e Débora Muniz.

- As sete vampiras (1984) de Ivan Cardoso
Gêneros: terror, comédia, horror e mistério.
Atrizes/Personagens: Nicole Puzzi (mulher do cientista e core-
ógrafa – Sílvia), Andréa Beltrão (secretária do detetive – Ma-
ria), Simone Carvalho (garota-vampira – Ivete), Zezé Macedo 
(responsável pela chapelaria – Rina), Suzana Mattos (professora 
de dança – Clarice), Daniele Daumeri (bailarina vampira), Al-
vamar Taddei (bailarina vampira), Dedina Bernardelli (bailarina 
vampira), Olívia Castro (garçonete), Neuzinha Brizola (público 
na boate), Katia Spolavori, Susie Hahn (Garçonete), Patrícia 
Bromirsky (vítima), Claudia Castelli, Adriana Salituro, Mara 
Pelegrini, Rosana Soares, Cecília Marinho, Cecília Badase, 
Lucélia Santos (atriz e dançarinha – Elisa Machado) e Tânia 
Boscoli (bailarina vampira).

- Areias escaldantes (1985) de Francisco de Paula
Gêneros: comédia e musical.
Atrizes/Personagens: Regina Casé (bandida – Verônica Pinheiro), 
Cristina Aché (bandida – Cristal Pinheiro), Liane Monteiro (oda-
lisca), Mayara Norbim (odalisca), Patrícia Marques (odalisca), 
Marise Farias (odalisca), Denise Mayer (odalisca), Christina 
Stege (maritimoça), Virginie (inglesa), Cristiane Couto (cliente 
do banco), Duse Nacaratti (cliente do banco), Lidoca (cliente 
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do banco), Virgínia Campos (cliente do banco), Elizabeth Le-
porage, (recepcionista) Monica Castro (tripulantes do navio), 
Suzana Badin (tripulantes do navio), Monica Tereza (tripulantes 
do navio), Monica Biel (tripulantes do navio), Sílvia Holmes 
(policial).

- Por incrível que pareça (1986) de Uberto Molo
Gêneros: comédia e ficção científica.
Atrizes/Personagens: Ângela Rebelo (mulher do bancário), 
Cláudia Costa, Vera Figueiredo, Francinete e Tereza Mascare-
nhas (Denise).

- Oceano Atlantis (1991) de Francisco de Paula
Gêneros: aventura e ficção científica.
Atrizes/Personagens: Danielle Daumerie (musicista), Maria 
Monteiro (menina que sonha), Andréia Menezes, Carla Sabah, 
Marita D’Olne, D’Marina, May East, Camila, Ingrid, Dercy 
Gonçalvez (moradora de Atlantis).

- O monstro legume do espaço (1995) de Petter Baiestorf
Gêneros: comédia, horror e ficção científica.
Atrizes/Personagens: Loures Jahnke e Onesia Liotto.8

- Acquaria (2003) de Flávia Moraes
Gêneros: aventura, ficção cientítica e drama.
Atrizes/Personagens: Julia Lemmertz (cientista e mãe – Nara), 
Sandy Léah (andarilha – Sarah), Ciça Simões, Liris da Costa, 
Tânia Fortes, Priscila Azzini e Thaís Coutinho.

- Um lobisomem na Amazônia (2005) de Ivan Cardoso
Gêneros: terror, suspense, comédia e horror.
Atrizes/ Personagens: Danielle Winits (viajante – Natasha), 
Karina Bacchi (viajante – Samantha), Djin Sganzerla (viajante 
– Carol), Joana Medeiros (rainha das Amazonas – Pentesiléia), 
Daiane Amêndola (amazona – Alma), Analú Silveira (amazona 
– Mary) e Tânia Bôscoli (amazona – Maria).

8. Informações sobre as atrizes que participaram do filme não estão disponíveis em 
nenhuma das referências citadas, o acesso foi apenas pelos créditos do filme, do 
qual não há como saber exatamente quais os papéis designados.
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- Centopeia (2005) de Daniell Abrew
Gêneros: ficção científica e drama.
Atrizes/Personagens: Jeanne Feijão (cosmonaura - Suzana), 
Camile Queiroz (espécie de fazendeira amiga de Joel - Taciana), 
Wanessa Araújo (Rita), Andréia Cibele (repórter), Rosemeira 
Rocha (repórter) e Teresa Reine (presidenta do Brasil).

- O homem do futuro (2001) de Cláudio Torres
Gêneros: comédia, fantasia e romance.
Atrizes/Personagens: Alinne Moraes (estudante de física e modelo 
- Helena), Maria Luísa Mendonça (estudante de física e empre-
sária do ramo científico – Sandra), Malu Rodrigues (aluna), Lída 
de Bueno (Daise) e Giordana Forte (garota do terreno baldio).

- Área Q (2011) de Gerson Sanginitto
Gêneros: ficção científica e thriller.
Atrizes/Personagens: Tania Khalill (jornalista – Valquiria), Les-
lie Lewis (mãe de Peter -Carol Matthews), Lise Crilley (mãe 
jovem), Jenny Vilim (Cynthia) e Ana Kelly (Luz).

- Branco sai, preto fica (2014) de Adirley Queirós
Gêneros: drama e documentário.
Atrizes: Gleide Firmino (comandante de operações).

- Deserto Azul (2014) de Eder Santos
Gêneros: romance e ficção científica.
Atrizes/Personagens: Maria Luísa Mendonça (Alma) e Michelle 
Castro (aeromoça).

- Brasil S/A (2014) de Marcelo Pedroso
Gêneros: aventura.
Atrizes/Personagens: Maracatu Estrelha Brilhante (grupo de 
dança), (Wilma Gomes (responsável pela bandeirada), Marivalda 
Maria dos Santos e Giovanna Simões (motorista).

- A repartição do tempo (2016) de Santiago Dellape
Gêneros: comédia e ficção científica.
Atrizes/Personagens: Bianca Müller (funcionária - Carol), Ro-
sanna Viegas secretária do chefe - Shirley), Selma Egrei (sena-
dora), Bidô Galvão (funcionária administrativa), Dina Brandão 
(funcionária da limpeza) e Yasmin Sant’Anna.
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2. Por um Cinema do Corpo: Gesto, Pensamento e História

Em 1895 surge o raio-X, uma descoberta atribuída ao físico alemão 
Wilheem Conrad Rontgen, ano que se determina como o do nascimento 
do cinema pelos irmãos Lumière, do ponto de vista, claro, da historiogra-
fia francesa. É curioso: um pequeno laboratório e apenas três trabalhos 
publicados sobre o assunto renderam a Rontgen um Prêmio Nobel de 
Física, quantidade inexpressiva quando comparada a outros laureados. 
Já o dito primeiro cinema, quase tão despretensioso em sua produção 
quanto a quantidade de escritos do cientista, surge em meio a uma série 
de formas culturais como “os espetáculos de lanterna mágica, o teatro 
popular, os cartuns, as revistas ilustradas e os cartões-postais” (Costa, 
2006, p. 17). O raio-x nasce para ver o corpo por dentro, para desvelar 
cientificamente o que se passa em nossas entranhas, enquanto o cinema 
revela a fixação do movimento desse mesmo corpo: números de dança, 
acrobacias e esportes – o gesto é novidade.

Ao prescrever uma ligação íntima com os divertimentos populares 
nas metrópoles, o dito primeiro cinema previa um grande interesse pelos 
espetáculos de vaudeville no final do século XIX que se configuram, em 
um primeiro momento, como uma experiência dentro de um modelo do 
comportamento trivial e do lazer. Essa experiência aborda o corpo como 
algo que pode ser estimulado e experimentado enquanto temas de novos 
discursos: Tom Gunning exemplifica por meio de fotogramas, como o 
intitulado A Subject for the Rogue’s Gallery, filme de 1904 da Biogra-
ph, filmado pelo cinegrafista A. E. Weed, como a câmera acompanha 
a dramaticidade em relação ao espetáculo feminino. Neste fotograma, 
a mulher colocada em primeiro plano apresenta uma careta que, como 



320

ele descreve, vai se repetir ao longo do resto do filme. Expressa-se 
assim, um drama implícito no exercício do poder sobre um corpo que, 
segundo a imagem, acaba de ser capturado.

Se até meados da década de 1910 a institucionalização do cinema 
ainda não havia acontecido, entre 1895 e 1908 o que era oferecido aos 
espectadores estava muito ligado ao espaço em que esses pequenos 
filmes sem grandes preocupações narrativas eram exibidos: convivia-
-se com o barulho e a gritaria. A censura, inexistente nesses locais que 
eram vistos com maus olhos, proporcionava uma desregulação dos 
comportamentos que ali aconteciam. Outra questão interessante e ligada 
em algum grau à história do corpo, como aponta a historiadora Miriam 
Hansen, é o fenômeno dos filmes de boxe, gênero profícuo do período9. 
Hansen afirma que, em sua grande maioria, os filmes de boxe eram 
assistidos pelo público feminino, já que estavam em ambientes onde 
a mulher poderia participar, exercitar o seu olhar e curiosidade pelos 
corpos parcialmente desnudos. Este é um dado profundamente escla-
recedor sobre a cultura da época, afinal, o espaço desregrado concedia 
à mulher de classe social mais desfavorecida, uma certa liberalidade e 
participação na vida pública. Ao observamos, por exemplo, as imagens 
analisadas por Ben Singer em Modernidade, hiperestímulo e o início 
do sensacionalismo popular (2004), sejam as fotografias ou ilustrações 
que já preconizavam o cinema e preparavam o espectador para outras 
sensibilidades, nos deparamos com um interesse que exacerba o corpo 

9. Para mais informações do assunto ver América Purificante: Mulheres, Reforma 
Cultural e Ativismo Pró-Censura, 1873-1933 (Mulheres na História Americana) 
(1997) de Alison M. Parker e Babel and Babylon: Spectatorship in American 
Silent Film (1991) de Miriam Hansen.
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e o seu reconhecimento ou a sua representação, como um dos principais 
alvos atingidos pela emergência da modernidade.

As temáticas corporais, principalmente aquelas ligadas ao feminino, 
foram e ainda são recorrentes nas artes, tópico inesgotável e capaz de 
criar discussões sobre a igualdade de gênero no universo artístico, ou 
seja, a mulher artista e a mulher como material de um processo criati-
vo - a falsa e romântica ideia das musas, por exemplo, é um exemplo 
de umas das vertentes que a discussão poderia tomar. Em uma breve 
rememoração dos estudos realizados por Michelle Perrot e Georges 
Duby10 sobre as diversas representações do feminino na história da arte, 
encontramos desdobramentos: a objetificação, a sexualidade como meio 
de subversão da submissão ou como confirmação dela, o silenciamento, 
a crítica social, a contestação dos estereótipos ou a aplicação ferrenha 
deles; a lista de abordagens é extensa, o que confere ao surgimento da 
história das mulheres como campo de estudos, um assunto profundo 
e surpreendente. Mas, ao promover a retomada das figuras estáticas 
apresentadas pela pintura e a fotografia, o que nos faz pensar que com 
o cinema, em sua ilusão de movimento proporcionada pela sequência 
de imagens paradas, a tratativa seria diferente?

A possibilidade de retratar o movimento configura-se, também, 
como uma política do corpo. Não à toa, grande parte dos primeiros fil-
mes da época que ocupavam salas quentes e imundas, onde multidões 

10. Aqui me refiro, principalmente a sequência dos livros História das Mulheres no 
Ocidente, que são divididos em cinco volumes de acordo com o período abordado. 
Porém, no que se refere à extensa produção de Michelle Perrot, uma das mais 
importantes figuras intelectuais quando o assunto é história da mulheres, a sua 
contribuição se fortaleceu principalmente na década de 1970, ao apresentar 
temas e recortes que até então tinham sido negados, revelando o desinteressa da 
história por preocupações teóricas androcêntricas.
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de operários e trabalhadores de baixa renda procuravam abrigo para o 
corpo cansado. Mais tarde, em Cinema de Bordas (2006), Bernadette 
Lyra e Gelson Santana vão propor que essas primeiras experiências se 
encaixam muito bem no modelo de comportamento trivial do lazer, 
trazendo essa mesma configuração para uma série de filmes que vão 
identificar como as produções feitas às margens do cinema mainstream.

No entanto, ao estabelecer o conceito de cinema de bordas como 
filmes associados a esse tipo de experiência encontrada no primeiro 
cinema, a relação atribuída é reverberada para além dessas definições. 
Como propõem os autores, as visões teóricas acerca do assunto são 
limitantes e por esse motivo, não devem ser compreendidas em função 
da oposição, afinal o seu movimento não está somente na narrativa 
diegética, mas na sua transformação enquanto produto de uma época 
que pode ser problematizado em diferentes tempos. Nesse sentido, as 
subculturas valorizadas e heterogêneas, como acredita Lyra (2009) 
quando se refere ao cinema brasileiro de bordas, consegue estabelecer 
uma estética próximo do que hoje se nomeia de paracinema, conceito 
que, apesar de oscilante, promove seu sentido quando “dentro da concep-
ção de contraste com obras que as entidades legitimadoras consideram 
centrais à constituição da cultura cinematográfica” (2009, p. 35).

A catalogação do paracinema, segundo autores como Sconce (1995) 
é capaz de reunir filmes de horror artístico, exploitation, pornográficos, 
ficção científica, badfilm, splatterpunk, mondo films, sword-and-sandal 
epics, Elvis flicks, government hygiene films, japanese monster movies, 
beach party musicals, ou seja, uma série diversificada de gêneros. Essa 
grande salada cinematográfica faz muito sentido quando pensamos no 
inusitado gênero da ficção científica no cinema brasileiro: sua composição 
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híbrida e paródica, como bem aponta Suppia (2015) em seus estudos 
dedicados ao tema, é o resultado de uma cultura altamente complexa e 
diversificada, que pretende dizer muito sobre nosso ímpeto antropofágico.

Nesse sentido, a ideia de um cinema do corpo não pretende se ater 
somente ao cinema de bordas, do qual identificamos algumas produ-
ções da FC brasileira11, mas expandir-se a ponto de compreender, como 
bem apontam Shohat e Stam (2006) sobre o papel das paródias12, que 
favorecem aquilo que os autores vão chamar de imagens “negativas” e 
grotescas, mas que podem levar a cabo críticas profundas e não apenas 
as repetições de um modelo intolerante. A partir deste recorte, o que 
exatamente os filmes teriam para dizer sobre o corpo feminino? Será que 
o discurso de filmes distantes dos pressupostos enraizados do gênero da 
FC teriam algo a contribuir para a história das mulheres? Será subver-
siva a temática somente por ter em vista um delineamento, a princípio, 

11. Em Cinema de Bordas (2006) e (2008) a temática dedicada a possibilidade de 
existência de uma cinema de FC no Brasil é encabeçada por autores como Alfreddo 
Suppia com Ficção científica no cinema brasileiro: que bicho é esse? (pp. 16-41), 
Rogério Ferraraz com Da ficção científica à comédia: o (des)arranjo dos gêneros 
em O Homem do Sputinik e Por incrível que pareça (pp. 140-153) e novamente 
Suppia com Venceu a conta de ar: a distopia ecológica no cinema brasileiro de 
ficção científica (pp. 14-39) em Cinema de Bordas 2 (2008). Todavia, quando 
olhamos para os ditos filmes de FC no cinema brasileiro, nos deparamos com 
produções que vão além da coceituação de bordas, o que configura uma extensa e 
diversificada forma de apresentação desse filmes. Seguindo aquilo que é apontado 
em Cinema de Bordas 2 (2008), por exemplo, que invoca uma produção gestada 
por amadores e não profissinais, destacaríamos dentro dessa lógica os filmes O 
monstro legume do espaço (1995) de Petter Baiestorf e Centopeia (2008) de 
Daniell Abrew. 

12. Aqui, refiro-me a definição de paródia concedida por Linda Hutcheon em Poética 
do Pós Modernismo (1991) que, não se refere a imitação ridicularizada, mas uma 
prática que sugere a “repetição com distância crítica que permite a indicação 
irônica da diferença no próprio âmago da semelhança” (p. 47), assim, ela vai 
totalmente na contramão de definições dadas por, por exemplo, Frederic Jameson 
(1984), que substituí tudo por pastiche e compreende tal processo como um tipo 
de canibalização aleatória dos estilos do passado.
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improvável? As personagens identificadas acima, afinal, teriam algo 
de subversivo ou repetitivo dentro da história do cinema braisleiro?

3. Um Enunciado: o Corpo Feminino Fantástico

Não podemos negar que, independente dos gêneros impostos para 
os filmes e dos quais, muitas vezes, despendemos tempo tentando iden-
tificá-los, o corpo é um elemento que está praticamente presente em 
todas as histórias. Essa corporificação tem aberto espaços de discussão 
em torno da relevância filosófica que o corpo implica, afinal, como 
acredita o existencialista Merleau-Ponty, o corpo é a nossa maneira de 
ser e estar no mundo. Por meio dele conseguimos desvelar algo que está 
em movimento, mesmo quando estático, o corpo biológico é regido por 
partículas invisíveis aos nossos olhos. Essa instabilidade identificada 
nos gênero fílmico e no corpo hmano são passíveis de promover um 
paralelo às próprias questões de gênero, extremamente relevantes no 
que seria a quarta onda feminista13 que contesta a tentativa de se refe-
rir a todas as mulheres de forma igualitária. Com relação aos gêneros 
cinematográficos:

foram, em seguida, transformados, seja pelo excesso e pela paró-
dia ..., seja pela extinção ou pela decrepitude ..., seja ainda pelas 
próprias modificações dos referentes aos quais eles estão ligados 
.... Ao contrário de uma opinião muitas vezes emitida, não parece 
que o fenômeno do gênero tenha enfraquecido; mas é verdade que 

13. A quarta onda feminista, amplamente discutida no livro Explosão feminista: 
arte, cultura, política e universidade (2018) organizado por Heloísa Buarque 
de Hollanda, discute os novos contextos pelos quais o feminismo tem passado, 
principalmente no que se refere a tomada das ruas e das redes socais que deslocam 
as reflexões sobre o gênero, a identidade, as diferenças e as desigualdades para 
mais uma plataforma construtora de sentido: o corpo.
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vários gêneros evoluíram bastante, que outros apareceram ..., que 
frequentemente os filmes de gênero mostram uma certa ironia para 
com seu pertencimento de gênero, e que vários cineastas importantes 
... procuraram dar, no interior mesmo dos gêneros, uma redefinição 
ou, ao menos, uma reflexão que institui, também ela, uma espécie 
de distância. (Aumont & Marie, 2003, p. 142)

Ao transferir esse pensamento para o gênero da FC no cinema 
brasileiro, fica claro que as bases deste cinema estão longe de se or-
ganizarem em categorias muito claras. Da mesma maneira, os debates 
contemporâneos em torno do gênero como categoria de análise dentro 
das teorias feministas, sofre do mesmo mal - ou melhor, bem. À exemplo 
das discussões proposta por Butler (2017) que questiona o entendimento 
da mulher como o Outro, em função da definição do homem como o 
sujeito universal e, em outra visão, como a da compreensão das mulhe-
res constituídas pelo irrepresentável, ou seja, uma ausência. Para nos 
ater apenas a essas duas visões que, partem ainda das oposições e da 
exclusão, a ideia é de que, ainda que a elucidação do termo esteja longe 
de uma resolução, o ponto de convergência ainda acontece no corpo.

Em ambos os casos, o corpo é representado como um mero instru-
mento ou meio com o qual um conjunto de significados culturais é 
apenas externamente relacionado. Mas o “corpo” é em si mesmo 
uma construção, assim como o é a miríade de “corpos” que constitui 
o domínio dos sujeitos com marcas de gênero. Não se pode dizer 
que os corpos tenham uma existência significável anterior à marca 
do seu gênero; e emerge então a questão: em que medida pode o 
corpo vir a existir na (s) marca (s) do gênero e por meio delas? Como 
conceber novamente o corpo, não mais como um meio ou instru-
mento passivo à espera da capacidade vivificador de uma vontade 
caracteristicamente imaterial? (Butler, 2017, p. 30)
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Com a necessidade de promover o corpo não mais como meio de 
uma conversão imaterial – ele deveria esperar, portanto, a agilidade da 
mente para se tornar algo? A inclinação concedida a ele promoveria a sua 
utilização não somente como um instrumento, mas um fim em si mesmo. 
Novas perspectivas, já retratadas pelo feminismo contemporâneo que 
pretende incluir estratégias autônomas e que desprezem as mediações 
representativas ou lideradas por protagonistas fixadas, também cami-
nham na mesma corda bamba. Talvez, as narrativas baseadas cada vez 
mais na própria experiência individual e que passam a valorizar mais a 
insurgência que a própria revolução, sejam, em um primeiro momento, 
o que existe de mais assustador, já que não são capazes de delimitar 
essencialmente as universalidades.

Retornamos mais uma vez ao gênero fílmico, incorporando agora – a 
despeito do título – o fantástico conjugado como um item significativo 
para a compreensão desses corpos. Se utilizado em sua compreensão 
mais comumente aceita, quando as histórias são centradas em elementos 
não existentes ou reconhecidos pela realidade ou ciência de seu tempo, o 
fantástico acaba por ir contra a ideia de corpo – como algo que existe, é 
palpável e comprovável. Todavia, ao nos presentearmos com narrativas 
capazes de descrever um tempo sem o compromisso de reivindicá-lo, o 
imaginário previsto dentro da FC brasileira especula sobre o já vivido, 
o que se vive e o devir em seu caráter iminentemente relacional, o que 
acaba promovendo um tipo de regime de historicidade14 profundamente 
contemporâneo: uma material vasto de análise de nosso tempo.

14. O conceito de regime de historicidade utilizado aqui, é entendido a partir das 
leituras de François Hartog sobre a nossa contemporaneidade, levando em 
consideração, principalmente, a nossa relação com o tempo ou melhor, os diferentes 
tempos.
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Historiador, por lidar com vários tempos, instaurando um vaivém 
entre o presente e o passado, ou melhor, passados, eventualmente bem 
distanciados, tanto no tempo quanto no espaço. Este movimento é 
sua única especificidade. Partindo de diversas experiências do tempo, 
o regime de historicidade se pretenderia uma ferramenta heurística, 
ajudando a melhor apreender, não o tempo, todos os tempos ou a 
totalidade do tempo, mas principalmente momentos de crise do 
tempo, aqui e lá, quando vêm justamente perder sua evidência as 
articulações do passado, do presente e do futuro. (Hartog, 2013, p. 37)

Proponho aqui que o fantástico estaria ligado a hesitação provo-
cada por essas histórias que podem tratar de fenômenos inexplicáveis 
e desafiam nossa capacidade em correlacionar os universos às nossas 
vivências. Em Introdução à Literatura Fantástica (1992), Tzvetan 
Todorov explica que a hesitação leva a três caminhos diferentes: o 
fantástico-maravilhoso, o puro e o estranho. No fantástico-maravilhoso, 
pode-se confirmar a existência do sobrenatural e questionar as leis da 
ciência; no puro, pode-se ficar sem resposta satisfatória, o que leva a 
um processo de insanidade, e no estranho se concede uma explicação 
racional que desmascara ou traduz o fenômeno desconhecido em termos 
científicos. Nos três caminhos, somos indubitavelmente relegados às 
incertezas, ou seja, nada é definitivamente concluído e tudo está em 
constante movimento.

Tal movimento relembra o próprio movimento do corpo que é único 
e coletivo ao mesmo tempo, graças às ações prefixadas pelo “re”: relem-
brar, reler, rever, rememorar, ressignificar e outras da mesma gramática. 
Na ação de (re) - mais algo, é possível desenvolver outras abordagens, 
como bem prevê o alinhamento promovido pela nova história. Por isso 
o corpo fantástico que, não só existe na imaginação – para bem contra-
riar o significado que encontramos no dicionário – é capaz de discorrer 
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sobre um cenário já apresentado, mas nunca antes visto, ou melhor, 
categorizado. Em Saudades do Futuro - ficção científica no cinema e o 
imaginário social sobre o devir (2013), Alice Fátima Martins discorre 
sobre a compreensão do fantástico.

muitos críticos literários e de cinema não consideram ser uma cate-
goria, mas um certo tipo de narrativa que pode ser classificada nas 
diversas categorias ou gêneros cinematográficos. De modo que, 
nos catálogos diversos, podem ser encontrados filmes de ficção 
científica cujas histórias envolvam fantasia, ação, terror, romance, 
drama ou cujo tom seja de comédia, dentre outras possibilidades. 
(Martins, 2013, p. 22)

Dessa forma, quase como uma sublime história de FC que, na vi-
são de muitos autores começa com um “e se?” e desdobra-se para o 
deslumbramento, a extrapolação do que conhecemos por realidade, o 
estranhamento sobre o que é apresentado ou um (re)enxergar o mundo 
por meio de algo novo está intimamente ligado ao conhecimento que, 
muitas vezes renegamos sobre o corpo. A especulação de um corpo que 
é impossível categorizar, assim como o gênero, talvez se reverta como 
um dos maiores incômodos da humanidade, como afrontar algo que ali 
já esteve, não está mais e ainda assim é presente?

Primeiras Considerações

Ao aprovarmos o corpo e os gestos provindos dele como um campo 
extenso de possibilidades significativas e que podem servir como ponto 
de partida para compreendermos outros aspectos da história, até então 
não comumente abordados, admitimos não apenas a extensão de um 
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campo de pesquisa, mas o florescimento de possibilidades narrativas 
que foram escondidas, silenciadas ou simplesmente ignoradas.

Nesse sentido, a primeira radiografia desses corpos - identifica-
dos a partir de seu papel social no mundo, ou seja, quem são, o que 
fazem e como são enxergadas dentro da história – alienígenas, mães, 
bandidas, índias falsas, secretarias, etc – não se pretende comprovar 
um tipo de subversão ou avanço em suas representações, o que acaba 
culminando em uma ideia evolutiva e que prevê julgamentos de valor. 
A argumentação deve acontecer simplesmente – não de forma simples, 
mas, por isso, complexificada – pelo fato de esses corpos existirem e, 
consequentemente, aprovarem a sua história.

Com uma abordagem do fantástico no gênero da FC e das proble-
máticas de gênero e corpo tão inerentes ao debate feminista, o que se 
conclui é: a partir de filmes tão híbridos em temáticas que prefiguram 
o uso de artifícios da FC clássica, o gênero, quando transportado para o 
terreno brasileiro, está longe de configurar-se apenas como uma cópia 
daquilo que já existe, mas aponta para uma dinâmica faminta inerente 
a nossa história cultural.

Já o corpo feminino, como elemento presente nessas histórias, profere 
um tipo de identificação que não acontece somente pela distância, mas 
por aproximações possíveis com o nosso tempo – se a dita história das 
mulheres em seu âmbito mais amplo, ainda pretende ter muito para dizer, 
o seu corpo não poderia ser diferente. Da mesma forma que a história 
é viva, o corpo que a produz também está em constante transformação, 
garantindo que as individualidades sejam materializadas em cada res-
piração e gesto. Essas particularidades, felizmente presentes por meio 
do cinema, conseguem e ainda conseguirão agir sobre nossos próprios 
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corpos de forma extremamente íntima, afinal, estudar esses corpos vai 
além da catalogação fílmica que se explica pelas representações, estu-
dá-los significa examinarmos a nós mesmas.
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guerrilleros, la fuerza pública -conformada por el ejército y la policía- 
grupos paramilitares y autodefensas. Además, la influencia del narco-
tráfico, sobre todo a partir de la década de los 80 del siglo pasado, ha 
sido un factor de desestabilización que ha contribuido a complicar más 
si cabe un intrincado escenario social. Este conflicto ha modelado un 
Estado que, desde la firma de los acuerdos de paz en 2016, afronta la 
construcción de un sistema de convivencia en paz en un clima social 
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fuertemente polarizado entre quienes aceptaron la implementación 
de los acuerdos y quienes los niegan por considerar a la guerrilla de 
las FARC-EP -firmante junto al Gobierno de Juan Manuel Santos- un 
interlocutor inválido. 

En este contexto, uno de los hechos vinculados al conflicto que ha 
tenido una mayor trascendencia social ha sido el de los comúnmente 
denominados como falsos positivos, cuyo término correcto atendiendo 
a las definiciones del hecho es el de ejecuciones extrajudiciales, que son 

casos reportados por unidades de la fuerza pública como resultados 
positivos en la acción contra grupos armados ilegales y que son 
reportados en los informes oficiales como muertes en combate ... 
pero que posteriormente debido a las denuncias de organizaciones 
sociales y defensores de los derechos humanos, de víctimas directas 
de los hechos, de familiares de las víctimas […] se han develado 
como acciones contra la población civil no combatiente (Centro de 
Investigación y Educación Popular, 2009, p. 5)

Sobre los datos referentes a esos casos en el país, aunque existen 
distintas bases de datos, el número final de víctimas de esta conducta 
no está claro. Se reportan casos desde 1984, fecha de inicio a la siste-
matización de los reportes de víctimas del conflicto en Colombia. Así, 
distintos estudios sitúan el número de personas víctimas de ejecuciones 
extrajudiciales por encima de las 5.000 (Bonilla, 2017; Rojas Bolaño 
y Benavides Silva, 2017). 

Si bien el proceso de paz está visibilizando casos que se remontan 
décadas atrás, durante el periodo de vigencia de la Política de Seguri-
dad Nacional -entre 2002 y 2010-, la tasa promedio de estos casos se 
incrementó un 154% mientras que la tasa de guerrilleros dados de baja 
se incrementó un 52% (Cárdenas y Villa, 2013, p. 65). Este incremento 
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coincide con un aumento de la intensidad del conflicto armado y una 
mayor victimización de la sociedad civil, reflejada en el incremento de 
las ejecuciones extrajudiciales, que señalaban personas que no pertene-
cían a ningún grupo guerrillero y eran asesinadas para contabilizarlos 
como bajas en combate.

La implantación de la Política de Seguridad Nacional, a partir de 
mediados de 2002, tiene como objetivo la protección de la población 
y el fortalecimiento del Estado de derecho y la autoridad democráti-
ca en todo el territorio mediante la presencia permanente y efectiva 
de la autoridad y el fortalecimiento del sistema judicial. No exento 
de polémica, en 2003 se propone en el Congreso de la República un 
estatuto antiterrorista que amplió las capacidades coercitivas de las 
Fuerzas Armadas en el cumplimiento de su deber. Pero sobre todo, 
este cambio de paradigma introduce un fuerte viraje en la denomina-
ción misma del conflicto armado. Esta denominación es sustituida por 
el concepto de terrorismo, y los contendientes del conflicto armado 
pasan a ser consideradas como organizaciones terroristas. El contexto 
internacional cambió con los atentados del 11 de septiembre de 2001, 
que modificaron los parámetros de lucha contra el terrorismo, lo que 
afectó al desarrollo del conflicto colombiano, muy condicionado en ese 
momento por la financiación y los lineamientos establecidos por Estados 
Unidos tras la firma del Plan Colombia. Se produce un fracaso evidente 
de los diálogos de paz entre el gobierno de Pastrana y las guerrillas de 
las FARC-EP. El gobierno colombiano cede ante las presiones de los 
sectores militaristas y los medios de comunicación masivos inician 
una campaña de desprestigio de la guerrilla y de apoyo a las medidas 
más contundentes y alejadas del diálogo. Estados Unidos cambia los 
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objetivos en la orientación de las ayudas del Plan Colombia, que se 
centran en la lucha contrainsurgente y pasa a considerar a la guerrilla 
de las FARC-EP como una organización terrorista, calificación que en 
el momento de la elaboración de este texto sigue vigente.

El gobierno de Álvaro Uribe Vélez -2002 a 2010- alimenta el mito 
de la democracia garantista y el de la inexistencia de un conflicto ar-
mado y social. Se señala el terrorismo como la principal amenaza a la 
estabilidad democrática y se apuesta por la derrota militar proyectan-
do a la sociedad, a través de los medios de comunicación, los éxitos 
militares como el aumento de los caídos en combate (Rojas Bolaño & 
Benavides Silva, 2017, p. 23). Así, el incremento de los casos de eje-
cuciones extrajudiciales es continuo desde 2003 hasta 2007, debido al 
vacío institucional derivado de la falta de un mecanismo apropiado de 
control sobre las acciones del ejército (Cárdenas & Villa, 2013, p. 65).

En el presente trabajo pretendemos observar -a través la película 
Impunity (2010), de Hollman Morris y Juan José Lozano- cómo el cine 
documental trabaja intensamente como herramienta de memoria. En 
ese necesario ejercicio de generación de memoria, las mujeres como 
colectivo inserto en una sociedad estructuralmente machista experimenta 
un proceso de representación sobre el que pretendemos arrojar luz, en 
tanto asumen una serie de roles como víctimas que contribuyen a una 
invisibilización sociales y una homogeneización en cuanto al desempeño 
de sus actividades vinculadas al conflicto y al posconflicto.

Las mencionadas ejecuciones extrajudiciales tuvieron como vícti-
mas fundamentalmente a hombres y son las mujeres familiares de esos 
hombres las que ejercen las acciones en busca de la verdad y la justicia. 
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A continuación, analizamos la manera en la que son representadas a 
través del cine documental.

Marco Teórico

En este escenario, las mujeres han sido parte implicada del conflicto 
colombiano, agentes activos, pero sobre todo víctimas de una guerra 
inserta en una sociedad estructuralmente machista (Sisma, 2008). Cuando 
han sido víctimas, lo han sido de manera múltiple. Víctimas directas de 
la violencia, de los desplazamientos forzados, de los asesinatos y las 
desapariciones. En los últimos sesenta años, las mujeres colombianas 
han sido familiares de desaparecidos, madres, hijas, hermanas, sobrinas... 
pero además, víctimas integrantes de las partes del conflicto. Las mujeres 
han integrado mayoritariamente las filas de los grupos guerrilleros -de 
los que las FARC-EP es el más numeroso-, así como de la fuerza públi-
ca. Como integrantes de grupos paramilitares hay registros de apenas 
dos centenares de casos (Calvo Camargo, Conde Murcia, & Salcedo 
Camargo, 2018) por lo que su presencia en este bando es meramente 
residual, aunque las dinámicas son las mismas, ya que

las mujeres hicieron parte de la organización de las Autodefensas ... 
cumpliendo el papel de relacionistas públicas, financistas, recauda-
doras de impuestos y extorsiones, gestoras de iniciativas sociales, o 
informantes. Simultáneamente, algunas se forjaron una reputación 
de despiadadas y ejercieron su autoridad de manera vertical y vio-
lenta, como cualquier comandante paramilitar. (Centro Nacional de 
Memoria Histórica, 2016, p. 44).

La revisión de la presencia y los roles de las mujeres en el conflicto es 
amplia (Barros & Rojas, 2015; CNMH, 2016; Diaz, 2008; López, 2009; 
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Marón, 2003; Observatorio de Paz y Conflicto, 2015). Tanto en la 
guerrilla como en la fuerza pública las mujeres han tenido que sufrir 
la desigualdad y la implementación de estructuras hetero-patriarcales 
mediante la jerarquía castrense o directamente a través del abuso. Ade-
más, han sido tradicionalmente infrarrepresentadas en la construcción 
del discurso histórico a través del audiovisual (Everly, 2016) al que 
contribuye el cine documental como también lo han hecho el resto de 
formatos, géneros y soportes que hoy alimentan los imaginarios sociales. 
El documental en el siglo XXI se desenvuelve en un ecosistema en el 
que la denuncia sobre hechos de especial trascendencia y sensibilidad 
social son transmitidos en convivencia con fenómenos como el de las 
fake news o con lo que Villarroya (2019) denomina como burbuja na-
rrativa, en la que se ofrece una visión unificada y excluyente sobre una 
cuestión. Aquella es ingerida por la masa de manera acrítica y firme. 
Como contrapeso a estos fenómenos se consolida el documental de autor 
que, desde la variedad formal y discursiva, propone enfoques críticos, 
reflexivos y personales. Así, el cine documental se ha configurado como 
un antídoto contra la amnesia social, un contrapeso de los discursos del 
poder, que atesora “recursos y dominio social que, además, requiere del 
olvido para legitimarse en su posición de privilegio” (Mendoza, 2005, 
p. 10). Y es que la construcción de la memoria histórica implica que 
los hechos narrados no sean “meros correlatos de la verdad, sino más 
bien que cada individuo se defina en su memoria; es decir, somos una 
recopilación de hechos y recuerdos que se entremezclan con lo que 
queremos ser o quisimos ser” (Torres Ávila, 2013, pp. 146-147). La 
memoria histórica, por tanto, está en poder de “grupos vivos y por ello 
[…] en permanente evolución, abierta a la dialéctica del recuerdo y de 
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la amnesia” (Cheroux, 2013, p. 61), dentro los denominados pretéritos 
presentes (Huyssen, 2002), que se configuran “como la preocupación 
central de la cultura en las sociedades occidentales desde los años 
ochenta” (Ortega, 2010, p. 89).

En el momento histórico actual las cuestiones de género están siendo 
analizadas en distintos contextos sociales a fin de abordarlas de una ma-
nera estructural y salir de esa deuda histórica que arrastran los Estados 
de derecho desde el citado modelo heteropatriarcal. En las representacio-
nes que en el presente texto nos ocupan, en las que el cine documental 
describe, analiza y reflexiona sobre un hecho de fuerte relevancia social 
en un momento crucial para la sociedad colombiana, se corre el riesgo 
de construir discursos de la memoria a partir de narrativas y estructuras 
modales que perpetúan los cánones de infrarrepresentación femenina, 
por lo que este tipo de análisis son de gran importancia para interpelar 
dichos discursos en favor del desarrollo estructuras que permitan la cons-
trucción de imaginarios sociales desde un plano de igualdad de género. 

A partir de este marco el presente trabajo pretende indagar sobre 
la manera en la que se produce la representación de las mujeres en el 
discurso de la memoria histórica en Colombia y más concretamente 
la manera en la que se produce la representación de las mujeres en 
los documentales sobre ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Por 
esta razón, el presente texto desgrana las conclusiones de una película 
central del análisis, pero sobre todo aspira a convertirse en un espacio 
de discusión sobre los retos que se plantean a la hora de desarrollar 
estrategias de representación y espacios de reflexión sobre la memoria 
histórica de Colombia a través de una herramienta tan útil como lo es 
el cine documental.
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Así, nuestra hipótesis de partida se sustenta en el hecho de que las 
mujeres han sido parte implicada del conflicto colombiano, agente ac-
tivo, ciudadano, pero sobre todo víctima de una guerra inserta en una 
sociedad estructuralmente machista; y de esta forma es representada 
en el cine documental colombiano. A partir de este planteamiento de 
partida, indagamos sobre la manera en la que se configuran los discursos 
narrativos en la generación de memoria histórica sobre las aristas que 
conforman uno de los fenómenos históricos más complejos y poliédricos 
que han existido. 

Metodología

La metodología utilizada parte de un enfoque cualitativo (Flick, 2002) 
que, por la especial naturaleza del objeto de estudio así como de la 
realidad histórica abordada, tiene un anclaje directo en los Estudios 
Culturales (Grossberg, 2010), en tanto estas realidades se conectan 
con procesos activos sobre los que las políticas públicas dominantes 
parecen impulsar preferentemente proyectos de memoria y reparación 
de manera simbólica o puntual, pero sin integrar en el enfoque global 
de país-región-ciudad una consideración real de las víctimas ante un 
conflicto que ha afectado de manera transversal y cronificada a Colombia 
durante más de 60 años. 

A través de este enfoque cualitativo se utiliza el análisis fílmico 
como herramienta para abordar el cine documental como unidad de 
análisis. Si bien el análisis fílmico tiene una amplia trayectoria en el 
abordaje de obras de ficción, no ocurre de manera similar en el cine 
documental. Por ello, y partiendo de las aportaciones de autores de refe-
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rencia como Aumont y Marie (1990) Gómez Tarín (2006, 2011), Marzal 
Felici (2006), Montiel (2002), Bordwell, Staiger y Thompson (1997), 
Martínez-Salanova Sánchez (2003) y Cerdán Los Arcos (2015), ha 
sido necesario adaptar esas propuestas analíticas a la idiosincrasia del 
cine documental. Para ello tomamos como referencia a autores que han 
abordado el cine documental con una concepción latinoamericanista 
Burton (1990), Paranaguá (2003), Ruffinelli (2012), Pérez Murillo 
(2013) o Gumucio Dagron (2014), partiendo de la concepción regional 
del cine documental en la región motivada por la denuncia de las in-
justicias en un contexto de desigualdad (Calvo de Castro, 2019). Aquí 
es donde situamos las películas analizadas, poniendo el énfasis en el 
análisis textual, formal y del contexto -tanto argumental como de pro-
ducción- y aplicando la perspectiva de género (Bengoechea & Calero, 
2003; Varela, 2014, 2017). 

Como última acotación metodológica, el planteamiento del pro-
yecto de investigación con el que se conecta el presente texto se ancla 
en los postulados de la Investigación-creación (Daza Cuartas, 2009; 
Arqueros, 2015), en tanto toda la revisión teórica y analítica de con-
tenidos concretos está conectada con el desarrollo de un cortometraje 
documental que también utiliza los resultados como parte del desarrollo 
argumental.

Como ya hemos comentado, este texto arroja resultados prelimi-
nares de un estudio de mayor espectro compuesto por una muestra 
de seis títulos documentales. La selección de la muestra parte de un 
rastreo sistemático por las bases de datos que incluyen producciones 
audiovisuales en formato documental vinculadas con la temática de las 
ejecuciones extrajudiciales y los falsos positivos dentro del contexto de 
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representación audiovisual del conflicto en Colombia y las reflexiones 
sobre la configuración de mensajes en la generación de memoria histórica 
sobre las aristas que conforman uno de los fenómenos históricos más 
complejos y poliédricos de la historia reciente del país.

Resultados del Análisis

Impunity (2010) está diseñada como una película documental 
con fuerte vocación internacional. Producida por Dolce Vita Films, 
Intermezzo Films S.A. - ambas empresas radicadas en Francia- con 
el apoyo de Radio Télévision Suisse, relata el conflicto armado en 
Colombia a través de los testimonios de distintas familias inmersas en 
procesos judiciales sobre los casos que les afectan. Pero, además, frente 
a un tema tan complejo y con tantos matices -debido a la cantidad de 
actores participantes en el conflicto y a la gran cantidad de tiempo que 
ha durado- los directores apuestan por introducir datos que ayuden al 
espectador a comprender mejor el contexto en el que se desarrollan los 
hechos mediante la narración en off. Esta estrategia aleja la película de 
las tendencias asumidas por el documental del siglo XXI, pero fortalece 
su capacidad pedagógica y ayuda a entender el tema.

Bajo esta dinámica, la película se estructura en distintas secuencias 
construidas a partir de imágenes de archivo de la guerra en Colombia, 
los testimonios de las víctimas y los victimarios -en diferentes audien-
cias en las que las víctimas preguntan por sus casos a los responsables 
directamente implicados-, la búsqueda de cuerpos y la situación del 
Ejército como fuerza armada encargada, en teoría, de proteger a sus 
ciudadanos.
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En lo relativo a los resultados obtenidos tras el análisis de los aspectos 
formales, se observa un tratamiento fotográfico clásico que alterna el 
mencionado material de archivo con imágenes de las audiencias regis-
tradas con estilo directo y entrevistas de corte canónico -mediante un 
plano medio estático, cámara fija y una iluminación sencilla a través 
de tres puntos-. La narración introduce el contexto mediante la voz en 
off de un locutor con imágenes aéreas del país, sobre todo de las zonas 
rurales aisladas en las que solo se percibe selva y bosque, acompañando 
el discurso de la impunidad de las acciones de grupos al margen de la 
ley ante la incapacidad del Estado para controlar el territorio que está 
bajo su responsabilidad. El uso de las imágenes de archivo a menudo 
muestra imágenes de violencia explícita y tiene una función descriptiva, 
apoyando el contexto en el que se desarrollaron las historias descritas. 

A partir de este estilo clásico en cuanto a la estructura narrativa, 
cabe destacar la primera secuencia. Propone la confrontación directa 
del espectador con el testimonio de una víctima que narra los hechos 
relacionados con el brutal asesinato de su hermano menor. A continua-
ción, se aporta información general sobre el conflicto en Colombia para 
pasar a la exposición de los hechos cronológicos a partir de las vistas 
judiciales y de la tarea del CTI -Cuerpo Técnico de Investigación de la 
Fiscalía General de Colombia- en la búsqueda de cuerpos de víctimas, 
enterrados en fosas comunes en distintas zonas rurales del país. Las 
últimas secuencias conectan las audiencias públicas con la entrega a 
los familiares de los restos de los desaparecidos y asesinados.

Esta estructura narrativa que, como hemos mencionado, responde a 
patrones clásicos, no incluye un modelo de autorreferencialidad concreto 
(Calvo de Castro & Marcos Ramos, 2018) que defina la asunción de 
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un punto de vista determinado en el tratamiento de la historia. Si bien 
está claramente definida la postura a favor de las víctimas ya desde el 
mismo título de la cinta, es quizá la profundidad, complejidad e inten-
sidad emocional derivada de los testimonios la que excluye una mirada 
personalista que genere mayores espacios de reflexión.

En todo caso, se observa claramente la definición del punto de vista 
de los cineastas en favor de las víctimas, pero sobre todo en contra de 
la impunidad de los victimarios. El rol del victimario es otorgado a la 
figura del Estado. Un Estado débil, corrupto y negligente que durante 
un periodo determinado colaboró a que distintos sectores políticos, 
económicos y militares prestaran ayuda a los grupos paramilitares, 
encargados de garantizar la seguridad en territorios donde no tenía 
presencia y la guerrilla había tomado el control.

Ese punto de vista de los cineastas plasmado en la película contri-
buye a la generación de un discurso de la memoria que trata de contra-
rrestar el discurso oficial. Desde este enfoque y teniendo en cuenta el 
momento que vive la sociedad colombiana en cuanto a su relación con 
el conflicto armado, Morris y Lozano contribuyen a la elaboración de 
un relato primordial que “no puede entenderse como una descripción 
de la realidad objetiva externa, sino como una interpretación subjetiva 
que dé sentido a la persona que lo elabora” (Villarroya, 2019, p. 166). 
Así, se posicionan frente a un tema de gran trascendencia social contri-
buyendo a la consolidación del cine documental como una herramienta 
fundamental para la generación de memoria histórica. En esta fase de 
evolución de la construcción del discurso documental, Impunity (2010) 
se ocupa de lo urgente abordando el análisis y la descripción de un 
conflicto social complejo dentro de un marco histórico que también 
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implica retos a la hora de ser narrado a un espectador neófito. Y esto lo 
hace a través de casos particulares en los que las víctimas se encuentran 
en pleno proceso de búsqueda de la verdad. Sin hacerlo de una manera 
evidente, por lo que no podemos afirmar que los directores desarrollen 
una estrategia narrativa ad hoc para cumplir este objetivo, el discurso 
descansa sobre la cercanía de las mujeres, para transitar de la voz en 
off que se ocupa de los datos generales que permiten al espectador 
comprender la realidad descrita, a las historias personales, enunciadas 
por las propias mujeres víctimas.

Conclusiones

El discurso desarrollado por Hollman Morris y Juan José Lozano en 
Impunity (2010) incluye los tres niveles de desarrollo discursivo propues-
tos desde el presente texto. Por un lado, ofrece un contexto suficiente 
para la comprensión por parte del espectador de un tema complejo y 
lleno de aristas. A partir de ahí, los testimonios sobre la situación de las 
víctimas se insertan en el encuentro con sus victimarios, en el marco de 
los procesos judiciales que se desarrollan a finales del primer decenio del 
siglo XXI. Una estrategia narrativa atrevida desde el propio registro de 
los testimonios, pero que consigue un levantamiento de evidencias que 
contribuye a enriquecer el imaginario colectivo vinculado al conflicto a 
la vez que asume una postura de denuncia en apoyo de las víctimas, pero 
también de la sociedad colombiana en su proceso frente a los retos que 
presenta el camino hacia la paz. Y es precisamente en ese punto en el 
que Morris y Lozano introducen ese tercer nivel discursivo, abriendo el 
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discurso hacia espacios de reflexión para los espectadores que acceden 
a la obra a nivel nacional e internacional.

Este es un caso en el que la narración documental, como ejercicio de 
memoria histórica, conecta los procesos judiciales y de esclarecimiento 
de la verdad con ese otro proceso, tan necesario para las víctimas, que 
es el de la reparación, sea simbólica o real, entregando los cuerpos y 
permitiendo así el proceso de duelo de las familias.

Estos relatos, fundamentales en la generación de la memoria histórica 
y de la búsqueda de la verdad, complementan, interpelan y fiscalizan los 
discursos que plantean otras verdades como la judicial o la del discurso 
oficial que mana desde los estamentos del estado. En un país donde 
el conflicto armado ha generado tasas alarmantes de impunidad sobre 
actuaciones contra los derechos de los ciudadanos, la verdad judicial 
es en ocasiones incompleta y tiende a la generalización de los hechos. 
Esa tendencia propicia la propagación del revisionismo histórico para, 
finalmente, invisibilizar las historias personales e impedir que las víc-
timas puedan emprender procesos de normalización.

En cuanto al papel de las mujeres y su representación en este dis-
curso documental que, como hemos mencionado en reiteradas ocasio-
nes, contribuye de manera fundamental a la generación de memoria, 
podemos concluir que, si bien tienen un papel protagónico, el discurso 
no tiene en cuenta la especial trascendencia de las mujeres en el papel 
de víctimas del conflicto. Impunity (2010) deja claro que las mujeres 
son agentes del cambio en tanto, como víctimas, mayoritariamente 
se configuran como la cara visible del activismo social. Son madres, 
hermanas, hijas de desaparecidos y asesinados, pero también engrosan 
la lista de efectivos de la fuerza pública y de la guerrilla, por lo que 
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dentro de estas estructuras también sufren el machismo y la discrimi-
nación. Lo que no está tan claro es que este discurso tenga en cuenta el 
plano de desigualdad estructural del que parte la mujer en el marco del 
conflicto dentro de una sociedad también estructuralmente machista. 
Sin pretender generalizar datos sobre la generación de discursos de la 
memoria a través del cine documental, será interesante observar cómo 
en el resto de películas que forman parte de la muestra seleccionada se 
desarrollan estos discursos de representación de las mujeres partiendo 
de la premisa en de ellas, como víctimas y agentes del cambio, van a 
generar nuevas estrategias de representación a través de una herramienta 
tan necesaria como es el cine documental.
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Reflexões sobre a Ecologia do Cinema na Era 
Digital a partir de Obras de Vibeke Sorensen

Érika Savernini1

1. A Ecologia do Cinema numa Abordagem Arqueológica

Desde seu nascimento, o cinema participa da construção de novas 
relações espácio-temporais do homem no mundo. A fragmentação e a 
aceleração do mundo, assim como a subjetivação da percepção, chega-
ram a um ponto crucial na modernidade, especificamente na passagem 
do século XIX para o XX, coincidindo com a invenção dos aparelhos 
de captura e exibição de imagens em movimento. Nesse momento, 
formas de narrativa e entretenimento passaram a organizar a experiên-
cia do mundo para o homem, transformando-o, então, em espectador e 
consumidor de produtos, mas também do mundo. O cinema é apontado 
recorrentemente como sintetizador desse estado de coisas, talvez pelo 
fato de seu nascimento estar condicionado à vida moderna.

Acreditamos que o cinema, ao sintetizar espaço e tempo, possa ser 
tomado como um tipo de texto sobre o ser e o estar no mundo, tendo 
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atuação fundamental na transformação do modo de ser e de estar no 
mundo (o habitar) do espectador, durante todo o século XX e a prepa-
ração do homem para o habitar do momento atual da tecnologia digital. 

Essa leitura é tributária da articulação de duas abordagens da mídia, 
a da ecologia e a da arqueologia das mídias.

Segundo Neil Postman (1980), a ecologia da mídia é seu estudo 
como ambiente. “A ecologia da mídia analisa a questão de como a mídia 
da comunicação afeta a percepção, a compreensão, o sentimento e o 
valor humanos, e como nossa interação com a mídia facilita ou impede 
nossas chances de sobrevivência. ... Um ambiente é, afinal, um sistema 
de mensagem complexo que impõe aos seres humanos certas maneiras 
de pensar, sentir e se comportar.”. Postman afirma que em ambientes de 
mídia, como rádio, televisão, cinema, etc., as especificações (imposições 
humanas) tendem a ser transparentes, e a ecologia da mídia deve tornar 
isso explícito. Em relação especificamente ao cinema, destacamos que 
a transparência é uma característica fundamental do cinema dominante, 
pelo qual o sistema formal do filme é organizado de acordo com os 
princípios canônicos – convenções do dispositivo (aspectos técnicos, 
arquitetônicos, de linguagem) que foram sendo construídas desde o 
final do século XIX (marco do nascimento do cinema) e apagando-se 
como convenções. Assim, nos primeiros anos, a linguagem testada e 
incorporada de acordo com a resposta do público é naturalizada, assim 
como o espaço apropriado de exibição (a sala escura, poltronas, escu-
recimento etc.) e também as formas de produção se tornando sinônimo 
de cinema, quando seria apenas uma de suas possibilidades.

Por outro lado, a arqueologia da mídia é uma metodologia da histo-
riografia que estuda a mídia, não como uma linha evolutiva avançando ao 
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longo do tempo (que organizaria fases da mais primitiva, o nascimento 
de tal mídia, à mais avançada, que seria o momento atual). No caso do 
cinema, a historiografia tradicional estabelece cada nova tecnologia e/ou 
técnica como um estágio passado que inevitavelmente levaria o cinema 
ao digital. Em contrapartida, para a arqueologia do cinema, filmes, cine-
astas, movimentos e até inovações tecnológicas são organizados como 
uma árvore genealógica, que se abre em várias direções, que transcorre 
no tempo, mas estabelecendo relações entre diferentes momentos, até 
revelando as alternativas deixadas para trás, que, no entanto, encontram 
ecos no presente. Essas alternativas na historiografia cinematográfica 
tradicional são vistas como experiências superadas por formas narrati-
vas de maior sucesso - ou seja, aquelas adotadas pela indústria e pelo 
público em geral. Para a arqueologia das mídias, experiências passadas 
podem reverberar em diversos outros momentos, inclusive no atual, não 
são simplesmente superadas e entendidas apenas como curiosidades 
históricas de algo “morto e enterrado”. Vemos, por exemplo, em certas 
experiências expandidas de audiovisual contemporâneas, uma retomar 
de propostas e/ou formas de trabalhar a imagem em movimento ou sua 
forma de exibição que aproximam o início do cinema (fim do século 
XIX e início do século XX) com o atual (século XXI).

Leo Charney e Vanessa Schwartz (2001) propõem que não é o Cine-
ma que é moderno, a modernidade seria cinematográfica. Com isso, os 
autores entendem que o cinema emerge como uma síntese de transfor-
mações impactantes na vida do homem comum nos séculos XVIII e XIX 
que o cinema absorverá e transformará. Um dos mais impressionantes 
é o divórcio do “casal de fetiche ocidental” (Paquot, s1999), espaço e 
tempo. A experiência do trem é exemplar: diante da pessoa imóvel e 
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sentada no vagão, as paisagens passam e são vistas através da moldura 
da janela. Pluralidade de visões e movimentos gerados por um aparato 
tecnológico; fragmentação e profusão de imagens, gerando incapacidade 
de apreender o mundo em experiência direta; o deslocamento tempo-
ral ocorre mais curto que o espacial. A experiência do trem prefigura 
a do cinema canônico. Talvez por isso, a obsessão do Cinema com o 
trem - alguns dos filmes mais importantes dos primórdios mostram os 
trens que, por sua vez, representam o momento em que as tecnologias 
de deslocamento e comunicação transformaram continuamente a vida 
do homem.

Propomos em nossos estudos o conceito de cinema como um local 
com evidências de sua própria existência, mas sem existência “concreta” 
- concreta dentro de um conceito fisicalista de espaço amplamente aceito 
durante grande parte do século XX. Esse conceito está incorporado na 
representação do espaço em perspectiva nas Artes, incluindo fotografia 
e Cinema. A imagem em perspectiva é tomada como a forma realista de 
representação do espaço, pois seria a mais próxima de nossa experiência 
sensível do mundo. Como afirma Wertheim (2001), o Renascimento 
italiano consolidou, no Ocidente, a representação do espaço em pers-
pectiva como sendo a forma realista. Essa técnica, no entanto, deve ser 
vista como a personificação de um conceito de espaço que é amplamente 
aceito e se torna o fundamento da percepção ocidental do mundo. Em 
suma, a perspectiva (assim como outras formas de representação do 
espaço) é um modelo de conhecimento do mundo. Por isso, dizemos 
que, ao sintetizar espaço e tempo, o cinema propõe um novo conceito 
de homem e de mundo – não só através da narrativa ou da representação 
do mundo, é experiência criada pela forma fílmica do espaço-tempo.
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O que nos leva a noção de Julio Cabrera de que o cinema opera uma 
razão logopática (do grego: “logos” - “razão” e “páthos” - “sentimentos”), 
por “conceitos cognitivo-afetivos”. Ou seja, o sistema formal fílmico 
não apenas representa ideias e o mundo, não apenas ilustra questões 
filosóficas, o cinema propõe e expõe conceitos com essa natureza dual, 
que apela não apenas às emoções como também, concomitantemente, à 
razão; é uma experiência filosófica. Por isso, Cabrera afirma (e com isso 
nomeia seu livro principal sobre o assunto): O Cinema Pensa. Ao apre-
sentar sua proposta, Cabrera assinala, embora aborde especificamente 
o cinema, que essa razão logopática opera também na literatura, bem 
como numa filosofia “dos rebeldes” (os raros filósofos ocidentes que 
Cabrera diz que poderiam, inclusive, serem chamados cinematográfi-
cos, que “fogem” da tradição da filosofia “profissionalizada”, apática). 

Algumas condições permitem-nos afirmar que, desde a sua criação, 
o cinema é considerado fundamentalmente realista, tendo o espaço 
como um fator determinante. Primeiro, a visão é um dos sentidos mais 
importantes para nossa própria percepção de estar no mundo e nossa 
existência; relacionado a isso, o cinema é a imagem fotográfica em 
movimento mais o som (outro sentido fundamental em nossa percepção 
espacial cotidiana). O cinema dominante, refinando suas técnicas de 
captura de som e imagem com alta qualidade em um discurso trans-
parente e narrativas “envolventes” (alguns diria, hipnóticas), produziu 
(e ainda produz) o envolvimento de um espectador nesse outro mundo 
que tem evidências discursivas de existência, mas não é palpável, um 
lugar inexistente2. A materialidade peculiar, fluida, da imagem e do som 

2. Que vem a ser a definição de Utopia em Thomas More.
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cinematográficos, introduzem de forma envolvente, pode-se dizer, de 
certa forma imersiva, o espectador em um espaço de natureza [i]material 
similar ao que viria a ser o ciberespaço. Em suma, já nos seus primeiros 
anos (desde o marco de sua invenção, em 1895, até o início da segunda 
década do século XX), o cinema já prefigura o ciberespaço, uma vez que 
levou o homem a se projetar em outro mundo ao qual seu corpo físico 
não acessa diretamente, mas para onde seus sentidos, mente e pathos 
se projetam ativamente. Nesse sentido, o cinema utópico3.

No entanto, grande parte da mística do realismo inerente ao cinema 
dependia de uma construção gradual de um cânone: o que geralmente 
pensamos e chamamos cinema seria apenas uma de suas formas mais 
bem-sucedidas ao longo do tempo. Nos seus primeiros dias, o Cinema 
era uma construção coletiva baseada na recepção do público a cada 
experiência dos realizadores. Por um lado, é crucial perceber que o 
cinema sintetiza o espírito de seu tempo - é um texto “vivo” sobre as 
concepções do mundo e do ser do homem ocidental. Por outro lado, a 
construção da “linguagem e forma narrativa do cinema” pode ser vista 
como um processo de acomodação. Segundo Jean Epstein, o cinema 
“se perdeu” quando foi jogado pó de ouro em seus olhos. O diretor 
francês se referiu à constituição do modelo canônico de narrativa e, 
consequentemente, dos modos de produção, exibição e distribuição, 
que fizeram do cinema um meio de comunicação potente. Potente, no 
entanto, ao mesmo tempo, disciplinado, relegando à margem (da história 
da linguagem e da narrativa, do modelo de produção, exibição e distri-

3. Essas questões foram desenvolvidas mais longamente na tese de doutorado que 
defendemos em 2011, “Cinema utópico: a construção de um novo mundo e um 
novo homem”. (Savernini, 2011).
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buição) a experimentação e a possibilidade de explorar seu potencial 
além da espetacularizada forma fotográfica.

O cinema foi insistentemente chamado de grane arte do século XX, 
no entanto, o que é/era celebrado restringe-se quase inteiramente à forma 
espetacular e fotográfica - a canônica. Segundo Philippe-Alain Michaud 
(2014, p. 13) “O filme não se confunde com o espetáculo permitido pela 
projeção de imagens em movimento: é, antes de tudo, uma conversão 
na maneira de pensar e produzir imagens, não mais baseada na fixidez 
e imobilidade, mas com base no movimento e na pluralidade”. Os mo-
vimentos de vanguarda/experimentais do cinema em vários momentos 
da história, as chamadas novas ondas (a mais famosa, mas não única, 
a francesa), o cinema expandido (proposto por Gene Youngblood na 
década de 1960) são manifestações bem conhecidas de um cinema 
não canônico. O cinema de animação e um cinema experimental mais 
radical, além de explicitar (opaco) o que o cinema tradicional torna 
transparente, questionam a teoria do cinema como um todo. Essa teoria 
seria baseada no cinema como espetacular tanto em termos narrativos e 
pelo ritual de ir ao cinema tanto quanto arquitetonicamente e na projeção 
de imagens representadas em perspectiva em uma tela bidimensional. 
Pasolini diria, em seus escritos sobre cinema, no início dos anos 1970, 
que até então, apenas as teorias aplicadas do cinema haviam sido escritas, 
uma vez que todas seriam teorias poéticas dos filmes feitos até aquele 
momento, enquanto ele diferenciava o cinema (um conceito abstrato e 
inacessível) em relação ao filme (que é concreto e apreensivo), numa 
relação simétrica à que guardam entre si a Poesia e o Poema. Michaud, 
de certa forma, faz um exercício de teoria pura do cinema – que busca 
o cinema que está além dos filmes existentes.
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Refletimos que, embora esteja em todo lugar, estreitamente relacio-
nada a vários momentos da vida das pessoas, a linguagem audiovisual 
tradicional (cinema, televisão, vídeo - formas do século XX) não res-
ponde mais à experiência de mundo do homem.

A ecologia do cinema que expressa o século XXI apresenta uma 
mudança no dispositivo em vários de seus aspectos definidores. Hoje, 
observamos que, ainda que sob forte suspeita quanto à sua veracidade, as 
imagens em movimento continuam a fornecer (potencial e experimental-
mente) uma experiência reconhecível e experenciável de espaço e tempo 
pelo espectador. Esse cinema escapa da tela 2D, possui uma imagem 
compósita (na construção de personagens compostos por animação e 
captura de movimento), não mais configurada dentro dos parâmetros do 
espetáculo (aspectos arquitetônicos, narrativos). Pode até não ser mais 
chamado de cinema, como alguns autores argumentam, mas acatamos 
a proposição de Michaud de que, de fato, nossa concepção de cinema 
até agora tem sido muito limitada. Em obras contemporâneas, com 
destaque do nosso estudo de caso, a da Vibeke Sorensen, vemos esse 
tipo de cinema “expandido” (na concepção de que seria a forma de arte 
do movimento e da pluralidade - não apenas em sua forma fotográfica 
e canônica) que rompe os aspectos arquitetônicos, técnicos, narrativos 
e canônicos do espetáculo.

2. Cinema Digital Além da Forma Canônica

Segundo Parente (2007, p. 05), entende-se a “forma cinema” ou 
“cinema convencional” como “um dispositivo complexo que envolve 
aspectos arquitetônicos, técnicos e discursivos”. Ou seja, o dispositivo 
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deve ser pensado não apenas quanto aos aspectos técnicos do cinema, 
mas nesse conjunto de fatores que envolvem tanto a linguagem e a 
narrativa, como os modos de produção, de exibição e de distribuição. 
Ramos (2016) propõe que esse conceito (o de dispositivo), bastante em 
voga ultimamente por causa do impacto ainda não bem dimensionado 
da tecnologia digital sobre a “forma cinema” ou “cinema canônico”, põe 
em discussão a própria teoria do cinema e a definição mesma do que é o 
cinema, discussão que se estabelece desde o final do século XIX até os 
dias atuais, passando por momentos icônicos das vanguardas do início 
do século XX, pelo cinema expandido (nos anos 1960), pela videoarte, 
pelo cinema experimental de vários momentos. Se o dispositivo do 
cinema canônico sustenta-se na projeção de imagens objetivamente 
construídas em uma tela, em uma espaço arquitetônico especificamente 
construído para esse fim, onde um público acorre para assistir a um 
filme, com duração em torno de 1h40 e 2 horas, com uma estruturação 
narrativa com princípio, meio e fim na qual prevalece a inteligibilida-
de da história e a “transparência do discurso”, continua sendo cinema 
quando não há mais projeção, ou a projeção acontece fora da sala, ou 
quebra-se o transcorrer ininterrupto do filme, ou quando não se narra 
“nada”? Retomando, para Michaud (2014), o cinema fotográfico (que 
podemos tomar como sinônimo da forma cinema e do cinema canônico) 
confundiu-se de tal forma com a definição do que seria cinema, que as 
teorias do cinema não dão conta de formas que fogem a esse modelo, 
como os momentos das vanguardas, do cinema expandido e do cinema 
experimental contemporâneo.

Para Michaud, esses momentos do cinema experimental forçam a 
redefinição do que seja cinema, não mais pensado unicamente em sua 
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forma canônica. Temos observado, nos últimos anos, a imagem digital 
em movimento ultrapassando as telas do cinema ou propondo a trans-
formação da tela. Talvez por que o digital tenha trazido mais intensa-
mente o audiovisual para a vivência do espectador em seus múltiplos 
universos (espaços da realidade sensível, bem como do ciberespaço); 
talvez a simulação do tridimensional na tela da sala de cinema tenha 
já se esgotado (observemos, inclusive, o esgotamento da produção 
contemporânea de filmes em 3D, que se reduziu desde antes do meio 
da década de 2010 e não tem agora a mesma projeção comercial dos 
anos anteriores).

Em 2017, o premiado diretor mexicano Alejandro González Iñarritu 
lançou o projeto Carne e areia, “instalação que ocupa três salas num 
híbrido de exposição de arte interativa e simulação de realidade virtual” 
(FFW, 2017), que cria para seu público a experiência do imigrante ilegal 
na fronteira dos Estados Unidos detido nos freezers (local onde ficam 
confinados, muitas vezes, com temperaturas baixas, sem colchão, sem 
condições mínimas de conforto). Munido com óculos de realidade vir-
tual e fones de ouvido e uma mochila, o público entra um por um para 
passar pelas 3 salas, em cada qual vivencia uma experiência sensorial 
(o tato da areia, por exemplo) associada à audiovisual. “Neste cenário, 
a simulação em 360º ganha vida nos óculos com o curta de sete minutos 
dirigido por Iñarritu, que conta com a direção de fotografia de Emmanuel 
Lubezki” – o usuário passa, então, pela situação cotidiana dos imigrantes 
de serem surpreendidos e presos na fronteira. Essa instalação mobiliza 
concomitantemente razão e emoção para informar e sensibilizar sobre 
a situação vivida pelos imigrantes ilegais. Seja entendido como cine-
ma expandido (nos termos de Youngblood e de Michaud, é o cinema 
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que extrapola os limites da forma cinema convencional, não apenas a 
expansão das telas) ou como outra experiência, o audiovisual é parte 
essencial desse experimento de Iñarritu. Através dos “dispositivos” 
de entrada na realidade virtual, do audiovisual subjetivo, associados a 
objetos (como a areia) cenográficos, o projeto propõe uma experiência 
do corpo físico para dentro um universo de “imaterial”. Também em 
2017, o Festival Varilux de Cinema Francês promoveu uma mostra de 
filmes de realidade virtual – indicando que esse tipo de experimentação 
está acontecendo com cada vez mais frequência. (Festival Varilux de 
Cinema Francês, 2017)

Outra forma de transformação da tela e da experiência de ser e de 
estar no mundo, foi a campanha “Europe. It’s just next door” (TBWA 
Paris, 2013 da SNCF – companhia ferroviária da França - , que distribuiu 
portas em espaços públicos em cidades europeias para as quais faz/fazia 
viagens regulares. As portas, de diversas cores, tinham apenas o nome 
de uma outra capital – sem qualquer instrução ou indicação quanto ao 
que se tratava. Ao abrir a porta, no entanto, as pessoas deparavam-se 
com uma tela (no formato e tamanho da porta) onde se via, ao vivo, 
imagens (também ao vivo) de outra capital e através da qual as pessoas 
de cada lado interagiam. Dessa forma, o audiovisual ao vivo (anterior-
mente característico da televisão e atualmente tornado corriqueiro pelas 
conexões em vivo via aplicativos como Whatsapp ou Skype) é deslocado 
para o espaço público, em formato e tamanho que busca tornar a tela 
“invisível” – as portas são como portais espácio-temporais surpresa.

O mapping, por sua vez, tem permitido que toda superfície seja su-
porte da imagem (em movimento usualmente, mas não necessariamente), 
quebrando a bidimensionalidade e convencionalidade da tela de projeção 



363

(uma das características que persiste desde o início do cinema convencio-
nal). Em dezembro de 2014, por exemplo, em Sevilha, foi apresentado 
o espetáculo multimídia Sonhos da Água (ACCIONA Producciones y 
Diseño, 2015 ), durante o qual uma face em arame emerge da fachada 
do edifício e fala para o público (é o narrador de uma história natalina), 
depois há projeção de cenas lúdicas com a personagem de uma menina 
(em animação), a fachada é combinada como se fossem peças de um 
brinquedo de montar e no qual um dragão move-se pelas reentranhas 
da fachada do edifício e cospe fogo “real” (sincronizando a imagem em 
movimento com o lança-chamas) – o espetáculo continua com outras 
cenas no mesmo estilo e termina com a face em arame despedindo-se 
do público.

Esses são apenas alguns exemplos de experimentos que tencionam a 
delimitação do cinema, ainda que entendido como um cinema expandido.

3. Cinema Expandido no Trabalho de Vibeke Sorensen

A obra da dinamarquesa Vibeke Sorensen estende-se ao longo de 
mais de 4 décadas de experimentação, de desenvolvimento de projetos 
e obras de forma interdisciplinar, no âmbito da arte-tecnologia e uma 
preocupação ecológica. Em seu website , Vibeke define-se como “artis-
ta, compositora e professora que trabalha com multimídia e animação 
digital, estereografia, instalação arquitetônica interativa e performance 
de música visual em rede”.

Tomamos sua obra como exemplar de uma produção potencializada 
pela tecnologia digital que questiona a própria definição e delimitação do 
que seja cinema (canônico), ao realizar a ambição criativa, sem limites 
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entre meios, dos realizadores experimentais ao longo da história do 
cinema e dos meios audiovisuais (desde seus primórdios, passando por 
vanguardas históricas dos anos 1920, pelo cinema expandido proposto 
nos anos 1960, vídeo-arte até o digital).

Em grande parte, influenciada pela noção do cinema expandido de 
Youngblood, Vibeke Sorensen expressa uma visão de mundo compro-
metida com a ideia do planeta como um organismo vivo, da intercone-
xão do seres humanos e de que todas nossas tecnologias também são 
natureza – alinhando-se com a Teoria de Gaia e divergindo da tradição 
ocidental, que coloca o homem, particularmente graças à tecnologia, 
fora da natureza e em oposição. Assim, em seus trabalhos, veremos um 
forte caráter multimídia, de criação de imagens sintéticas e compósitas 
(que Denis [2010] define como sendo a imagem que mantém integridade/
unidade embora composta por materiais heterogêneos), muitas vezes 
em instalações interativas, algumas delas realizadas em tempo real. As 
mais recentes instalações, da década de 2010, incorporam além de tudo 
dados da web. Essas formas de experimentação expressam as preocu-
pações da artista. Retomando a razão logopática, segundo Cabrera, as 
obras não são representações de ideias da artista, as formas artísticas são 
o pensamento da artista mobilizando nossos sentidos e racionalidade.

Na instalação Santuário (2005), as imagens produzidas em várias 
partes do mundo, tratadas digitalmente para que cada uma seja uma 
composição (sobreposição de fotos, interferência gráfica, inclusive 
palavras/frases) num espaço interativo.
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Figura 1. imagens de Sanctuary / Santuário – instalação de Vibeke 
Sorensen, 2005. Recuperado de http://vibeke.info/sanctuary/

A concepção de Santuário é assim expressa por Vibeke Sorensen:

O santuário é um ambiente multissensorial dinâmico, onde indivíduos 
e grupos podem contemplar e interagir de maneiras alternativas. Ao 
incluir plantas vivas, as pessoas são lembradas de que elas também 
estão vivas, parte de um ecossistema, e que as ações têm consequ-
ências que afetam o todo. E, como as plantas e toda forma de vida, 
as pessoas são frágeis e precisam de um lugar de paz e segurança 
para sobreviver. O mundo inteiro é um santuário. (Sorensen, 2014)

Reforçando nossa análise da obra de Vibeke como exemplar da nova 
ecologia do audiovisual (ou do cinema expandido, conceito caro à artis-
ta), destacamos em que aspectos extrapola a forma canônica. A começar 
da arquitetura, como instalação, o Santuário quebra a estaticidade da 

http://vibeke.info/sanctuary/
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sala de projeção; não há uma narrativa pré-definida ou mesmo uma 
narrativa em estrito senso, mas algo está sendo dito, ao mesmo tempo 
que proposto como experiência sensorial (não apenas visão e audição, 
uma vez que o tato é uma das formas de acionar respostas do sistema); 
as imagens, captadas pela artista em várias partes do mundo, passaram 
por tratamento, realizando tecnicamente o conceito da conexão plane-
tária defendida por Vibeke.

Santuário tem um princípio parece com uma instalação de 1999, 
Morocco Memory II, que também criava um espaço (como uma tenda, 
com superfícies de projeção de imagens como paredes) dentro do qual a 
presença humana aciona / dispara uma experiência sensorial de imagens, 
sons, cheiros das viagens da artista ao longo dos anos, evocando um 
conceito sobre a experiência da memória e da cultura visitada.

Na instalação de 2015, Mood of the Planet / Humor do Planeta (que 
tem versões de instalações mais móveis – Mood of New York e Mood 
of Singapore), e em In Other Wor(l)ds (Em Outros Mundos/Palavras), 
de 2018, as instalações contam com a presença humana para o disparar 
das imagens e dos sons, mas estes são gerados também pelo software 
Pure Data, que transforma informações da web em formas selecionadas.

O Humor do Planeta é uma escultura interativa, uma instalação ar-
quitetônica dinâmica que tem como peça central um grande “arco” 
ou “porta” que emite luz colorida e anima em reflexo das emoções 
vivas expressas por pessoas de todo o mundo que se comunicam 
através redes como o Twitter. Repensa o termo “arte pública” no 
contexto da transmídia social transmodal global. O “arco” ou “por-
ta” é icônico e faz referência à transformação do desenvolvimento, 
a passagem metafórica de um estado para outro, de crescimento e 
mudança que é análoga ao efeito transformador que as tecnologias 
de comunicação global têm sobre nossa condição humana coletiva. 
O arco também significa transformação humana do meio ambiente, 
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hoje físico e digital, já que essa forma icônica foi usada em culturas 
ao longo da história da humanidade. Essa ‹porta› é refletida dentro 
de uma sala espelhada na parede, onde é repetida em uma forma de 
túnel, uma infinidade de portas que existem como um ciclo sem fim, 
ou eco, de passado e futuro no espaço e no tempo, e desmoronando 
na presente eterno. (Sorensen, 2014)

Figura 2. Imagens das instalações Mood of the Planet / Humor do 
Planeta, 2015 (esquerda) (Recuperado de http://vibeke.info/mood-of-
the-planet/) e In Other Wor(l)ds / Em outros Mundos/Palavras, 2018 
(direita) (Recuperado de http://vibeke.info/in-other-worlds/)

Usando o Pure Data, Mood of the Planet, transforma a informação 
sobre o estado de espírito predominante do planeta, medido constante-
mente, em cores, conforme o seguinte código:

http://vibeke.info/mood-of-the-planet/
http://vibeke.info/mood-of-the-planet/
http://vibeke.info/in-other-worlds/
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1. Medo: branco / preto

2. Nojo: marrom / amarelo

3. Felicidade e prazer: verde / ouro

4. Tristeza: azul / cinza

5. Raiva: vermelho / preto

6. Surpresa: padrões e várias combinações de cores

Dessa forma, há uma programação, a construção de um espaço e 
dos seus mecanismos, mas a experiência depende da presença de quem 
visita a instalação, mas principalmente dos dados coletados na web, 
conectando as pessoas e seus estados de espírito. Não há uma narrativa, 
ainda que aberta, programada. Como as portas, da “Europe. It’s just next 
door” da SNCF, um portal conecta pessoas, mas, no caso de Mood of 
the Planet, as pessoas têm uma experiência com dados sob a forma mais 
amigável das formas das cores – ou seja, uma conexão entre humanos 
entre si e com não-humanos.

A última obra que selecionamos, propõe uma forma de experienciar 
formas em ambiente imersivo; Vishwaroop, é um filme curto (com pouco 
mais de 4 minutos), criado para projeção em domo (na Universidade de 
Nanyange, Cingapura). Sem que haja uma efetiva migração do corpo 
para dentro da narrativa, a tela é que se torna a integridade do ambiente 
para experiência sem narrativa e sem imagem fotográfica.

O título Vishwaroop (vishwa: universo e roop: forma) é da filosofia 
hindu e significa o aparecimento de Deus ou Brahma em formas 
que incorporam a criação de mundos e o universo dentro deles. Os 
cinco principais elementos do universo na filosofia hindu são fogo, 
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terra, ar, água e éter (espaço). Essa animação é produzida usando o 
Pure Data / GEM, e o processo é um sistema emergente em tempo 
real que gera continuamente novas formas e inclui esses elementos 
como fontes de dados. (Sorensen, 2014)

Figura 3. imagens da animação para domo, Vishwaroop, 2014. 
Recuperado de http://vibeke.info/vishwaroop/

4. Breve Apontamento Final

Acreditamos, assim, que, como nos primórdios do cinema na pas-
sagem do século XIX para o XX, vivemos um momento de redefinição 
da imagem em movimento que reflete e prefigura um novo conceito de 
espaço e, consequentemente, um novo modo de estar e de ser no mun-
do contemporaneamente – que o sociológo Massimo Di Felice (2009, 
p. 291) define como o habitar atópico: “O habitar atópico se configura, 
assim, como a hibridação, transitória e fluida, de corpos, tecnologia e 
paisagem, e como o advento de uma nova tipologia de ecossistema, 
nem orgânica, nem inorgânica, nem estática, nem delimitável, mas in-
formativa e imaterial”. O habitar atópico só pode ser pensado sob uma 

http://vibeke.info/vishwaroop/
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perspectiva ecológica interativa, que descreve uma relação complexa 
entre seus membros (orgânicos e inorgânicos) e de indistinção entre si 
(em oposição à tradição ocidental de origem europeia “de separação 
entre homem-ambiente, homem-técnica, homem-natureza”). Nos termos 
de Wertheim (2001), a utopia digital é realmente um outro mundo – as 
narrativas fundadoras do imaginário do digital são utopias de migração, 
de superação de supostos limites do corpo físico para imersão em um 
outro mundo ideal (onde tempo e espaço são controláveis). Assumindo, 
como cremos, a proposta de Di Felice de que as redes conectivas, formas 
do digital para o Ocidente (embora esse ecossistema conectivo, sem 
internalidade ou exterioridade, já esteja presente em algumas culturas 
originárias), seriam a forma formante de um habitar atópico. Acredita-
mos, no entanto, que a imagem compósita do cinema digital (ou cinema 
expandido, como vimos na obra de Vibeke Sorensen) já concilia o ma-
terial e o imaterial em uma unidade, prefigurando esse novo conceito 
espacial. A persistência da utopia da migração, da superação do corpo, 
revela ainda um pensamento do habitar em sua forma exotópica, da vi-
vência mediada (típica da eletricidade e do cinema). São características 
da ecologia do audiovisual, atualmente, as imagens em sobreposição, 
a mobilização de sentidos outros (além da visão e da audição), de uma 
experiência sensorial que expressa conceitos relacionados à conexão 
entre humanos e não-humanos, da natureza/planeta como organismo 
total, sem a separação do homem e de suas tecnologias, presentes na 
obra de Vibeke Sorensen (como em outras experiências contemporâ-
neas). As frustrações da rede como espelho do mundo físico seriam os 
sintomas da persistência de se pensar o digital como um mundo à parte, 
ideal, para onde poderíamos migrar e sermos melhores.
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A Comunicação Poética como Proposta Teórico-
Metodológica para os Estudos Televisivos1

João Paulo Hergesel2

Em 18 a.C., o filósofo romano Horácio (65 a.C.-8 a.C.) fez uso da 
poesia para aconselhar os poetas em suas composições líricas e dra-
máticas, constituindo assim a Ars Poetica, uma epístola dirigida aos 
Pisões. Nas palavras de Lúcia Sá Rebello (2014, p. 272), “para ele não 
basta ao poeta apenas o talento; faz-se necessário, também, a presença 
da técnica, do trabalho, da prudência e da sabedoria, para que o ideal 
poético seja atingido”.

As percepções acerca do poético, no entanto, transformaram-se com 
o passar dos anos: acreditamos, nesse sentido, que é inviável estipular 
normas sobre como fazer poesia, pois a poesia surge da afronta às regras. 
Além disso, é sensato considerar que a poesia não se restringe ao poema; 

1. Capítulo vinculado ao projeto de pesquisa Arte e inovação na televisão brasileira: 
discursos, poéticas e tecnologias da TV Cultura, em desenvolvimento no Programa 
de Pós-Graduação em Linguagens, Mídia e Arte (PPG-LIMIAR) da Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) desde 01/02/2020.

2. Professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Linguagens, Mídia e 
Arte da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas).

 Doutor em Comunicação (UAM).
 joao.hergesel@puc-campinas.edu.br
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a poesia não pode ser limitada a versos e estrofes, a rimas e métricas, a 
formas textuais pré-estabelecidas ou estruturas linguísticas inflexíveis.

Como exemplo da poesia que se manifesta no cotidiano, na fala 
coloquial, descomprometida de qualquer gramaticalidade normativa, 
Jakobson (1976, p. 128) registra:

Uma moça costumava falar do ‘horrendo Henrique’ ‘Por que hor-
rendo?’ ‘Porque eu o detesto.’ ‘Mas por que não terrível, medonho, 
assustador, repelente?’ ‘Não sei por que, mas horrendo lhe vai melhor.’ 
Sem se dar conta, ela se aferrava ao recurso poético da paronomásia.

A paronomásia, enquanto recurso estilístico, é a aproximação sonora 
de palavras com sentido distintos – no caso do exemplo: “horrendo” 
harmoniza-se fonologicamente com “Henrique”. O estudo do estilo vem 
ao encontro desse raciocínio, uma vez que, de acordo com Bally (como 
citado em Delas & Filliolet, 1975, p. 33): “A estilística abrange o domí-
nio inteiro da linguagem ..., não é o estado de uma parte da linguagem, 
mas da linguagem como um todo, observada de um ângulo particular”.

Isso nos leva a questionar: existem relações entre poesia e televisão? 
Se sim, que relações são essas? Elas ocorrem apenas em produtos especí-
ficos ou se estendem às obras convencionais, consideradas corriqueiras, 
focadas em entretenimento e sem compromisso com o caráter artístico 
e/ou experimental? Tais inquietações foram o estopim para uma pes-
quisa acerca dos elementos poéticos na produção televisiva brasileira.

O objetivo geral deste trabalho, portanto, é investigar a presença 
do poético na comunicação televisiva, a partir de cenas extraídas de 
reportagem veiculada no programa Fantástico (Rede Globo, 2020). 
Especificamente, objetiva-se: revisitar os conceitos acerca de comuni-
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cação poética; resgatar mecanismos de análise focados na narrativa e 
no estilo de programas televisivos; e aprofundar as observações acerca 
da cultura audiovisual no Brasil.

Para essa empreitada, propõe-se um diálogo entre as reflexões sobre 
o poético nas mídias, as estruturas narrativas e os recursos estilísticos 
voltados aos programas televisivos. Aparentemente inédito no campo, 
este estudo mostra-se pertinente para ampliar as possibilidades de com-
preensão das produções televisivas, tendo em vista o impacto social que 
tais produtos estimulam na sociedade latino-americana.

1. Como Conceituar o que se Entende por “Comunicação Poética”?

Definir poesia não é tarefa objetiva, especialmente por se tratar de um 
fenômeno mais abstrato do que concreto, mais íntimo do que coletivo, 
mais afetivo do que intelectual, mais áureo do que físico. De acordo com 
o dicionário Le Robert (como citado em Delas & Filliolet, 1975, p. 9), 
poesia é a “arte da linguagem, geralmente associada à versificação, que 
visa exprimir ou sugerir alguma coisa através de combinações verbais 
onde o ritmo, a harmonia e a imagem têm frequentemente muito mais 
importância do que o próprio conteúdo inteligível”.

Ao expandir essa definição para outras instâncias comunicacionais 
e dissertar sobre o que seria a “comunicação poética”, Pignatari (2011, 
p. 17) recorre à teoria jakobsoniana para registrar: “Fazer poesia é trans-
formar o símbolo (palavra) em ícone (figura)”. E acrescenta: “Mesmo 
quando parece estar veiculando ideias, ele está transmitindo a qualidade 
do sentimento dessa ideia. Uma ideia para ser sentida e não apenas 
entendida, explicada, descascada” (Pignatari, 2011, p. 18).
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Silva (2011), amparada pelos estudos de Lotman (1978), defende 
que o poético transcende a arte, estando presente em outros tipos de 
texto, inclusive o texto midiático, o que o permite ser polissêmico – 
portanto, complexo – e, ao mesmo tempo econômico – portanto, com 
grande densidade informacional. Ainda segundo a autora, o texto po-
ético, sendo de maior complexidade que a língua natural, contém uma 
estrutura própria, sendo sua forma inseparável de seu conteúdo, e ambos 
inexistindo fora dessa estrutura.

Explorando essa ideia de complexidade, que não deve ser entendida 
como sinônimo de dificuldade de decodificação, mas com uma forma 
de plurissignificação, Silva (2011) caracteriza o texto poético como 
aquele que transcende a linguagem verbal, transcende os suportes, 
multifacetada, que se desvela e logo se re-vela.

Com o apoio dessas visões, fundamentamos a comunicação poética 
como um processo que extrapola as formas, rompe as estruturas, inova o 
conteúdo, rebela-se perante a dureza da objetividade simplista e recorre 
a elementos sonoros, lexicais, imagéticos, semânticos, motivando as 
estripulias expressivas e estimulando os sentidos múltiplos. É por meio 
comunicação poética que se promove tanto o efeito de leveza quanto o 
de angústia, tanto o de aconchego quanto o de perturbação; enfim, que 
suscita a afetividade pelas diferentes modalidades linguísticas.

2. Como Estudar a “Textura” das Produções Televisivas?

Estudar televisão é um esforço recente nas ciências, principalmente 
por essa mídia não ser tão longeva quanto o rádio, o teatro ou o livro. 
Além disso, por ter conteúdos que circulam em fluxo contínuo (progra-
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mas seguidos de programas, imagens em movimento constante, sons 
que não se paralisam; a cada milésimo de segundo, milhares de pixels 
de informação), o volume de material é praticamente impossível de 
quantificar com exatidão.

Uma possibilidade racional de compreender as produções televisivas 
é selecionando corpus, isto é, programas ou atrações que se destacam à 
vista do pesquisador por algum motivo especial. Dentro desse corpus, 
selecionam-se recortes, ou seja, momentos que merecerão uma observação 
mais aprofundada, a fim de destacar fatores pertinentes ao campo dos 
estudos televisivos (e consequentemente, ao antro científico e à sociedade).

Para Machado e Veléz (2018, p. 17) “teoricamente qualquer programa 
de televisão [pode] ser objeto de análise, pela simples razão de que fio 
para o ar e, portanto, deve ter sido visto por um certo número de espec-
tadores”, o que o faz se constituir como fenômeno comunicacional e 
cultural. Ressaltamos, com isso, que desde o mais corriqueiro comercial 
de panela de pressão até a mais concentrada minissérie artística, todas 
as produções televisivas podem se tornar material para estudo científico.

Variados são os procedimentos e métodos utilizados para entender os 
fatos e fenômenos da televisão, que costumam variar de instituição de 
pesquisa para instituição de pesquisa, de pesquisador para pesquisador. 
O olhar adotado para este trabalho é o da Narratologia combinada com a 
Estilística – em outras palavras, enxergamos as produções televisivas como 
narrativas que se constroem de forma independente, com estilos próprios, 
que podem coincidir de acordo com a equipe envolvida na sua criação.

Em se tratando de narrativa de ficção seriada, um dos métodos 
para seleção das cenas a serem estudadas é descrito por Pucci Jr. et al. 
(2013, p. 97): “basta que se analisem os pontos nodais da trama, isto é, 
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aqueles que podem conter os elementos necessários para que se atinja 
o objetivo da investigação”. Rocha (2017, p. 304) sugere uma observa-
ção dos eventos narrativos da obra, “tais como casamentos, romances, 
negociações empresariais, traições, disputas de poder, etc. – que podem 
ou não durar vários capítulos”.

Seguindo uma linha de raciocínio semelhante, Ferraraz e Magno (2019) 
recorrem à visão de análise do estilo: adotam como base sua aplicação 
ao cinema, como proposta por Bordwell (2013), e a transpõem para a 
televisão. Para os autores, que aplicam esse método a uma série norte-
-americana, essa técnica se torna “uma possibilidade de se tratar estra-
tégias narrativas e temáticas recorrentes como propriedades estilísticas 
também” (Ferraraz & Magno, 2019, p. 152).

Torna-se necessário, porém, levar em consideração o alerta de Machado 
e Vélez (2018, p. 18): “É preciso deixar que o produto audiovisual se 
revele para o analista com a força de seus próprios enunciados”; nesse 
sentido, fica claro que diferentes programas televisivos tendem a “requerer 
métodos diferenciados de abordagem” (Machado & Vélez, 2018, p. 18). 
A discussão da comunicação poética em produções televisivas, portanto, 
será útil somente para objetos que apresentem parcelas de poeticidade.

3. Como Observar a Presença do Poético na Televisão?

Se a poesia surge do desvio, da quebra de regras, do que se escapa 
à regularidade do rotineiro, surge uma problemática quanto à criação 
de uma estrutura para identificá-la ou de categorias para classificá-la. 
O que costuma acontecer é sentirmos o poético, saber que ele se faz 
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presente, mas não encontrar uma explicação concreta de onde exata-
mente ele está ou por que ele se manifesta.

Essa dificuldade metodológica relacionada ao poético é pontuada 
por Delas e Filliolet (1975) ao discutir sua aplicação no texto verbal: 
“inexiste uma norma linguística para medir o desvio, ao passo que é 
perfeitamente viável uma estilística que se proponha, como objeto de 
estudo, os procedimentos expressivos de um estado da língua”. Em se 
tratando de outras linguagens, os aspectos expressivos podem se ma-
nifestar nas mais distintas funcionalidades.

Restringindo a discussão aos programas televisivos, é muito comum 
que, ao assistirmos a uma telenovela, a um programa de auditório, ou 
ainda, a uma matéria jornalística, sintamos certo toque, certo contato 
sensível, certa afetividade. Podemos não saber como nomear exata-
mente o que acontece, mas é fato de que existe um bailado de emoções 
interagindo entre nós (no posto de consumidores do que está sendo 
exibido) e a televisão.

Esse movimento de percepção, muito mais ligado ao sentir do que ao 
entender ou encaixar em uma lógica pronta, é o primeiro passo para uma 
observação do poético na mídia televisiva. Por mais que possa parecer 
contraditório associar o subjetivismo ao estudo científico, “a metodo-
logia de cruzar análises interpretativas livres (do pesquisador) com a 
cultura objetivada, material ou imaterial (do objeto em questão) é um 
procedimento que tem dado resultados criativos e sociologicamente 
consistentes” (Castro & Dravet, 2014, p. 37).

Como amostragem do dissertado, selecionamos uma reportagem vei-
culada na revista eletrônica Fantástico (Rede Globo), em 01 de março de 
2020. Trata-se do documentário Mulheres trans presas enfrentam precon-
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ceito, abandono e violência (Fantástico, 2020a), comandado pelo médico 
oncologista Dráuzio Varella. Com pouco mais de 13 minutos, o conteúdo 
jornalístico criou uma narrativa que repercutiu positivamente nas redes 
sociais virtuais, em especial quanto à reeducanda Susy Oliveira Santos.

Após confessar a Dráuzio que está detida há 8 anos e que nunca 
recebeu qualquer visita, diversas pessoas se movimentaram para es-
crever cartas (G1 SP, 2020) e juntar dinheiro para ajudar a reeducanda 
(Marques, 2020). Essa movimentação é uma amostra de como a lin-
guagem audiovisual, por meio da mídia televisiva, atingiu a afetividade 
das pessoas (inclusive a do pesquisador enquanto público) – o que nos 
dá um indício de que os elementos poéticos se fizeram presentes de 
alguma forma e merecem ser observados.

Até o momento, então, tivemos a percepção de que algo provocador 
de sensibilidades esteve presente na reportagem veiculada pela Rede 
Globo, o que nos levou a selecioná-la como corpus. A partir do conhe-
cimento de que determinado momento da narrativa criada – a entrevista 
com Susy Oliveira Santos – repercutiu de modo favorável na sociedade, 
localizamos nosso recorte.

A partir de então, cabe-nos discorrer sobre esse objeto de estudo 
para compreendermos o que se está contando, o modo como é contado 
e o contexto em que se contou. Verifica-se, portanto, que o programa 
consistia em apresentar o cotidiano contemporâneo (tempo) de mulheres 
transgênero que vivem em penitenciárias (enredo), tendo como foco o 
Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, em São Paulo (espaço), por 
meio de entrevistas entre algumas delas (personagens) e comentários 
do Dráuzio Varella (narrador).
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Tal empreitada ocorreu em um momento histórico-social no qual vem 
se falando acerca das culturas ativistas, do enfrentamento às práticas 
de apagamento cultural, de lutas contra o silenciamento das minorias. 
Nesse contexto, a transgeneridade, segmento do grupo LGBT+, entra 
em evidencia para contribuir com discussões contra o preconceito e 
instituir uma cultura de respeito entre a humanidade.

Entre personagens que relatam suas experiências (escolares, pro-
fissionais, conjugais) dentro das celas em que vivem, destaca-se Susy, 
que se tornou a protagonista dessa história, ao iniciar sua fala com a 
revelação: “Na cadeia, você é obrigada a se prostituir por uma pasta de 
dente, um sabonete, um prato de comida”. Nesse momento, o registro 
audiovisual é feito com a mulher em primeiro plano, cabelos amarra-
dos, uniforme da detenção, expressão facial vazia e sofrida (Figura 1).

Figura 1. Susy se apresenta a Dráuzio Varella. (Fantástico, 2020b). 
Direção de Bruno Bernardes.

A frieza das cores, a saturação mais voltada ao cinza, a maquiagem 
discreta e a ausência de trilha musical de acompanhamento são fatores 
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estilísticos que tendem a enfatizar o efeito de distanciamento, exclusão, 
melancolia. A narrativa segue com a mise-en-scène revelando o ambiente 
em que narrador e personagem se encontram: entre um maquinário, 
representação do proletariado, da mão de obra industrial, do trabalho 
pesado (Figura 2).

Figura 2. Susy e Dráuzio conversam próximos a uma máquina de 
produção industrial. (Fantástico, 2020b). Direção de Bruno Bernardes.

Quando interrogada sobre haver alguma forma de a travesti não 
precisar se prostituir ao entrar na cadeia, Susy é direta: “No início, 
não, porque nós não tem oportunidade. O preconceito é muito grande”. 
No registro de sua fala, a variação linguística voltada ao coloquial, ao 
desconhecimento da norma padrão do idioma, tende a acentuar a sim-
plicidade da personagem, denotando uma pessoa de origem humilde.

Com corpo fragilizado, Susy revela outra verdade: “A partir do 
momento em que você assume que você tem alguns problema de saúde, 
o preconceito ainda aumenta um pouco mais”. A personagem se expõe 
como soropositiva e sobrevivente de tuberculose, mas esclarece que 
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sempre teve, na prisão, acompanhamento de médicos. Como forma 
de endossar sua fala, o vídeo nos mostra Susy realizando exames com 
uma médica (Figura 3).

Figura 3. Susy realiza exames junto à médica da instituição. (Fantástico, 
2020b). Direção de Bruno Bernardes.

Até o momento, o que se percebe é que a narrativa que vem sendo 
construída apela para a elegia, uma forma de construção textual vol-
tada aos eventos tristes, possivelmente com a finalidade de fazer com 
que o espectador estabeleça certo nível de ternura com a personagem 
retratada. Os recursos estilísticos, tanto na forma como as cenas são 
registradas como no modo em que a montagem é realizada, visa ao 
pleonasmo visual do que está sendo contado, reforçando, sobretudo, 
as características frágeis da personagem.

Percebemos as nuances do poético, mas sentimos que ele ainda 
não se manifestou por completo. O que nos parece é que ocorre uma 
preparação de atmosfera e ambiência – que, de certa forma, também 
fazem parte da poesia – para que a instância se desperte mais adiante. 
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E é após a exibição de outras cenas que Susy volta ao foco da narrativa: 
ela é reapresentada em uma câmera que se move da esquerda para a 
direita, mas que a registra entre engradados, sugerindo sua privação de 
liberdade (Figura 4).

Figura 4. Susy é reapresentada, atrás de um móvel engradado (Fantástico, 
2020b). Direção de Bruno Bernardes.

Questionada por Dráuzio, Susy reafirma que precisou se prostituir 
até conseguir um emprego, o que levou em média quatro anos e meio. 
Posteriormente a isso, explica ao médico como é o trabalho que realiza 
na penitenciária, à medida que imagens revelam os processos executados 
pela reeducanda (Figura 5): ela junta algumas borrachas, coloca-as na 
forma e prensa, para resultar numa placa para vedação de cano.

Ainda que a edição de vídeo tenha optado por escolhas técnicas para 
transformar em imagem o que a fala da personagem descreve, o enqua-
dramento em câmera baixa, o brilho do suor na face de Susy, as luvas 
grossas ocupando até metade de seus braços finos, o cenho franzido, 
indicando esforço e atenção, o maquinário de metal ocupando quase 
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metade do quadro, a dimensão de um galpão frígido, o barulho do aço 
batendo são alguns aspectos estilísticos que tendem a dizer: Susy é uma 
mulher dedicada e trabalhadora.

Figura 5. Susy é reapresentada, atrás de um móvel engradado (Fantástico, 
2020b). Direção de Bruno Bernardes.

A narrativa explora as outras linhas de enredo iniciadas e, quando 
retorna à entrevista com Susy, descobrimos que ela está separada, mas 
não por vontade própria, e sim por força maior: “Transferiram meu 
marido para outro presídio”. Adentramos o campo do sentimentalismo, 
das relações afetivas, de explorar as emoções internas da personagem em 
relação ao que elas podem provocar de identificação em quem assiste.

Dráuzio vai a fundo e questiona há quanto tempo ela não recebe 
uma visita. As mãos de Susy ficam inquietas e ganham um registro em 
plano detalhe (Figura 6). Sua fala se torna embargada e ela responde: 
“Oito ano, sete ano, bastante tempo”. Ela é registrada em primeiríssimo 
plano: seus olhos ficam marejados, sua expressão releva um choro preso, 
e há um silêncio total da trilha sonora (Figura 7).
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Figura 6. As mãos de Susy ficam inquietas (Fantástico, 2020b). Direção 
de Bruno Bernardes.

Figura 7. A expressão de Susy demonstra comoção (Fantástico, 2020b). 
Direção de Bruno Bernardes.

Surge, aqui, o clímax da elegia criada: além de sofrer preconceito 
social por sua orientação de gênero, Susy – que também passou por 
diversos abusos sexuais, sobreviveu a doenças graves, foi afastada do 
amor conjugal, dedica-se a trabalhos pesados – revela viver em solidão: 
sem amigos ou parentes que possam visitá-la e lhe dar um conforto. É o 
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momento que a narrativa arremessa reflexões sobre o caráter humani-
tário que existe em cada um de nós, atravessando as emoções, gerando 
comiseração.

O silêncio de um Dráuzio sem respostas, possivelmente impactado 
pela realidade com que Susy precisa lidar, é quebrado com o lamento: 
“Solidão, né, minha filha?”. A reeducanda consente cabisbaixa. O entre-
vistador, que até então colocava-se na posição de narrador observador, 
apenas guiando a trajetória de vida das personagens, dissolve as barreiras 
invisíveis e torna-se um personagem intruso, invade a história, assu-
me-se homodiegético, e propõe um desfecho calcado na demonstração 
de afeto: um abraço.

Figura 8. Dráuzio e Susy se abraçam ao final da entrevista (Fantástico, 
2020b). Direção de Bruno Bernardes.

A toalha cor-de-rosa nas mãos de Susy, usada para enxugar o suor da 
labuta e as lágrimas do sofrimento, destaca-se em meio à camisa branca, 
de Dráuzio; uma árvore de sentimentos humanos invade o deserto da 
neutralidade jornalística. Existe uma mescla de conexões simples, mas 
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infinitas; líricas e, ao mesmo tempo, lúgubres; potências comunicativas 
em desencontro consigo próprias, mas que se (re)encontram nos múlti-
plos sentidos gerados. Podemos, inicialmente, não entender muito bem 
o que acontece, mas sabemos, de pronto, que algo está acontecendo. 
Instaura-se, aí, o poético.

Considerações Finais

Falar de poético na mídia é solicitar a intervenção de diversas áreas 
do conhecimento: Linguística, Literatura, Filosofia, Comunicação, So-
ciologia, Artes, entre outros espaços possíveis. Neste trabalho, acredi-
tamos ter investigado a presença do poético na comunicação televisiva, 
a partir da construção estilística de uma personagem-sujeito em uma 
narrativa-reportagem veiculada pelo Fantástico (Rede Globo), sobre o 
cotidiano das mulheres transgênero em penitenciárias brasileiras.

Num primeiro momento, revisitamos os conceitos acerca de comuni-
cação poética, para que pudéssemos compreendê-la como um processo 
que extrapola formas, rompe estruturas, inova conteúdos e desconstrói 
objetividades. Em seguida resgatamos alguns mecanismos de análise 
oriundos da Narratologia e da Estilística, pontuando que entendemos 
as produções televisivas como narrativas que se constroem de forma 
independente, com estilos próprios, que podem coincidir de acordo com 
a equipe envolvida na sua criação.

Por fim, analisamos o recorte proposto, com base no que veio sendo 
discutido acerca da composição do poético e do modo como as análises 
narrativas e estilísticas podem colaborar com esse tipo de abordagem. 
Esperamos que, com essas reflexões, tenhamos ampliado as observações 
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acerca da cultura audiovisual no Brasil e motivado trabalhos futuros 
envolvendo a instigante relação entre poesia e televisão.
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A Invisibilidade dos Corpos Femininos: a Cidade 
e os Afetos no Filme A Vida Invisível

Bárbara Pina de Cabral1

Lorena da Silva Figueiredo2

Corpos Femininos e os Devires Afetivos

Este artigo se propõe a refletir sobre a invisibilidade dos corpos 
femininos presente na obra cinematográfica A vida invisível (2019), do 
diretor Karim Aïunouz, e as relações entre as mulheres na cidade do 
Rio de Janeiro durante os anos 1950. A análise busca compor uma car-
tografia afetiva dos devires ao fazer conexões entre as ideias propostas 
por Michel Foucault, Jacques Rancière e Simone de Beauvoir com o 
objetivo de compreender os modos de existência e aparência dos corpos 
femininos na sociedade brasileira daquela época.

O filme é uma obra baseada no primeiro romance de ficção de Martha 
Batalha com o nome original de A vida invisível de Eurídice Gusmão. A 
adaptação para o audiovisual teve a princípio a primeira mudança com 
o título ao ampliar as vozes dessas mulheres presentes na narrativa. A 
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obra cinematográfica narra a história de Guida e Eurídice, duas irmãs 
de família de imigrantes portugueses moradoras do Rio de Janeiro. 
Enquanto Guida se muda para a Grécia em busca de viver um grande 
amor, Eurídice se casa, e as irmãs terminam separadas pelos princípios 
conservadores referentes àquele período.

Neste sentido, a narrativa salienta aspectos assimétricos em relação 
aos modos de existência do feminino e do masculino ancorados prin-
cipalmente na moral, isto é, em um código de conduta fixo que busca 
delimitar a liberdade de cada gênero. Observa-se que esses aspectos 
não são apenas demarcados na esfera pública, em relação aos direitos 
civis das mulheres, por exemplo, mas na esfera privada (o sexo, a ma-
ternidade, o âmbito doméstico), aquela parte da vida que ninguém vê, 
que não serve ao mundo das aparências, típica dos anos 1950 no Rio 
de Janeiro3. “As mulheres, que estão na maior parte do tempo ausentes 
desses lugares [públicos], desaparecem consequentemente do relato 
histórico. Há, nessa história, uma espécie de encobrimento do âmbito 
privado e do cotidiano” (Perrot, 1995, p. 14). A exclusão das mulheres 
da vida pública é justificada pela maternidade, esta serviu ao patriarcado 
como desculpa para que as mulheres ficassem no espaço doméstico, 
distante das decisões, quando, na verdade, o inverso acontecia: não 
podiam participar da política, do trabalho ou das discussões, e, então, 
acabavam optando pela maternidade. É desta forma que o filme A vida 
invisível salienta diretrizes coerentes com a teoria feminista, ao mostrar 
como narrativa principal a vida cotidiana de mulheres daquela década. 

3. O casamento de Eurídice parece perfeito para os de fora: amigos, família, 
conhecidos. Quando se entra na intimidade, destaca-se fortemente a assimetria 
entre os desejos da esposa e do marido.



393

Destaca-se ainda a presença do corpo feminino como prisão, haja 
vista que é a partir dele que o constructo social referente às mulheres é 
formado, engendrando papéis, cerceando a liberdade, inclusive a sexual, 
momento talvez de maior potência criativa de um corpo, potência que 
se limita à condição biológica imposta: a maternidade – no caso de 
Eurídice, a maternidade foi resultado de um ato sem prazer. De Beauvoir, 
contemporânea à personagem principal da obra analisada, afirma que:

Essa frustração sexual da mulher foi deliberadamente aceita pelos 
homens, vimos que eles se apoiavam em um naturalismo otimista 
para resignar-se facilmente aos sofrimentos dela: é seu quinhão, a 
maldição bíblica, confirma-os nessa opinião cômoda. As dores da 
gravidez – esse pesado sacrifício exigido da mulher em troca de um 
rápido e incerto prazer – chegaram a ser o tema de muitas piadas. 
“Cinco minutos de prazer, nove meses de desgraça... Entra mais 
facilmente do que sai” ... Compreende-se , portanto, que os homens 
não tenham tido nenhum escrúpulo em negar a sua companheira a 
felicidade sexual. (de Beauvoir, 2016, p. 198)

Nessa perspectiva, uma mulher é um corpo destinado ao casamento, 
ao prazer do marido e à maternidade. Enquanto o homem é uma alma, 
um sujeito, repleto de subjetividade e desejos. Essa distinção binária 
entre mente (alma) e corpo (matéria) ancora-se na perspectiva falocên-
trica, em que um se sobrepõe ao outro: a mulher enquanto corpo seria 
inferior ao homem enquanto mente, ser.

Em uma leitura calcada na teoria feminista pós-estruturalista 
(Butler, 2016, p. 36), o corpo não corresponde a uma simples matéria 
passiva, pronta para ser tomada por uma substância superior (mente/
alma). O corpo é substância desejante e ativa, capaz de afetar e ser 
afetado, de produzir significado e de romper limites constitutivos.
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Levando em consideração essa premissa, a narrativa analisada não 
se prende apenas à crítica do status quo estabelecido pela moralidade 
daquela época – demonstrando os vários atos de opressão em relação às 
mulheres seja no trabalho ou em casa –, mas busca mostrar rompantes 
que são respostas à essa opressão. O exercício do poder é calcado na 
coerção e na resistência (Foucault, 1989). Dessa forma, o objetivo desta 
análise é entender onde se encontram os afetos dos corpos femininos 
nesse filme e como eles foram invisibilizados – seja no discurso, seja 
na linguagem. Para isso, é necessário entender a relação desses corpos 
não só com os outros, mas, principalmente, com o espaço que ocupam, 
tendo em vista que é por meio do espaço que os encontros e desencontros 
acontecem, mote principal do filme.

O longa-metragem ocorre em meados dos anos 50, quando o Rio de 
Janeiro era a capital do país. O imaginário coletivo criado em relação à 
cidade apresenta uma visão tropical, o desenvolvimento da Bossa Nova4 
e os conceitos de exportação da imagem do Brasil fundamentados em 
uma classe elitista presente na época. No entanto, o Rio de Janeiro sofria 
com a falta de planejamento e o aumento de áreas ocupadas nas regiões 
dos morros, resultantes do crescimento desordenado. A população se 
via órfã do Estado e sem possibilidade de partilhar o sensível.5

4. Bossa Nova foi um movimento musical brasileiro com origem na segunda metade 
dos anos 50 no Rio de Janeiro. Teve como precursores os nomes de Vinícius de 
Moraes, Tom Jobim e João Gilberto.

5. Denomina-se partilha do sensível o sistema de evidência sensíveis que revela, 
ao mesmo tempo, a existência de um comum e os recortes que nele definem 
lugares e partes respectivas. Uma partilha do sensível fixa, portanto, ao mesmo 
tempo, um comum partilhado e partes exclusivas. Essa repartição das partes e 
dos lugares se funda numa partilha de espaços, tempo e tipos de atividades que 
determina propriamente a maneira como um comum se presta à participação e 
como uns e outros tomam parte nessa partilha (Rancière, 2005, p. 5).
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Em esfera global, após o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo 
se reconfigurou em dois sistemas político-econômicos, capitalismo 
versus socialismo, que compunham a Guerra Fria. O Brasil aderiu ao 
sistema capitalista e a expansão urbana se torna um sinônimo de desen-
volvimento em algumas regiões do país, com a inserção da indústria 
automotiva, mas atrelada à segregação de direitos à cidade. Observamos 
a trajetória dessas mulheres no filme subjugadas desde o nascimento até 
a morte aos moldes patriarcais, corpos invisíveis a qualquer conquista, 
normatizados e sem chances de vazão ao seus desejos, o que restringe 
toda a potência de agir e, consequentemente, a presença de afetos.

Fundamentados na Ética de Spinoza, os afetos se tornam um elemento 
essencial à vida do homem e de seus comportamentos de acordo com 
a maneira de individualizar essas vivências. “Por afeto compreendo 
as afecções do corpo, pelas quais sua potência de agir é aumentada ou 
diminuída, estimulada ou refreada, e, ao mesmo tempo, as ideias dessas 
afecções” (Spinoza, 2009, p. 98). 

A própria palavra “afetar” designa efeito da ação de um corpo sobre 
outro, em seu encontro. Os afetos, portanto, não só surgiam entre 
os corpos – vibráteis, é claro – como, exatamente por isso, eram 
fluxos que arrastavam cada um desses corpos para outros lugares, 
inéditos: um devir, ou seja, o que as linhas de fuga faziam na vida de 
nossas personagens era, exatamente, desindividualizá-las. (Rolnik, 
2011, p. 57).

Compõe-se um devir dos corpos femininos, em contraste, pelos entres 
da cidade carioca. As personagens Guida e Eurídice são movidas pelos 
afetos de explorar novas vivências, dentro ou fora do Rio de Janeiro. 
O espaço da cidade, em alguns momentos do filme, termina por com-



396

partilhar um espaço de sensações e especificidades que concretiza os 
desejos e sonhos dessas personagens por meio da experiência estética. 

Entretanto, em outros momentos, a cidade, como dispositivo discipli-
nar, isto é, organizando o espaço por setores – o trabalho, a casa, a rua, 
etc. –, delimita espaços, separa corpos6, cerceia vivências, transforma o 
corpo em matéria cabível apenas a ações e espaços específicos, engendra 
corpos dóceis, que obedecem aos horários, às funções.

O corpo humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, 
o desarticula, e o recompõe. Uma “anatomia política”, que é também 
igualmente uma “mecânica do poder”, está nascendo; ela define como 
se pode ter domínio sobre o corpo dos outros, não simplesmente 
para que façam o que se quer, mas para que operem como se quer, 
com as técnicas, segundo a rapidez e a eficácia que se determina. 
A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos 
“dóceis”. (Foucault, 1999, p. 119).

É com essa docilidade que o corpo da mãe é moldado – corpo este 
exclusivo à cria e ao progenitor, corpo “livre” de desejos autônomos, 
corpo pertencente à economia patriarcal. Este é disciplinado a obedecer, 
sem questionar. Este é o corpo das mulheres contemporâneas à Guida e 
à Eurídice: mães, esposas, amantes, trabalhadoras, cuidadoras. A doci-
lidade vem através do vigiar e punir, conforme coloca Foucault (1999) 
– a punição está para além das questões judiciais ou prisionais, ela se 
caracteriza enquanto punição moral, carregada pela culpa cristã presente 
na cultura ocidental7.

6. Guida e Eurídice moram na mesma cidade, Rio de Janeiro, mas jamais se 
encontram.

7. A figura de Maria como mãe de Jesus Cristo, virgem e imaculada, reforça a ideia 
da maternidade como aspecto livre dos desejos sexuais ou individuais da mãe, 
paradoxalmente, todo nascimento é resultado de uma relação sexual. 
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Eurídice, pianista, dá à luz uma menina, fruto do estupro do próprio 
marido, enquanto Guida dá à luz um menino depois de ser deixada pelo 
companheiro. A pianista acolhe o bebê e se encontra dentro dos moldes 
esperados para uma mulher da época: casada, com filhos e uma casa – 
obedecendo às ordens do marido, ela cozinha e se ocupa dos deveres 
domésticos. O piano deixa de ser seu principal sonho para se tornar um 
agrado aos ouvidos do marido, que pede a ela para tocar uma música 
vez ou outra. Do outro lado da cidade, Guida pensa em deixar o filho 
para adoção. Ela sai para um baile no mesmo dia do parto, beija um 
homem, ela o masturba, mas, aparentemente, não sente prazer no ato 
– o seu corpo a alerta de que passou por uma transformação: os seios 
jorram leite, vem a culpa.

Tanto Guida quanto Eurídice pode ser definida como mulher de 
corpo dócil, que obedece às disciplinas impostas. O corpo não é delas: 
é do marido, do filho, ou mesmo de um desconhecido.

Ressalta-se que a narrativa se desenvolve na busca pelo encontro 
entre as duas irmãs, que vivem na mesma cidade, mas nunca se encon-
tram. Ao mesmo tempo em que Eurídice se casa e constitui uma família, 
ela rebate as ironias do marido ao criticar sua irmã. A voz masculina 
provoca sempre um descaso sobre indagações sobre a história de Guida 
(fugas e abandonos). Muitas vezes, os comentários são infortúnios ao 
criticar essa personagem movida por desejos e, consequentemente, um 
“perigo” ao modelo familiar presente na sociedade. O Rio de Janeiro 
levanta vários elementos normatizadores ao consolidar o sistema capi-
talista, de modo que o afeto do não-pertencimento se torna um ponto 
crucial ao desencontro constante das personagens pela cidade e a busca 
movente na trajetória delas ao longo do filme. 
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O Corpo Afetivo da Cidade do Rio de Janeiro

O término da Segunda Guerra Mundial resultou no fim da ditadura 
do Estado Novo de Getúlio Vargas (1930-1945). O governo brasilei-
ro passou por mudanças, como a outorga de uma nova Constituição. 
Assim, seguem os anos da República Populista (1945-1964) com uma 
alternância de presidentes. A política econômica do país se fundamenta 
na manutenção do setor industrial, com o reforço no investimento de 
infraestruturas. Entretanto, o agravamento da dívida externa proporcio-
nou sucessivas crises aos estados brasileiros. A partir de 1955, com as 
novas eleições presidenciais, o candidato Juscelino Kubitschek é eleito 
e propõe a transferência da capital do país para Brasília.

O processo de urbanização da cidade do Rio de Janeiro foi reflexo 
de uma postura segregadora do governo brasileiro. A cidade foi definida 
por uma região central baseada no modelo arquitetônico europeu e as 
moradias restritas à elite local. A população mais humilde foi realocada 
para regiões mais periféricas e próximas aos morros. Iniciam-se as pri-
meiras favelas, que são consequência do mal planejamento habitacional 
provocado pelo dispositivo estatal. O autor Antonio Risério, no livro 
As cidades no Brasil, nos lembra a palavra-chave usada ao ambiente 
urbano carioca: “embelezamento”.

No Brasil, esse modelo se amparava na remodelação de áreas urbanas 
centrais, eleitas para constituir os novos polos de prestígio e poder, 
e na consequente renovação da ocupação imobiliária. O saneamento 
dos centros urbanos, mote dessas operações, priorizava a elimina-
ção das habitações populares e demais usos estigmatizados como 
inconvenientes e insalubres, substituindo-os por usos comerciais, 
institucionais ou residenciais mais elitizados. (Risério, 2013, p. 197).
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Baudry (2006) diz que:

Tratar-se-ia de reencontrar o equilíbrio, de regenerar o socius, pois 
descobriu-se, a cidade não é somente um local onde as pessoas vi-
vem, mas a própria sociedade, enraizada de sua história, assim como 
sempre, em construção. Assim, é preciso saber antecipar. Prever, e 
não somente planejar, se torna tão mais urgente pelo fato do futuro 
ser incerto e do presente não escapar apenas por sua fugacidade, 
mas devido à incerteza de um futuro que o contamina. (Baudry, 
2006, p. 26).

A cidade do Rio de Janeiro atua como um corpo afetado compos-
to por inúmeras camadas resultantes do dispositivo estatal, mas que 
possui áreas de passagem para os afetos. “Seu corpo vibrátil é tocado 
pelo invisível, e sabe: aciona-se, já, um primeiro movimento do desejo. 
No encontro, os corpos, em seu poder de afetar e serem afetados, se 
atraem ou se repelem” (Rolnik, 2011, p. 31). Nesse caso, consideramos 
os agenciamentos, essas zonas de passagem para viver esses desejos 
e como os corpos femininos agem nessa sociedade tradicional e quais 
os seus direito à cidade.8

As transformações da cidade não são os resultados passivos da glo-
balidade social, de suas modificações. A cidade depende também e 
não menos essencialmente das relações de imediatice, das relações 
diretas entre as pessoas e os grupos que compõe a sociedade (fa-
mília, corpos organizados, profissões, corporações, etc); ela não se 
reduz à organização dessas relações imediatas e diretas, nem suas 
metamorfoses se reduzem às mudanças nessas relações. Ela se situa 
num meio termo. (Lefebvre, 2001, p. 51).

8. Henri Lefebvre, no livro Direito à cidade, apresenta uma reflexão sobre uma das 
teorias urbanísticas mais importante do século XX e reverberadas no pensamento 
contemporâneo. “Na direção da entrada para a prática de um direito: o direito à 
cidade, isto é, à vida urbana, condição de um humanismo e de uma democracia 
renovados” (Lefebvre, 2001, p. 7).
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O filme A vida invisível transcorre o tempo narrativo junto às mu-
danças espaciais das personagens Guida e Eurídice. Jovens e solteiras, 
as irmãs vivem com a família em uma casa humilde no morro. Após a 
separação delas, Eurídice se casa e muda de bairro. Percebemos a pre-
sença de espaços culturais, jardins, área de lazer e o acesso ao transporte. 
Os enquadramentos abertos compõem uma espécie de “distância” ao se 
ver o Cristo Redentor mais longe e mais próximo dessas personagens 
em seus momentos de contemplação. Guida, ao retornar para o Brasil, 
é expulsa da casa dos pais e termina por viver em um lugar humilde, 
dividindo a casa com uma senhora , que possui uma espécie de creche 
no morro carioca. A cidade se torna um corpo entrelaçado por distin-
tas camadas moldadas pelo dispositivo estatal. Essas personagens ao 
morarem no Rio de Janeiro dos anos 1950 apresentam as fissuras e as 
indagações morais e sociais sobre a cidade-corpo e as sensibilidades 
refletidas desse período no Brasil.

Figura 1. Eurídice fumando um cigarro na entrada de casa.
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Figura 2. Guida buscando moradia na favela após ser expulsa de casa.

Figura 3. Eurídice observando o Pão de Açúcar

Eurídice e Guida vivenciam a cidade de diferentes pontos de vista: 
uma como mulher casada e outra como um mulher mãe solo. Segundo 
Rancière (2005), “ter esta ou aquela “ocupação” define competências 
ou incompetências para o comum. Define o fato de ser ou não visível 
num espaço comum”. Os espaços urbanos são delineados de acordo com 
o camadas sociais e a permissão de ocupá-los em comum, mas, nesse 
caso, independentemente do status social, a invisibilidade do corpo 
feminino se mantém na sociedade apresentada na narrativa.
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A Invisibilidade dos Corpos Femininos

Durante o desenrolar narrativo de A vida invisível, percebe-se como 
a construção do corpo masculino é delineado nos espaços da cidade 
ressaltando o controle sobre as mulheres. O dispositivo disciplinar é a 
base para o domínio e a invisibilidade dos corpos femininos, bem como 
dos afetos referentes a esses corpos. O masculino é quase sempre re-
presentado por um “pai” que legitima as decisões apenas na autoridade 
e na moral.

Este “pai” que determina o destino das mulheres no longa-metragem 
está caracterizado nos processos judiciais, quando a mulher precisava 
da autorização do marido para abrir um negócio ou uma conta corrente9, 
viajar etc. Em A vida invisível, Guida não consegue tirar o passaporte 
do filho por não ter a autorização do pai do menino, que está do outro 
lado do mundo e não registrou o seu filho.

Figura 4. Guida vai à polícia na tentativa de tirar o passaporte do filho.

9. Até 1962, no Brasil, as mulheres não poderiam abrir uma conta corrente sozinhas. 



403

Figura 5. Guida é renegada pelo pai, e a mãe é condescendente.

A invisibilidade dos corpos, entretanto, não acontece apenas em 
relação às questões judiciais referentes aos direitos civis da mulher, 
ela é reproduzida dentro dos espaços domésticos, onde novamente 
só a palavra do pai é legítima, é aquela que não pode ser contestada. 
Na Figura 5, o quadro mostra as duas mulheres à borda, como moldu-
ras, o pai está no centro, na passagem entre a casa e a porta, ele tem 
a possibilidade de entrar e sair quando quiser, enquanto Guida como 
filha, tem o “direito” apenas de sair. A mãe – que parece ter empatia 
pela filha - nada pode fazer, porque também se localiza na borda, seja 
no quadro cinematográfico, seja no papel como mulher.

Depois da justiça e da família, o outro dispositivo disciplinar que se 
apropria do corpo feminino, desta vez de Eurídice, é a medicina. Após 
uma catarse ao saber da morte da irmã – a pianista acaba queimando 
o piano –, Eurídice é levada pelo marido ao médico, que em nenhum 
momento fala diretamente com a paciente, apenas com o marido. Nos 
quadros que compõem a cena, o corpo de Eurídice aparece sempre 
desfocado e com a cabeça cortada.
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Considerações Gerais

Partindo do pressuposto que a invisibilidade é resultado dos desen-
contros, da falta de aparição e das delimitações espaciais, excluindo 
indivíduos de certos locais, pode-se afirmar que o lugar – como espaço 
para afecção – é responsável pelo os fluxos afetivos.

A cidade do Rio de Janeiro é um dispositivo para todos os afetos em 
desenvolvimento da narrativa. As relações humanas entre as personagens 
são movidas pelo desejo do encontro, porém se chocam com a disciplina 
normatizante e controladora presente no sistema patriarcal. A cidade 
se torna um corpo e uma personagem com todas as suas estruturas e 
modelos, mas este corpo também é composto de fissuras, onde se en-
contra como um canal de passagem afetivo que amplia a conexão com o 
espectador por meio da linguagem cinematográfica – que, ao mostrar a 
cidade como espaço para descobertas, desestabiliza a sua própria estru-
tura normatizante: favelas x elite, casa x rua, trabalho x vida doméstica.

Ao entender a invisibilidade dos corpos femininos como um resul-
tado do contexto patriarcal, pode-se afirmar que este modelo calcado 
nos desejos masculinos acaba não só por tornar “invisíveis” os corpos, 
mas também os afetos das mulheres que vivenciaram (e ainda viven-
ciam) esse sistema. No entanto, como afirmado ao largo desta análise, 
os sistemas de poder são sempre calcados em uma relação – dentro da 
perspectiva foucaultiana, a coerção e a disciplina sempre suscitam algum 
tipo de resistência, esta não necessariamente irá acabar com a estrutura 
dominante, mas demonstra rompantes que podem ser compreendidos.
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Figura 6. Irmãs dançam sozinhas após casamento.

Figura 7. Irmãs passeiam pela mata.

Dessa forma, conclui-se que apesar de presas a um sistema patriar-
cal em que os desejos femininos são aniquilados, Eurídice e Guida 
demonstram de alguma forma a sua resistência: seja ao tocar o piano10, 
seja ao trabalhar em uma fábrica. Elas se encontram nos sonhos, em 
meio à mata atlântica do Rio de Janeiro – o espaço que ainda não foi 
delimitado, demarcado pelo o “homem” –, lugar aberto à criação, onde 
os seus corpos não são apenas visíveis, mas potências criativas.

10. Eurídice para o marido: “Quando eu toco, eu desapareço”. Eurídice desaparece 
para esse sistema patriarcal, limitante e aquém dos afetos. 
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Territórios, Mulheres e Encontro: os Espaços 
Femininos do Cinema e da Prisão

Gabriela Santos Alves1

Que territórios ocupam as mulheres no cinema contemporâneo brasi-
leiro de não ficção, desde uma perspectiva que contemple a relação entre 
mulheres que realizam filmes e as que são protagonistas das histórias? 
Guiada por este questionamento, inquietação maior trazida pela proposta 
da mesa “Cinema e audiovisual” do 2º Congresso Ibero-americano sobre 
Ecologia dos Meios — mulher e gênero no ecossistema midiático, redigo 
este ensaio a partir de um lugar que é ao mesmo tempo o da realizadora 
audiovisual e o da pesquisadora em teoria feminista, e que busca, em 
ambas as narrativas, trazer a mulher e a representatividade feminina 
para o primeiro plano. Assim, trato aqui do que informalmente classifico 
como cinema com mulheres e do entendimento que ele promove uma 
ação ímpar, que é a de ressignificar esse território que ainda hoje, no 
Brasil, é de exclusão e silenciamento, dado o pequeno percentual de 
mulheres que roteirizam e dirigem filmes no país.

1. Pós doutora em Comunicação e Cultura (Eco/UFRJ).
 Professora do Departamento de Comunicação Social e do Programa de Pós 

graduação em Comunicação e Territorialidades da Universidade Federal do 
Espírito Santo - UFES.
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Nessa linha, esta reflexão retrata o processo de realização do curta-
-metragem C(elas), documentário de dezoito minutos que trata da relação 
entre maternidade e sistema prisional no Brasil a partir da experiência 
e do encontro entre uma equipe de set constituída exclusivamente por 
realizadoras e, como protagonistas da narrativa, mulheres que viven-
ciam a privação de liberdade em um momento muito significativo: a 
gravidez e o puerpério. Assim, equipe e protagonistas abordam uma 
temática importante para a teoria feminista, a maternidade, e em um 
ambiente específico: a prisão, especificamente a ala materno infantil da 
Penitenciária Feminina de Cariacica, localizada no estado do Espírito 
Santo, Brasil. O roteiro do documentário, bem como sua direção, foram 
realizados por mim e são sobre essas etapas da realização fílmica que 
discorrerei. Desse encontro entre mulheres, especialmente a partir de 
suas conversas, o filme foi construído. Para a equipe, ouvir grávidas e/
ou mães com filhos recém-nascidos foi a principal ação narrativa – o 
que essas mulheres em situação de privação de liberdade tinham a dizer? 
O dado que impulsionou a escrita do argumento e do projeto do filme 
foi o crescimento alarmante e contínuo da população prisional feminina 
no Brasil nas últimas duas décadas, em mais de quinhentos por cento.

Sobre o aporte teórico que assumo, ele parte da percepção do pa-
triarcado como uma estrutura social e cultural excludente e que constrói 
práticas cotidianas a fim de favorecer sua perpetuação e, por conse-
quência, as relações desiguais entre os gêneros, estabelecidas muitas 
vezes a partir de situações de violência, física e/ou simbólicas, contra 
as mulheres. Na luta pelo fim dessas desigualdades e discriminações, o 
feminismo constrói-se como um empenho ético e um movimento social 
que objetiva evidenciar as múltiplas formas em que essas práticas, ao 
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que comumente chamamos de machismo, se entrelaçam e se reforçam 
mutualmente: leis, costumes, universo simbólico, instituições, categorias 
conceituais, organização econômica, mensagens midiáticas, conteúdo 
audiovisual (Monteiro & Navarro, 2002). O feminismo é, portanto, a 
luta por um direito humano universal.

Território, Cinema e Relações de Poder

Território é o lugar em que desembocam todas as ações, todas as 
paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isto é, 
onde a história […] plenamente se realiza a partir das manifestações 
da sua existência (Santos, 1999).

As noções de território, em especial a partir de reflexões em torno 
da tríade território, territorialidade e re/des terriorialização tem ganha-
do visibilidade e volume nos debates acadêmicos contemporâneos, 
contribuindo para a construção de conhecimento nas mais diversas 
áreas do saber, em especial nos campos das ciências humanas e das 
artes, dado seu potencial teórico e metodológico que propicia tanto 
a compreensão mais complexa sobre o sentido do território quanto a 
ampliação do entendimento sobre a ação de ocupar determinado lugar, 
além da construção de subjetividades territoriais e da ressignificação 
de determinados espaços, em especial os simbólicos.

Território, então, pode ser compreendido como partes ou divisões 
do espaço, e esse espaço é constituído a priori, como uma espécie de 
materialidade ou uma matéria prima que pré existe à ação, ao conheci-
mento ou à prática humana. É no território onde as relações de poder se 
constroem e se tornam evidentes e é nele também onde o poder constrói 
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malhas nas superfícies do sistema territorial para delimitar campos 
operatórios (Raffestin, 1993). Dentre as possibilidades desses campos, 
o cinema é aqui considerado como espaço de vivência, como a matéria 
prima, o ponto de partida para construção da reflexão sobre participação 
e representatividade feminina nas telas e por trás das câmeras, a fim 
de evidenciar as relações de poder que estão em jogo nesse cenário de 
realização de narrativas com sons e imagens. 

Além da relação entre território e relações de poder, assinalo outra con-
tribuição para o entendimento do conceito, proposta por Haesbaert (2007) 
e que aponta para três vertentes: política, econômica e simbólico-cul-
tural. Essas vertentes examinam tanto as relações de poder, inclusive 
as institucionalizadas, e consiste na abordagem do território como um 
espaço delimitado e controlado, com ênfase no poder político do Estado 
e nas fontes de recursos para as relações econômicas, além do foco no 
embate de classes sociais e na relação capital-trabalho. Em especial, a 
vertente simbólico-cultural é aquela que “prioriza a dimensão simbólica 
e mais subjetiva, em que o território é visto, sobretudo, como produto de 
apropriação/valorização simbólica de um grupo em relação ao seu espa-
ço vivido” (2007). Nesse sentido, como as mulheres tem se apropriado 
desse território simbólico? Quais narrativas são valorizadas a partir da 
lógica das relações de poder instituídas no território cinematográfico? 
Como tem se constituído a ressignificação de espaços e territórios do 
cinema e da prisão a partir da experiência de mulheres?

Nesse território do cinema e da participação e representatividade 
feminina, julgo importante destacar duas ausências: a das mulheres em 
situação de privação de liberdade e a das mulheres que roteirizam e diri-
gem filmes. Segundo dados da Agência Nacional do Cinema (Ancine), a 
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partir de um levantamento inédito no Brasil, das 2.583 obras audiovisuais 
registradas na agência em 2016 apenas 17% foram dirigidas e 21% ro-
teirizadas por mulheres, embora mais da metade da população brasileira 
seja feminina. Além disso, mostra que mulheres negras não dirigiram ou 
roteirizaram um filme sequer entre os de maior bilheteria no período de 
1995 a 2016. O percentual de homens negros nas duas categorias não 
passou de 2% na direção e 3% no roteiro, enquanto homens brancos 
dirigiram 85% e roteirizaram 75% das principais produções nacionais. 
A pesquisa foi feita apenas em obras comerciais do chamado conteúdo 
de espaço qualificado, que exclui produções jornalísticas, esportivas e 
publicidade e evidenciou que tanto no cinema quanto na TV predomina 
a visão masculina, o que significa que o olhar que contribuirá para a 
formação do imaginário coletivo das futuras gerações no Brasil será o 
do homem (Ivanov, 2016).

Territórios em que Transito: Pesquisa Acadêmica e Realização 
Audiovisual

Es desde esta experiencia desde donde se posiciona en torno al 
feminismo, en el que cree profundamente, colocando su proprio 
standpoint [punto de vista]. Este es uno de os marcos fundamentales 
(…) la experiencia como autoridad analítica, desde una posición 
crítica, construtiva y vivencial (Hooks, 2017).

A temática da maternidade na prisão tem sido presente em meus 
estudos desde 2014, quando a partir das reflexões sobre teoria femi-
nista, cultura audiovisual e violência contra a mulher me deparei com 
o altíssimo e crescente número de mulheres encarceradas no Brasil. 
O tema, então, passou a ser o objeto de minha pesquisa acadêmica, cujo 
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projeto de pesquisa se intitula Clausuras — territórios e sentidos dos 
claustros femininos, e também de minha produção artística, na reali-
zação de documentário e roteiros que tratam da temática. O objetivo, 
nos próximos anos da pesquisa acadêmica e artística, é refletir sobre 
territórios e sentidos de outras clausuras femininas, institucionalizadas 
ou não e em ambientes além da penitenciária: o hospital psiquiátrico, 
o espaço urbano e o espaço doméstico.

Esta reflexão é, assim, um recorte dessa pesquisa e foi construído a 
partir da minha experiência com as mulheres presentes na ala materno 
infantil da Penitenciária Feminina de Cariacica (PFC/ES), em setembro 
de 2016, durante as gravações do filme C(elas), documentário de curta 
metragem que produzi o roteiro e dirigi e que trata da relação entre 
maternidade e ambiente prisional a partir das experiências e sentimen-
tos das mulheres grávidas ou recém mães que estavam em período de 
privação de liberdade na ala.

Sobre o aporte teórico que assumo, ele parte da percepção do pa-
triarcado como uma estrutura social e cultural excludente e que constrói 
práticas cotidianas a fim de favorecer sua perpetuação e, por conse-
quência, as relações desiguais entre os gêneros, estabelecidas muitas 
vezes a partir de situações de violência, física e/ou simbólicas, contra 
as mulheres. Na luta pelo fim dessas desigualdades e discriminações, o 
feminismo constrói-se como um empenho ético e um movimento social 
que objetiva evidenciar as múltiplas formas em que essas práticas, ao 
que comumente chamamos de machismo, se entrelaçam e se reforçam 
mutualmente: leis, costumes, universo simbólico, instituições, categorias 
conceituais, organização econômica, mensagens midiáticas, conteúdo 
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audiovisual (Monteiro & Navarro, 2002). O feminismo é, portanto, a 
luta por um direito humano universal.

Na obra Los cautiverios de las mujeres, a antropóloga Marcela 
Lagarde aponta o que entende e classifica como cativeiro, categoria 
teórica que expressa o funcionamento e o reconhecimento das formas 
de ser mulher em várias culturas: apesar das conquistas obtidas até hoje, 
a vida de todas nós no mundo contemporâneo ainda está condicionada 
à hegemonia patriarcal, estejamos na condição de mães-esposas ou 
religiosas, prostitutas, presas ou loucas. A partir dessas referências 
simbólicas de estereótipos sociais e culturais e que sintetizam normas 
paradigmáticas de gênero, a autora constrói sua análise não só dos cati-
veiros femininos mas também das formas de sobrevivência das mulheres 
em situação de opressão (2014). A reflexão apresentada por Marcela 
é fundamental para uma das questão chave que examino neste artigo: 
o extremo da clausura feminina vivido pelas mulheres em situação de 
privação de liberdade e, especialmente, nesse universo, as mulheres que 
vivenciam no cárcere um dos períodos mais simbólicos da condição 
feminina: a gravidez e o puerpério.

Além da reflexão de Lagarde, recorro à proposta de Foucault (1999) 
sobre a sociedade disciplinar, na qual o autor destaca os espaços con-
siderados por ele como aqueles em que a disciplina e a docilidade das 
relações e dos corpos se constitui: a fábrica, o quartel, o hospital, a 
escola e a prisão, em especial esse último, acrescentando aí o papel 
do espaço doméstico como território onde essa disciplina também se 
constitui, especialmente em relação ao corpo feminino e à prática da 
maternidade. Nessa mesma linha de abordagem, Bordo (1997) chama 
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a atenção para a disciplinarização do corpo feminino, cujas forças e 
energias estão constantemente submetidas ao controle externo.

Um dado importante e impulsionador desta reflexão é o aumento, 
entre os anos de 2000 e 2014, da população carcerária feminina no 
Brasil, que cresceu 567,4%, o que corresponde a 37 mil presas, segundo 
dados do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) – neste mes-
mo período, o aumento do número de homens presos foi de 220,20%. 
Para além desse dado, acredito ser importante refletir sobre questões 
de gênero no sistema prisional brasileiro, que trata as mulheres exata-
mente como trata os homens, não atentando para práticas cotidianas e 
necessárias, como por exemplo, maior quantidade de papel higiênico, 
exames pré-natais e preventivos e fornecimento de absorventes. Além 
disso, a experiência feminina no sistema prisional é marcada por en-
frentamentos e por uma lógica de punição próprios, como afirma Angela 
Davis (2017), com o objetivo de feminilizar a punição a partir de ações 
que foram concebidas ideologicamente para restituir a essas mulheres 
os princípios morais aquilo que se crê fundamental da feminilidade: 
culinária, costura, limpeza e criação dos filhos.

Mulheres em Território de Privação de Liberdade

As mulheres presas materializam a prisão genérica de todas as 
mulheres, tanto concreta quanto abstrata. A sua casa é a prisão, 
a detenção e a privação de liberdade para essas mulheres em seu 
próprio espaço vital. O extremo da clausura é vivido pelas mulheres 
no cárcere, re-presas pelas instituições do poder (Lagarde, 2014).

Na estrutura quase invisível que é o patriarcado, o próprio uso do 
conceito é pouco difundido, até mesmo para demarcar a necessária 
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diferença entre machismo e patriarcado: enquanto o primeiro é uma 
atitude ou uma conduta, que pode ser tanto individual quanto coletiva, 
o segundo está ligado a toda uma estrutura social, evidente desde ações 
cotidianas, como a responsabilidade pelas tarefas domésticas e a criação 
dos filhos e até a diferença salarial no mercado de trabalho, que hoje 
no Brasil é de 30%, ou seja, as mulheres recebem em média 70% dos 
salários pagos aos homens para executarem as mesmas tarefas e funções.

Certamente constituído desde a pré-história, esse sistema de domi-
nação que valoriza e sobrepõe homens em relação às mulheres chega 
a ser tão universal que várias de suas ações são consideradas naturais, 
inclusive presentes na nossa linguagem: quem nunca pensou ou disse, 
ao ver uma criança em ato de rebeldia, birra ou choro: “onde está a mãe 
dela/e?”. Por que não se diz: “onde está o pai?”, ou então quando mãe e/
ou pai em idade avançada ficam doentes, que imagem é criada no ima-
ginário coletivo associada à ideia do cuidado? A da filha ou a do filho?

Esses são exemplos pontuais de manifestações do sistema patriarcal 
mas é possível pensá-las em várias outras instâncias, como a sócio-eco-
nômica (trabalho não remunerado e a dependência econômica), a cultural 
(educação androcêntrica - quantos livros assinados por mulheres há 
nas bibliotecas das universidades brasileiras?) e a psicológica (falta de 
expectativa de sucesso e limitação de seus próprios interesses). Todas 
elas são, no fundo, ações de cerceamento das condutas femininas, com 
o objetivo de criar padrões, muitas vezes únicos, de comportamento, 
pensamento e ação para as mulheres. São demarcações tão invisíveis e 
naturalizadas quanto o próprio patriarcado mas que trazem às mulhe-
res limitações expressivas. É o que Marcela Lagarde classifica como 
cativeiro, categoria teórica apresentada acima (2014).
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O quadro teórico construído por Marcela é de extrema relevância 
para os estudos feministas, já que possibilita reflexões das mais variadas 
sobre as condições e cotidianos das mulheres, presas em tantas normas 
de conduta. O que caracterizo neste texto é o cativeiro institucional, ou 
seja, mulheres que vivem em penitenciárias, o que pode ser entendido 
com a situação de mulheres re-presas, ou presas duplamente, cuja casa 
é a prisão. A prisão como casa e as tarefas cotidianas que envolvem os 
cuidados com os filhos são também questões presente no filme C(elas). 

Nessa condição paradigmática de re-prisão, o cárcere feminino físi-
co no Brasil é composto por números alarmantes: os dados levantados 
pelo Depen e expressos no relatório de 2014 apontam para uma curva 
ascendente do encarceramento em massa de mulheres no Brasil: houve 
um salto espantoso, entre os anos de 2000 a 2014, período em que a 
população carcerária feminina subiu de 5.601 para 37.380 detidas, o 
que significa um crescimento de 567% em quinze anos.

Pelos dados do World Female Imprisonment List, relatório produzido 
pelo Institute for Criminal Policy Research da Birkbeck, University of 
London, existem mais de 700.000 mulheres presas em estabelecimentos 
penais ao redor do mundo: “em números absolutos, o Brasil tinha em 
2014 a quinta maior população de mulheres encarceradas do mundo, 
ficando atrás dos Estados Unidos (205.400 mulheres presas), China 
(103.766), Rússia (53.304) e Tailândia (44.751)” (Depen, 2014, p. 8). 

Os dados do Depen permitem, também, compreender a maior vul-
nerabilidade da mulher encarcerada no Brasil: jovem (metade tem até 
29 anos), solteira (57%), negra (67%), com escolaridade extremamente 
baixa (50% não concluiu o ensino fundamental). Mostram, ainda, que 
as detidas são, em geral, chefes de família e responsáveis pelo sustento 
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dos filhos, sendo que 80% delas são mães. Essas mulheres representam, 
justamente, o perfil mais vulnerável à opressão de gênero no Brasil. 

Os dados do Depen sobre a infraestrutura das penitenciárias femi-
ninas e mistas (as que recebem homens e mulheres) também oferecem 
informações relevantes: a existência – primeiro passo para garantia 
de acesso – de equipamentos e espaço que tornem a maternidade, no 
ambiente prisional, minimamente viável, ou seja, a existência de cela 
específica para gestantes, de berçário, de creche e de centro de referência 
materno-infantil nas prisões. Em relação à infraestrutura das unidades 
que custodiam mulheres, menos da metade dos estabelecimentos femi-
ninos dispõe de cela ou dormitório adequado para gestantes (34%). Nos 
estabelecimentos mistos, apenas 6% das unidades dispõem desse espaço. 

Quanto à existência de berçário ou centro de referência materno 
infantil, 32% das unidades femininas dispunham do espaço, enquanto 
apenas 3% das unidades mistas o contemplavam, sendo que apenas 
5% das unidades femininas dispunham de creche, não sendo registrada 
nenhuma creche instalada em unidades mistas. O número total de de-
tentas grávidas ou recém mães nas penitenciárias brasileiras é de difícil 
mensuração, já que devido ao baixo número de celas ou dormitórios 
adequados, as chamadas alas materno-infantil recebem mulheres que 
cumprem pena e também as que ainda não foram julgadas, o que torna 
a rotatividade desses espaços muito alta.

Nascer nas prisões é o primeiro estudo a descrever, a nível nacional, 
exclusivamente o perfil da população feminina encarcerada que vive 
com seus filhos em unidades prisionais femininas das capitais e regiões 
do Brasil, assim como as características e as práticas relacionadas à 
atenção, à gestação e ao parto durante o encarceramento. Realizado 
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pela Fundação Fiocruz entre os anos de 2012 e 2014 a partir de um 
censo nacional e sob coordenação das pesquisadoras Maria do Carmo 
Leal e Alexandra Roma Sánchez revela, por exemplo, que mais de 
um terço das mulheres presas grávidas relataram o uso de algemas na 
internação para o parto, 83% tem pelo menos um filho, 55% tiveram 
menos consultas de pré-natal do que o recomendado, 32% não foram 
testadas para sífilis e 4,6% das crianças nasceram com sífilis congênita 
(Castro, 2017).

Ainda segundo dados do estudo, na maioria dos estados brasileiros 
a mulher grávida é transferida no terceiro trimestre de gestação da sua 
prisão de origem para unidades prisionais que abrigam mães com seus 
filhos, geralmente localizadas nas capitais e regiões metropolitanas. Essas 
mulheres são levadas para o hospital público para o parto e retornam à 
mesma unidade onde permanecem com seus filhos por um período que 
varia de seis meses a seis anos: a maioria, contudo, permanece com a 
criança entre seis meses e um ano, dada a falta de estrutura dessas alas 
para abrigarem crianças. Depois desse período, geralmente as crianças 
são entregues aos familiares maternos/paternos, ou, na ausência destes, 
vão para abrigos e a mãe retorna à prisão de origem. 

Cinema com Mulheres: Reivindicar o Território

Para onde quer que olhemos, podemos observar que os trabalhos 
executados por mulheres são meras extensões da condição de donas 
de casa em todas as suas facetas. Não apenas nos tornamos enfer-
meiras, empregadas domésticas, professoras, secretárias — todas 
as funções para as quais fomos treinadas dentro de casa —, mas 
estamos no mesmo tipo de relação que dificulta a nossa luta dentro 
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de casa: isolamento, o fato de que a vida de outras pessoas depende 
de nós (…) (Federici, 2019).

O curta metragem C(elas) nasceu como uma proposta de realizar uma 
narrativa audiovisual sobre mulheres grávidas e/ou mães em situação 
de privação de liberdade que traduzisse, minimamente, o que pensam 
e sentem essas mulheres, a partir de suas experiências na ala materno 
infantil da Penitenciária Feminina de Cariacica/ES (PFC) e da vivência 
da maternidade nesse espaço, com uma proposta estética que evidenciasse 
um olhar positivo em relação a elas e às suas experiências. Acredito 
que o audiovisual, em especial o documentário, é uma narrativa potente 
para a construção de visibilidade de temas, pessoas e situações que não 
encontram espaço de representatividade na mídia tradicional (telejornais, 
jornais impressos, portais de notícias) ou quando encontram, deparam-se 
com narrativas marcadas por linguagens e propostas estéticas muitas 
vezes preconceituosas e excludentes, como por exemplo, a cobertura 
jornalística sobre rebeliões em presídios brasileiros, centrados na ideia 
da dor, morte e violência.

O filme foi gravado durante o mês de setembro de 2016, em sete 
visitas (diárias de gravação) que duravam quatro horas cada e que 
foram supervisionadas pela equipe da PFC e também pela equipe de 
Assessoria de Comunicação da Secretaria de Justiça do Espírito Santo. 
A ala materno infantil recebe mulheres que estão nos últimos meses 
de gravidez e/ou com filhos recém-nascidos de todo o estado do ES, já 
que a PFC é uma, entre duas, que conta com estrutura para receber as 
mulheres em situação de privação de liberdade que estão vivenciando 
a reta final da gravidez e /ou o puerpério.
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A fim de atender à orientação dada pela Secretaria de Justiça do 
Espírito Santo, os rostos das mães, bem como os das crianças, não são 
mostrados no filme, bem como nas imagens que apresento a seguir. Essa 
orientação busca atender ao Estatuto da Criança e do Adolescente no 
que tange ao direito de preservação da imagem e da identidade — nesse 
contexto, identificar a mãe é uma forma de, indiretamente, identificar 
o bebê. O que a princípio mostrou-se como um impedimento para a 
construção estética da narrativa, com o tempo configurou-se em um 
trunfo: a fotografia do filme foi elaborada de forma a evidenciar essa 
preservação e, do ponto de vista criativo, optamos por imagens em 
que o espaço da prisão fosse notado e sentido de maneira indireta, com 
planos em que é possível perceber a presença das grades em 2º plano 
e também através de sombras, como evidenciado nos frames a seguir.

Figura 1. Pátio da ala materno-infantil. Frame do filme C(elas), direção 
de Gabriela Santos Alves e fotografia de Ursula Dart

A ala materno infantil está instalada em um pavilhão exclusivo da 
PFC e conta com 6 quartos, sendo que cada um deles pode abrigar duas 
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mulheres e dois recém-nascidos. Cada quarto possui duas camas, dois 
armários, dois berços e um banheiro próprio. Na entrada da ala há uma 
brinquedoteca, com alguns brinquedos, pequenas mesas e cadeiras. 
Seguindo na direção de seu corredor, há três quartos do lado esquerdo e 
três do lado direito e ao final da ala há um pátio, com tanque, varal para 
roupas e cadeiras de plástico. Há também uma gaiola com dois periquitos, 
provenientes de doação. Ainda na entrada da ala há mais um quarto, em 
frente à brinquedoteca, destinado a mulheres que cumprem um tipo de 
punição ainda mais severa, geralmente por mau comportamento, e que 
ficam, portanto, privadas do contato com as demais mulheres da ala.

Figura 2. pátio da ala materno-infantil sombreado. Frame do filme 
C(elas), direção de Gabriela Santos Alves e fotografia de Ursula Dart

A imagem abaixo (Figura 3), assim como todas as que são apresen-
tadas neste artigo, são frames do filme e possuem, portanto, autorização 
para serem exibidas. Nela é possível visualizar o corredor da ala, no 
sentido contrário ao de sua entrada principal, que está no fim do cor-
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redor. Veem-se, também as entradas de acesso aos quartos e uma das 
protagonistas do curta:

Figura 3. corredor da ala materno-infantil. Frame do filme C(elas), 
direção de Gabriela Santos Alves e fotografia de Ursula Dart

As imagens correspondentes às figuras 1 e 2, além de evidenciarem 
a proposta de fotografia do filme, referem-se ao espaço da ala em que 
as mulheres, e nós da equipe de filmagem, passávamos mais tempo: o 
pátio, ou quintal, espaço da ala de acesso livre e onde as mulheres e as 
crianças realizavam várias das suas atividades cotidianas, como lavar 
as roupas dos bebês, estendê-las, estar com as crianças nos carrinhos, 
brincarem — como a maioria são bebês recém nascidos, costumam ficar 
menos tempo nos colos das mães e mais nos carrinhos e berços. Foi lá 
onde conversávamos sobre vários assuntos, desde a amamentação, o 
parto, a relação entre as mulheres da ala, até o assunto mais delicado 
de todos, que é a questão principal do filme: o que pode ser conside-
rado uma melhor mãe? É aquela que, ao ter a criança, entrega-a para 
que seja de imediato criada do lado de fora, não amamentado-a e, por 
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conseguinte, não gerando um vínculo ainda maior entre mãe e bebê ou 
é considerada uma melhor mãe aquela que após o nascimento perma-
nece com a criança e decide amamentá-la, passando alguns meses com 
o bebê na ala e entregando-o em seguida, garantindo a amamentação 
mas por outro lado quebrando esse vínculo fundamental de maneira 
ainda mais brusca e violenta?

Não há resposta simples para essa questão. O melhor caminho, 
acredito, é o do abolicionismo penal e, num contexto em que as prisões 
ainda persistem, a prisão domiciliar, em que mãe e bebê possam estar 
juntos. O cotidiano de mulheres grávidas e/ou com filhos recém-nascidos 
que vivem na ala é duro e marcado por várias violências, tanto físicas 
quanto simbólicas, que vão desde a realização deficitária de exames pré 
natais até à permanente e cruel dúvida sobre o que fazer em relação ao 
bebê que nascerá.

Esse duro questionamento enfrentado por essas mães possibilita que 
encaremos a situação vivida por essas mulheres como uma re-prisão, 
já que elas vivenciam duas espécies de claustros: o institucional e o 
social, esse último ligado aos padrões e normas de comportamento 
impostas sobre o corpo feminino em relação ao ideal da maternagem. 
Foucault (1999), ao construir a sua teoria sobre a sociedade discipli-
nar, normatização do comportamento e docilidade dos corpos, atribuiu 
importância a espaços como a escola, o hospital, o quartel, a fábrica e 
especialmente a prisão como territórios determinantes no ato discipli-
nador da sociedade moderna.

As instituições modernas apontadas por Foucault continuam presen-
tes, bem como suas práticas de controle e disciplina, ao mesmo tempo que 
reforçam e reelaboram seus mecanismos de poder – o encarceramento 
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em massa de mulheres no Brasil é uma prova disso. Para além delas, a 
instituição “família” e por consequência as relações intrafamiliares, ape-
sar de apontadas pelo autor, não foram suficientemente problematizadas, 
em especial o poder disciplinador do aparelho administrativo “casa”, 
que denomino aqui como “espaço doméstico”. Nessas relações, papéis 
de gênero são construídos e normatizados, hierarquias são construídas, 
“essencialmente na célula pais-filhos” (1999) e relações desiguais de 
gênero se perpetuam, como a histórica atribuição quase que exclusiva às 
mulheres das atividades domésticas e dos cuidados e criação dos filhos.

Nessa linha, proponho pensar o privado como público e, assim, 
assumir o espaço doméstico como território de crítica, já demarcado 
pela perpetuação de relações desiguais de gênero. No filme C(elas), 
quando uma das mulheres protagonistas se questiona sobre como deve 
agir para ser considerada uma melhor mãe, é possível notar em sua fala 
um grande receio, que por sua vez é resultado de uma construção social 
comum a grande parte das recém mães, que mesmo não estando presas 
em instituições, vivem sob a égide do controle de suas ações perpetuadas 
no imaginário e na ação coletiva e que norteia a prática feminina na 
tarefa da maternidade: idealização, sonho, santificação e medo de errar.

Bordo (1997) chama a atenção para a disciplinarização do corpo 
feminino, cujas forças e energias estão constantemente submetidas ao 
controle externo. Sua concepção reforça o que Foucault chamou de 
corpos dóceis: além de sujeitos a esse controle, os corpos femininos 
são alvo constante de transformações e modificações na busca por um 
ideal de perfeição, postos em prática através de alguns dispositivos 
disciplinares específicos: dietas rigorosas, ideais de magreza e definição 
muscular e regras sobre maquiagem e vestuário que propõem um ideal 



425

de feminilidade homogeneizante e sempre em mutação, levando a uma 
busca sem fim por resultados próximos aos padrões estéticos vigentes. 

Para além dos aspectos físicos e estéticos, mais voltadas para a 
modificação do próprio corpo e o autoflagelo, a disciplina reguladora 
dos corpos femininos busca converter as mulheres em sujeitos menos 
inseridos na esfera pública, nos meios sociais e na vida política. Indu-
zidas por essas disciplinas rigorosas, é comum que as mulheres passem 
desde a infância até a vida adulta acreditando na ideia do fracasso, en-
tregando-se às sensações de carência e insuficiência, com a convicção 
de que não são tão boas quanto deveriam ser e, como consequência 
desse quadro, voltando-se à ocupação do espaço doméstico como único 
território possível de ação e realização.

A vivência e prática da maternidade por mulheres em regime de 
privação de liberdade não foge à essa lógica. Durante o período em 
que estive na Penitenciária e convivi com elas, o assunto mais presente 
em nossas conversas era sobre o ideal materno a ser seguido e sobre o 
receio de não serem corretas ou suficientes em sua escolha de ficar ou 
não com a criança, além da constante dúvida sobre o futuro julgamento 
social quanto ao fato de ser ex presa. A experiência da maternidade no 
cárcere reproduz crenças e ideais comuns a quem está do lado de fora 
das grades, como dúvidas sobre a amamentação e a respiração do bebê, 
e impõem outros, caracterizados por uma maior carga de disciplina e 
exclusão: como uma mulher, em uma de suas fases considerada mais 
sublimes, está presa, cumprindo pena? Pode uma mãe, essa figura mítica 
e santificada, ter cometido um crime? Que direitos tem uma mulher que 
cometeu um crime de amar seu filho?
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Tais questionamentos remetem ao que Angela Davis (2017) carac-
terizou em suas reflexões sobre o sistema prisional feminino como a 
feminização da punição. Em sua crítica à forma como o gênero estrutura 
o sistema prisional, Davis sustenta que o ambiente carcerário adota 
uma lógica de punição para as mulheres muito próxima àquela do sis-
tema de treinamento doméstico, onde as tarefas ligadas ao cotidiano e 
funcionamento do lar e à responsabilidade pela criação dos filhos são 
responsabilidades atribuídas exclusivamente à mulher. Resumidamente, 
as formas feminizadas de punição foram concebidas ideologicamente 
para restituir a essas mulheres os princípios morais considerados fun-
damentais da feminilidade: 

(…) formar as prisioneiras no “importante” papel feminino da do-
mesticidade. Assim, um papel importante do movimento de reforma 
nas prisões para mulheres foi encorajar e inculcar papeis de gênero 
“apropriados”, como treinamento vocacional em culinária, costura 
e limpeza. Para acomodar esses objetivos, as casas reformatórias 
foram normalmente projetadas com cozinhas, salas de estar e até 
mesmo alguns berçários para prisioneiras com bebês (Belknap como 
em Davis, 2017). 
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Figura 4. mães na ala materno-infantil. Frame do filme C(elas), direção 
de Gabriela Santos Alves e fotografia de Ursula Dart

Considerações Finais: Ressignificar o Território

O ascendente e alarmante número da população carcerária feminina 
no Brasil, que cresceu mais de 500% nas últimas duas décadas é, sem 
dúvida, um fenômeno que demanda reflexão e ação. Marcadas por um 
cotidiano de invisibilidade, exclusão e abandono, essas mulheres vivem 
o extremo das várias clausuras que o patriarcado nos impõe diariamente, 
em prisões institucionais mantidas por um Estado que ignora as especifi-
cidades de gênero no sistema prisional do seu país. Elas são, justamente, 
o perfil mais vulnerável à opressão de gênero no Brasil. Os dados do 
Infopen Mulheres e do Portal Fiocruz mostram como a pesquisa sobre 
a questão é recente e essa ausência histórica de informações reafirma 
a invisibilidade do tema e das mulheres.



428

O conceito de invisibilidade é central quando se trata das mulheres 
e do feminismo. E quando se trata da mulher em situação de privação 
de liberdade essa invisibilidade é ainda maior, dada toda a carga de 
preconceito que esse espaço carrega: quantos homens estão na fila 
para o dia de visita de um presídio? Onde fica a penitenciária feminina 
mais próxima da sua casa, você saberia chegar nela? O que pensam 
e dizem essas mulheres? Como tornar esse tema visível, em especial 
o das mulheres grávidas e recém mães que vivem hoje em prisões? 
Como mulheres realizadoras podem contribuir para a construção de 
narrativas com mulheres, ressignificando não apenas a ocupação do 
território cinematográfico brasileiro mas também a representatividade 
feminina nas telas?

Acredito que o audiovisual é uma narrativa potente para a cons-
trução dessa visibilidade. E o cinema com mulheres que propusemos 
com a realização do C(elas) foi uma ação que buscou contribuiur tanto 
para a inserção de mulheres nas principais funções de realização de um 
filme — roteiro, direção, fotografia, produção executiva e som direto 
— quanto para a construção de uma narrativa sobre experiências de 
mulheres protagonistas sobre a maternagem, ressignificando também o 
ambiente prisional. Inseridos em uma sociedade onde o aparato de sons 
e imagens está presente em praticamente todos os ambientes públicos 
e privados, desde a televisão na sala ou nos quartos da maioria das ca-
sas, até o telefone celular sendo manuseado em transportes coletivos, 
escolas e hospitais, seja com meio de informação ou de entretenimento, 
investir na realização de um documentário sobre mulheres grávidas e 
recém mães foi a forma que encontramos, e aqui falo por toda a equi-
pe do filme, de contribuirmos para que nossa narrativa protagonizada 



429

por mulheres em privação de liberdade pudesse chegar a plateias que 
certamente nunca haviam parado para pensar sobre essa questão. Es-
pecialmente no contexto brasileiro atual, onde para muitas pessoas 
a máxima “bandido bom é bandido morto” é a forma com a qual se 
referem e se relacionam com as pessoas encarceradas, acredito que há 
muito a ser feito, seja na academia ou fora dela, para que a população 
privada de liberdade, em especial as mulheres, possa ser vista, ouvida 
e tratada com maior respeito e dignidade.
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Cici Pinheiro: Entre as Cenas dos Palcos e do 
Audiovisual

Alice Fátima Martins1 
Helena Maria de Castro2 

1. O Cinema em Goiás

Em 1909, em Goiás, foi inaugurada a primeira sala de cinema no 
Cine-Teatro São Joaquim, na cidade de Goiás, então capital do Estado. 
No entanto, somente em 1968 foi exibido O diabo mora no sangue, 
primeiro filme realizado em território goiano: um longa-metragem feito 
em película, com produção, argumento e atuação de João Bennio (1927-
1984) e direção de Cecil Thiré.

João Bennio conseguiu financiamento do Banco Mineiro do Oeste 
para a produção do filme, que, finalizado, ganhou grande repercussão. 
Ficou 40 dias em cartaz no antigo Cine Capri, no centro da Cidade de 
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Goiânia (GO), além de ter sido exibido em 39 países. O empreendimento 
resultou em lucro que propiciou até mesmo a aquisição de um carro 
de luxo, conforme revelou o próprio Bennio em entrevista ao então 
jornalista Beto Leão (1958 – 2010).

Um ano depois, Bennio dirigiu seu primeiro filme, Simeão, o Boêmio, 
que não logrou o mesmo sucesso. No mesmo ano, 1969, dirigiu também 
Tempo de Violência, e em 1973 dirigiu O Azarento – Um homem de 
sorte. Entre amigos e conhecidos, Bennio costumava dizer que, quanto 
ao trabalho com cinema, no Estado de Goiás, não se tratava de abrir 
passagem, mas de dinamitar o caminho.

As décadas de 1970 e 1980 foram marcadas pelo fechamento das 
salas de cinema, tanto na Capital quanto no interior, seguindo uma 
tendência observada nos centros urbanos em geral. O primeiro cinema 
de Goiânia, inaugurado em 1936, o Cine Campinas, passou a abrigar 
uma loja comercial. Esse foi o mesmo destino de diversas salas de exi-
bição, como o Cine Presidente, Cine Goiás, Cine Eldorado, Cine Frida, 
entre outros. Algumas salas passaram a exibir filmes eróticos, como o 
Cine Santa Maria, o primeiro da região central de Goiânia, inaugurado 
em 1939, com o nome de Cine Popular. E como em outros estados bra-
sileiros, muitos cinemas se “converteram” em igrejas evangélicas, tais 
como o Cine Rio, Cine Capri, Cine Casablanca (que teve também sua 
fase erótica) e o Cine Ouro, antes de se transformar em Centro Cultural.

No decurso dessas décadas, a produção cinematográfica em Goiás 
foi descontínua e pouco estruturada, além de não ter contado com es-
tratégias de preservação sistematizada dos trabalhos realizados, o que 
resultou na perda de muito material, gerando prejuízos irrecuperáveis. 
Desse modo, boa parte do seu legado histórico está perdido.
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O documentarista Beto Leão fez registros sobre a história do cinema em 
Goiás, o que resultou em publicações de livros e artigos. É ele quem relata 
ter sido a partir da década de 1940 que Goiás passou a ter uma produção 
mais significativa, no âmbito da fotografia, com o trabalho do fotógrafo 
Jesco Von Puttkammer, que atuou junto com os irmão Villas Boas no 
Centro Oeste e na Amazônia registrando o contato com comunidades de 
diversas etnias indígenas. Ele cita também os chamados cinejornais de Jamil 
Marjane, Atualidades do Planeta, exibidos nos cinemas na década de 1950.

Nas últimas décadas do século XX, alguns realizadores goianos, 
em sua maioria profissionais atuantes na publicidade, investiram em 
suas próprias produções cinematográficas. O publicitário Hugo Brocks 
(OM&B Propaganda), por exemplo, além de atuar no filme “O diabo mora 
no sangue”, assinou o roteiro do filme juntamente com o ator e diretor 
polonês Ziembinski. Em 1978, José Petrillo (Truka Filmes), também 
publicitário, trouxe para Goiás o Troféu Candango no 11º Festival do 
Cinema Brasileiro de Brasília pelo documentário em curta-metragem 
“Cavalhadas de Pirenópolis”.

Na década de 1970, o interesse pelo cinema como expressão artísti-
ca e política levou alguns jovens a se reunirem no Cine Rio, no bairro 
de Campinas, para as sessões do “Cinema de Arte”. Na ocasião, eram 
exibidos filmes então considerados raros, que não entravam em exibição 
no circuito comercial. É possível notar aí o princípio do cineclubismo 
em Goiás. Essa nova geração de cinéfilos, também engajados no mo-
vimento estudantil, foi responsável pela criação do Cineclube Antônio 
das Mortes mais tarde, em 1977. Entre fundadores e participantes 
estavam Ricardo Musse, Lourival Belém, Herondes Cesar, Lisandro 
Nogueira, Eudaldo Guimarães, Divino José, Noemi Araújo, Luiz Cam, 
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Pedro Augusto de Brito, Ronaldo Araújo, Márcio Belém, Hélio Brito, 
entre outros. É digna de nota a ausência de mulheres nesse grupo, bem 
como nas diversas iniciativas referidas, e sistematizadas nos registros. 
Esse grupo promovia mostras de filmes, seminários temáticos e debates 
com atenção aos aspectos estéticos e políticos das obras. Nesse período, 
vivia-se acirrada repressão decorrente do regime militar.

Na década de 1980 a Take Filmes, uma das maiores produtoras de 
filmes de ficção, documentários e vídeos publicitários foi fundada por 
Antônio Eustáquio, João Bennio e Ronan Carvalho, tornando-se uma 
das maiores produtoras de filmes de ficção, documentários e vídeos 
publicitários da região. Ainda nessa mesma década, em seus últimos 
anos, foi registrada a primeira produção cinematográfica com direção 
assinada por uma mulher. Trata-se do filme de curta metragem, feito em 
35mm, “André Louco”, estréia de Rosa Berardo como cineasta, em 1989.

No entanto, o pioneirismo na produção cinematográfica no estado 
de Goiás foi protagonizado por Cici Pinheiro que, embora se dedicasse 
prioritariamente ao teatro, investiu, na década de 1960, esforços para 
a realização do primeiro filme de longa metragem. A dificuldade para 
viabilizar financiamento, contudo, inviabilizou a sua finalização. Esta 
questão será retomada, em seguida, neste texto.

Ainda na década de 1980, alguns cineclubistas passaram também à 
condição de realizadores, dando impulso à implantação da seção Goiás 
da ABD – Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metra-
gistas, em 1985. Atualmente, o Cineclube Cascavel, uma promoção 
da ABD-GO, constitui um espaço de reflexão e debate, assim como o 
Cineclube Laranjeiras, da UEG, e iniciativas independentes como o 



435

Desbitola, ciclo de debates que, entre os anos de 2007 e 2009, buscou 
difundir e discutir o cinema goiano.

Em 2012, a cidade de Anápolis sediou o I Encontro Anápolis de 
Cineclubes Goianos. O evento realizado pelo Cineclube Xícara da Silva, 
de Anápolis, contou com a participação de cineclubes de Goiânia, Jataí e 
Acreúna, além de cineclubistas de outros estados numa mostra de que, a 
despeito das facilidades de difusão da era digital, o cineclubismo segue 
existindo como um espaço de compartilhamento.

A produção literária de Bernardo Élis inspirou muitos projetos cine-
matográficos e trouxe para Goiás diversos profissionais do audiovisual 
atraídos pelo cenário local e pelos incentivos financeiros do Governo do 
Estado. Como exemplo, podemos citar o longa de 1981 “Índia, a filha 
do Sol”, estrelado por Glória Pires e dirigido pelo carioca Fábio Barreto 
e “O tronco”, dirigido pelo mineiro João Batista de Andrade, em 1999.

Em 1992, Wilmar Ferraz, da Universidade Federal de Goiás, dirigiu 
“Tropas e Boiadas”, baseado na obra de Hugo de Carvalho Ramos. Com 
101 minutos, possivelmente é um dos primeiros vídeos universitários 
brasileiros de longa-metragem.

A ausência de um festival ou mostra para dar visibilidade à produ-
ção local, congregar os realizadores, socializar suas obras e garantir 
o registro e a conservação das mesmas perdurou até 1999 quando foi 
criado o FICA – Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambien-
tal – evento promovido pelo Estado, com realização anual na Cidade 
de Goiás. O festival recebe inscrições de diversos países e prioriza a 
temática ambiental. Paralela ao FICA ocorre a Mostra ABD, aberta a 
filmes goianos de temáticas variadas.
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A partir de 2001, a Goiânia Mostra Curtas, festival de curtas-me-
tragens nacionais promovida pelo Icumam – Instituto de Cultura e 
Meio Ambiente, passou a compor a agenda de eventos audiovisuais 
de Goiânia. Em 2002, a mostra “O amor, a morte e as paixões”, com 
coordenação e curadoria de Lisandro Nogueira trouxe para Goiânia fil-
mes de diversas nacionalidades, recém exibidos nos principais festivais 
de cinema do Brasil e do mundo. Essa mostra foi descontinuada, mas 
retornou em 2012 em sua 5ª edição. O circuito itinerante “Cinema Po-
pular”, organizado pelo Icumam, tem promovido desde 2004 exibições 
de filmes nacionais em praças públicas de cidades do interior de Goiás. 
Em 2005, a prefeitura de Goiânia lançou o FestCine Goiânia, festival 
de filmes nacionais de longa-metragem e mostras paralelas de filmes 
de curta-metragem goianos, vídeos universitários e caseiros.

O vídeo universitário teve o seu espaço com a MIAU – Mostra Inde-
pendente do Audiovisual Universitário, promovida pela Estação Filmes, 
entre 2008 e 2010. Ainda com espaço para a produção universitária, porém 
buscando um diálogo com produções de outros países da América Latina, 
o Perro Loco, um projeto de extensão da Universidade Federal de Goiás, 
esteve presente no calendário cultural de Goiânia, entre 2007 e 2010. A 
Mostra Trash, uma produção da Monstro Discos, cujo foco era a exibição 
de filmes independentes, teve sua última edição em 2010. O II Anápolis 
Festival de Cinema, realizado em 2012, é uma promoção da prefeitura de 
Anápolis, e tem como particularidade uma mostra competitiva de filmes 
anapolinos, além da exibição de filmes regionais e nacionais.

Não é difícil notar que a criação e manutenção da maioria dos festivais e 
mostras de cinema em Goiás, bem como o incremento à produção na última 
década tem uma relação direta com a implantação das leis de incentivo.
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No ano 2000, entraram em vigor duas leis de incentivo, sendo uma 
de âmbito estadual e outra municipal, respectivamente a Lei Goyazes 
(Lei 13.613) e a Lei Municipal de Incentivo à Cultura (Lei 7.957). Há 
também o “Prêmio para roteiros originais de curta-metragem do FestCine 
Goiânia” que destina uma verba à produção de cinco curtas por ano.

Em âmbito nacional, a produção cinematográfica contou com o fi-
nanciamento direto da Embrafilme entre 1969 e 1990. A partir de 1991, 
com a Lei Rouanet e em 1993 com a Lei do Audiovisual mudou-se a 
dinâmica de investimento. Por meio de isenção fiscal, empresas priva-
das são incentivadas a investir em cultura e cinema. Em 2003, é criada 
a Ancine – Agência Nacional do Cinema, com o objetivo de regular, 
fiscalizar e fomentar o setor audiovisual.

Como as etapas de produção, distribuição e exibição vêm sofrendo 
mudanças estruturais com a digitalização, é possível notar que o Gover-
no Federal tem lançado editais com o intuito de favorecer a produção 
audiovisual para as novas mídias e evidencia-se também um incentivo às 
iniciativas que conseguem conjugar inclusão digital com inclusão social. 
Com os equipamentos digitais para captação de imagens cada vez mais 
baratos e portáteis, e as possibilidades de compartilhamento de vídeos pela 
internet, verifica-se uma demanda crescente por conteúdo audiovisual.

2. Mulheres do Cinema em Goiás, e o Pioneirismo de Cici 
Pinheiro

Mulheres têm deixado sua marca na produção cinematográfica e de 
audiovisual, em Goiás, embora haja tão poucos registros a respeito, na 
mesma tendência mais ampla observável na narrativa da história oficial 
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do cinema. No caso goiano, desde os anos 1950, é possível ressaltar a 
atuação de Cici Pinheiro no teatro, e desde ali, nas primeiras telenovelas 
realizadas no Estado, chegando ao cinema.

Floracy Alves Pinheiro (1929-2002), conhecida como Cici Pinheiro, 
foi atriz, roteirista e diretora de grande importância na história do teatro 
goiano. Nascida em Orizona, no dia 5 de junho de 1929, travou uma 
verdadeira batalha para conquistar espaço no meio artístico. É necessário 
se ter em conta que a sociedade goiana em meados do Século XX era 
marcadamente machista e conservadora, oferecendo toda sorte de obs-
táculos a mulheres cujos projetos as levassem a ocupar protagonismos 
no ambiente público.

Acompanhando a capacidade também exercida pela mãe, durante 
quatro décadas, Cici atuou como atriz, mas também como produtora 
e diretora, realizando atividades pioneiras no teatro, rádio, televisão e 
cinema em Goiânia e em São Paulo. Sua carreira iniciou-se em 1949, 
quando a irmã Florami Pinheiro, também dedicada ao campo das artes, 
a apresentou à Agremiação Goiana de Teatro (AGT). Ali, ela conheceu 
Otavinho Arantes (1922-1991). Considerado por muitos como seu mes-
tre, este a convidou, no ano de 1950, a realizar seu primeiro trabalho 
como atriz, na peça Vila Rica, de R. Magalhães Júnior. Ali, ela pode 
atuar, também, como assistente de direção, construindo aprendizagens 
basilares para os trabalhos que viria a realizar.

Em 1951, a atriz recebeu um convite do jornalista Pimenta Neto, 
para atuar na rádio, que nessa época havia escrito um programa para 
que ela apresentasse. Afirmava, assim, seu pioneirismo, por ter escrito, 
produzido e interpretado a primeira radionovela realizada no Estado, 
intitulada “Uma Senhora Mais Brilhante Que o Sol”. Tratava-se de uma 
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narrativa que articulava referências da religiosidade com elementos da 
história brasileira, abordando a passagem da imagem de Nossa Senhora 
de Fátima por Goiânia.

Floracy Pinheiro recebeu uma bolsa do governo do Estado para 
estudar no Teatro Brasileiro de Comédia. Também foi premiada na 
Escola de Arte Dramática, de São Paulo. No entanto, a atriz também 
protagonizou o primeiro beijo amoroso em cena aberta, numa peça 
de teatro. A cena causou repercussão negativa junto à sociedade goia-
niense. A atriz chegou a ser rotulada como “prostituta”. Afinal, aquele 
comportamento não era recomendável a moças consideradas de família.

O mal estar experimentado, então, foi um dos motivadores para que 
a atriz se afastasse de Goiânia, buscando ampliar sua experiência no 
contexto cultural paulistano.

3. Cici Pinheiro em São Paulo: uma Experiência Renovadora

Em 1950 Cici Pinheiro mudou-se para São Paulo indo ao encontro 
da irmã Florami Pinheiro. Alice, pôde conviver com nomes consagra-
dos do teatro. Atuando, assumiu diversos papéis, o que lhe possibilitou 
aperfeiçoar sua capacidade de interpretação e trabalho em outras frentes 
do teatro. Na capital paulista, trabalhou na Companhia Graça Mello 
encenando “A mulher sem pecado”, de Nelson Rodrigues. Também 
apresentou programas no rádio, fazia locuções e atuava na TV Tupi e 
TV Paulista.

Em 1953, de volta a Goiânia, ela criou o próprio grupo de teatro. Em 
depoimento, Antenor Pinheiro (comunicação pessoal à Helena Maria 
de Castro, 2020) ressalta que ela tinha muita força, estabelecendo co-



440

nexões entre vários campos de atuação. Assim, nesse período também 
deu início à atuação na rede de televisão, instaurando a produção no 
âmbito das telenovelas. Pinheiro ressalta que seu percurso gerou muitos 
frutos mas também diversas frustrações. E acrescenta:

Tia Cici era uma mulher forte e contraditória. Ao mesmo tempo 
que era uma pessoa muito a frente de seu tempo, que desafiava 
a sociedade em termos comportamentais, politicamente era uma 
conservadora. (Pinheiro, 2020).

Ao seu relato, confirmado nas observações de outros artistas que 
com ela conviveram, ela reconhecia, no campo artístico, uma potência 
importante para a formação e os projetos educativos. Nesse sentido, 
não foram poucos seus embates com o poder público ao longo de sua 
carreira profissional. Nesses termos, produziu espetáculos para crianças 
de caráter educativo, bem como material audiovisual também. De um 
lado, na peça de teatro Goianinho Visita a Flora (1978), mostrava uma 
vontade de convocar as crianças ao respeito e cuidados com a nature-
za. Ao mesmo tempo, nos anos 1980, produziu material audiovisual, 
articulando slides, som e performance, para tratar de questões relativas 
a doenças sexualmente transmissíveis junto a estudantes de escolas 
públicas de educação básica.

4. Entre Goiânia e São Paulo: Ensaios e Erros, Produções 
Diversas

Entre os anos 1950 e 1960, Cici trabalhou com teatro, entre Goiânia 
e São Paulo, para onde retornou, chegando a trabalhar, em 1961, com 
Amir Haddad, no elenco da peça Quarto de despejo, dirigida por Amir 



441

Haddad, baseada no livro homônimo de Jesus (1960), ex-catadora de 
papel que escrevia em seu diário pessoal o cotidiano das favelas cariocas.

Tendo retornado à capital goiana em 1963, não demorou para as-
sumir a direção e produção da primeira telenovela realizada em Goiás, 
“A família Brodie” baseada no livro “O castelo do Homem sem Alma”, 
de Cronin (1966). Exibido em 45 capítulos, com seis semanas de duração, 
a transmissão era ao vivo, pois à época havia recursos para gravação.

A experiência com a telenovela aliada ao conhecimento no campo 
do teatro lhe deu as ferramentas necessárias para que, em 1967, ela se 
lançasse à aventura de realizar o primeiro filme de longa-metragem 
goiano. “O ermitão de Muquém” teve todas as cenas gravadas em 
Goiás. No entanto, repetia-se, ali, o desafio enfrentado pelas mulheres 
em geral nos processos de realização cinematográfica, do mesmo modo 
que de consolidação na atuação no campo das artes. A despeito de sua 
experiência anterior, e de sua indiscutível capacidade, Cici não conse-
guiu financiamento ou patrocínio suficientes para finalizar o filme. Em 
contrapartida, foi nesse mesmo ano que se iniciaram as gravações do 
filme O diabo mora no sangue, com João Bennio como protagonista e 
produtor, dirigido por Cecil Thiré.

As películas se perderam no decurso do tempo, de modo que não é 
possível recuperá-las, ou restaurá-las. Do mesmo modo, não há regis-
tros audiovisuais das telenovelas que ela dirigiu e nas quais atuou. Seu 
arquivo pessoal, sob a guarda de seus herdeiros, é composto por fotos, 
jornais, folhetos de peças, fitas de áudio, além da trilha sonora que 
tocou no Teatro Goiânia na peça Gimba, de Gianfrancesco Guarnieri, 
seu último trabalho nos palcos.
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Embora o teatro tenha constituído o eixo principal de sua atuação 
profissional, a inserção social e o audiovisual permaneceram como re-
ferência motivadora de ações. De maneira que em 1980 Cici assumiu 
o Centro de Observação e Orientação Juvenil (Cooj), órgão ligado à 
Fundação Estadual do Bem Estar do Menor/ FEBEM. Nesse período 
também desenvolveu um projeto audiovisual para trabalhar com o tema 
das doenças sexualmente transmissíveis junto a estudantes nas escolas 
públicas. No final dessa década, montou o último espetáculo de teatro, 
Gimba, de Gianfrancesco Guarnieri.

Muitos consideram que a temática do espetáculo tem uma relação 
muito estreita com sua experiência no trabalho com menores infratores, 
e educação social. Trata-se da história de um malandro condenado so-
cialmente, mas aceito no morro onde morava. Um espetáculo cujo pano 
de fundo era segregação das camadas menos favorecidas da população. 
O argumento da narrativa denunciava, em alguma medida, que a própria 
sociedade é responsável pela formação de marginais.

Nessa montagem, Cici prestou uma homenagem à irmã Floramy 
Pinheiro e ao “mestre Otavinho Arantes”, dedicatórias datilografadas 
pela teatróloga em um livreto da peça. Sua montagem envolveu um 
cenário complexo, com grande estrutura, construído por Martins Muniz, 
artesão hábil que também tinha experiência com direção e atuação no 
teatro e no cinema (comunicação pessoal à Helena Maria de Castro, 
2019). O elenco contou com cerca de 50 atores goianos. O palco do 
Teatro Goiânia se transformou literalmente em uma favela do Rio de 
Janeiro, onde transcorreu toda a história da marginalidade, vivida por 
seus moradores. (Ferreira, Helenice, & Silva, 1989). Gimba, o perso-
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nagem principal, é um malandro condenado socialmente, mas aceito 
na sua comunidade.

Para Rangel

Gimba é uma beleza. Não sei se será rigorosamente um espetáculo 
teatral, naquele sentido restrito que os críticos entendem um espe-
táculo teatral. Mas, sobretudo, é um quadro palpitante, real, da vida 
brasileira, uma fotografia do morro, do malandro, do crime. E tudo 
isso com uma nova movimentação que traz ao palco dezenas de mu-
latinhos rosados e cabrochas sacudidas para exaltar a habilidade de 
chorar a morte do presidente dos valentes. (Ferreira, 1959, pp. 3-4). 

Cici estreou a peça em 8 de setembro de 1989. Nesse dia, houve um 
acidente que marcou a memória da comunidade goiana. O ator Luciano 
Aiola, que interpretou o protagonista, teve o supercílio direito ferido 
por uma bala de festim, numa cena que, embora planejada para ser 
executada com segurança, acabou mal realizada. Suspensa a temporada, 
o espetáculo só retornou em 14 de setembro de 1989.

Nas entrevistas feitas, à época, Cici Pinheiro (1989) ressaltava o 
cunho social do espetáculo. Argumentava que, com Gimba, era possível 
chamar a atenção da sociedade, de sua responsabilidade com quantas 
pessoas que, ante as poucas oportunidades, poderiam vir a se tornar 
também marginalizados.

Na antiga residência de Cici Pinheiro, um quadro com a peça publi-
citária de Gimba chama atenção. Uma pietá tupiniquim sentada sobre a 
bandeira nacional, com o filho Gimba, morto no colo. A mãe segurava 
um revólver na mão esquerda e fazia um gesto com a direita, de forma 
a dar um basta à violência.
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Em 1991, Cici ganhou o prêmio O Jaburu pela peça Gimba. Foi o 
último trabalho da teatróloga nos palcos e, devido a problemas de saúde, 
permaneceu reclusa na chácara onde morava, no Setor Criméia Leste, 
em Goiânia até o seu falecimento em 2002.

Conclusão

O percurso cumprido por Cici Pinheiro ressalta, em primeiro lu-
gar, a potencialidade de uma mulher inquieta, em busca de exercitar e 
experimentar todos os recursos técnicos e tecnológicos de seu tempo, 
bem como as linguagens artísticas possíveis. Sobretudo, destaca seu 
engajamento com as questões sociais de seu tempo. Por outro lado, 
evidencia-se, também, o contexto pouco favorável à atuação feminina 
em espaços públicos, no campo das artes, do cinema, particularmente 
à frente de produções que implicavam maiores valores orçamentários, 
e poder de liderança sobre grupos e instituições.

Essas marcas na trajetória artística de Cici não diferem da trajetória 
de outras mulheres que, no âmbito do cinema e de outras áreas das ar-
tes, enfrentaram dificuldades redobradas e, quantas vezes, tiveram seus 
esforços bem como suas realizações apagadas das narrativas oficiais 
históricas.

Neste caso, chama a atenção sua capacidade adaptativa a condições 
adversas, bem como a possibilidade de trânsito entre diversas linguagens, 
e campos de atuação. Claramente, à sua atuação no teatro, na televisão 
e com audiovisual, aliam-se suas preocupações de natureza educativa 
e de políticas públicas voltadas para as questões sociais.
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Por certo, os desafios que tomou para si envolveram dificuldades 
extras somadas à sua condição de mulher num contexto discricionário 
em várias facetas. Resta-nos aprender com os relatos de seu percurso, 
para avançarmos diante dos desafios com que ainda hoje nos depara-
mos: um percentual muito reduzido de diretoras assinando de filmes de 
maiores custos financeiros, o sistema da arte ainda altamente resistente 
à atuação mais efetiva de artistas mulheres, uma sociedade que ainda 
afirma-se sobre valores marcadamente patriarcais.
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Adélia Sampaio (Nos) Ensinando a Transgredir1

Bárbara Cezano Rody2

Rosângela Fachel de Medeiros3

Este artigo surge como forma de teorização4 para entendermos as 
estratégias da primeira cineasta negra brasileira, Adélia Sampaio, que 
ousou5 atravessar as barreiras econômicas e simbólicas do mercado ma-
chista, classista, racista e heteronormativo da indústria cinematográfica 
brasileira, produzindo e lançando seu primeiro longa-metragem, Amor 
Maldito, em 1984. Àgò, pedimos licença para deixar este registro na 
história, que entendemos como circular pela perspectiva afrocentrada; 

1. Correção pela revisora ortográfica Eliane de Oliveira Rubim e pela revisora 
Nathaly Guatura da Silva.

2. Mestranda da Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de 
Pelotas e BolsistaCapes-MEC.
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3. Doutora e mestra em Literatura Comparada pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS/CAPES).
 Professora visitante do Mestrado em Artes Visuais da Univ. Federal de Pelotas
 rosangelafachel@gmail.com
4. A teoria, utilizada no texto, refere-se ao olhar que bell hooks traz a essa atividade 

intelectual como sendo “uma prática necessária dentro de um estrutura holística 
e de ativismo libertador” (hooks, 2019, p. 96). Ou seja, a experiência pessoal 
e teorias orais, são levadas em consideração no processo crítico de teorização, 
como formas de nos capacitar e nos fortalecer

5. O ousar utilizado traz como referência o texto de Evelyn dos Santos Sacramento, 
“Adélia Sampaio: Uma cineasta que ousou ser”, de 2017, apresentado no Seminário 
Internacional Fazendo Gênero 11 & 13th Women’s Worlds Congress.
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ou seja, presente, passado e futuro estão todos conectados, assim traba-
lhamos motivadas para continuar como parte dessas conexões.

O fazer cinema possui vários desafios, dentre estes o recurso eco-
nômico é um dos fatores que mais determina a estrutura fílmica de 
uma produção. Essa questão foi pontualmente exposta pelxs cineas-
tas6 que estavam na primeira mostra do Cineclube Antônio Pitanga 
(Salvador, 2020), tanto pela necessidade de equipamentos para alcançar 
certos ângulos e sensações, como também pela importância de se ter 
uma equipe e uma saída para resolver o impasse financeiro, que na 
maioria das vezes se materializa em forma de financiamento público, 
a partir de editais, como o caso da cineasta e produtora audiovisual 
Larissa Fulana de Tal.

A cineasta negra baiana relata que a produção de seu curta exibido 
no cineclube, Cinzas (2015), teve incentivo público no valor de 95 mil 
reais, por ser contemplado pelo Edital de Apoio Curta-Metragem Curta 
Afirmativo, da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura 
(Sav/Minc), em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) do Ministério das Mulheres, 
Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, em 2015. Larissa Fulana 
de Tal ainda afirma que o recurso financeiro foi fundamental para a 
estrutura de filmagem que o Cinzas teve, como por exemplo a câmera 
em movimento.

6. Essas declarações aconteceram durante o Cineclube que aconteceu no Espaço 
Cultural Boca de Brasa, no Museu Nacional de Cultura Afro. Os curtas em 
exibição eram Cinzas, de Larissa Fulana de Tal; Um Ensaio Sobre a Ausência, 
de David Aynan; Rebento, de Vinicius Menezes; e À Beira do Planeta Mainha 
Soprou a Gente, de Bruna Barros e Bruna Castro.
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Figura 1. Frames do filme Cinzas (2015) de diferentes ângulos de uma 
mesma cena gravada com câmera em movimento. Imagens retiradas 
do trailer do filme disponível na internet. Recuperado de https://vimeo.
com/142628092

Conforme já mencionado, para muitos artistas negrxs a alternativa 
mais viável para resolver os entraves financeiros de suas produções são 
os editais de financiamentos públicos. Embora sejam de difícil acesso à 
maioria de nossxs produtores negrxs, tais financiamentos, principalmente 
os de ações afirmativas (mencionados e reivindicados pelo Manifesto 

https://vimeo.com/142628092
https://vimeo.com/142628092
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Recife em 20017) são, ou melhor, eram8 uma fonte importante para 
viabilizar a produção de trabalhos que apresentassem maiores detalhes 
técnicos e conseguissem circular por festivais e salas de cinema. Nossa 
análise então parte da percepção da trajetória das cineastas negras que 
estão realizando produções audiovisuais nas primeiras décadas do século 
XXI, pistas no presente que nos levam aos vestígios do passado, que 
nos remetem ao pioneirismo de Adélia, pois é rememorando o passado 
que aprendemos a traçar estratégias para o futuro.

A proposta de investigação e pesquisa sobre a estética do Cinema 
Negro Brasileiro, mais especificamente de cineastas negras, iniciada no 
mestrado, me trouxe9 a consciência econômica da produção dos filmes, 
e como ela era (e é) um fator determinante e influenciador nas estéti-
cas adotadas nas produções. Ir ao Cineclube Antônio Pitanga e ouvir 
cineastas negrxs falando sobre como o financiamento é um desafio em 
suas produções confirmou minhas reflexões, que começaram quando li 

7. Para saber maiores informações sobre esse movimento pode ser consultado 
o trabalho de Janaína Oliveira na íntegra através da descrição que segue nas 
referências, neste texto ela explica tanto sobre o Movimento Recife como o 
Movimento Feijoada, e fala sobre a participação das mulheres em ambos os 
movimentos.

8. Coloco no passado, pois esses financiamentos se encontram congelados assim 
como os editais LGBTQI’S.

9. Este trecho do artigo está em primeira pessoa, por conta da necessidade que vejo 
de delimitar os espaços de atuação de pesquisadores negrxs na Academia. Não 
só pela forte recorrência histórica já observada de apagamento e invisibilidade 
em todas as linhas de produção que pessoas negras se inserem, como também 
para que outras pessoas negras possam encontrar materiais que se identifiquem 
e saibam que nesse momento se trata de uma pesquisadora negra, no caso, aqui 
se trata de uma mestranda negra, produtora e pesquisadora de audiovisual com 
perspectivas afrocentradas dentro do feminismo negro.
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o Manifesto Recife10, publicado em 2001, criado após a quinta edição 
da Mostra de Cinema de Recife. Esse foi o momento em que artistas 
negrxs11 colocaram, pela primeira vez por meios formais, em pauta a 
importância de políticas afirmativas no audiovisual. Suas pautas se 
somam na história do Cinema Negro aos dogmas apresentados pelo 
Manifesto Dogma Feijoada, que surgiu em 1999.

Esse manifesto foi considerado pelos pesquisadores de cinema negro 
como sendo o primeiro a estabelecer os pré-requisitos para que existis-
se um cinema negro brasileiro. Lilían Solá Santiago, única mulher do 
Movimento Cinema Feijoada, em entrevista a Janaína Oliveira (2019), 
afirma que o “Cinema é uma atividade extremamente elitista”.

O cinema é branco, elitista e “macho”. “Boletim Raça e Gênero no 
Cinema Brasileiro”, realizado pelo GEMAA (Grupo de Estudos 
Multidisciplinares de Ações Afirmativas) da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro, existem intensas desigualdades de gênero e raça 
nas áreas de direção, roteiro e atuação dos filmes superiores a 500 
mil espectadores entre os anos 1970-2016. (Sacramento, 2017, p. 1)

10. Em 2001, surge o Movimento do Recife, em resposta às críticas feitas durante 
a premiação da 5a edição do Festival de Cinema do Recife, em que algumas 
pessoas quiseram desmerecer alguns produtores negros(as) do audiovisual ao 
serem contemplados nas premiações. Trouxeram à tona suas preocupações 
políticas e financeiras e fomentaram o debate pela implantação de programas 
de incentivo com foco na etnicidade, suas pautas eram: 1) O fim da segregação 
a que são submetidos os atores, atrizes, apresentadores e jornalistas negros nas 
produtoras, agências de publicidade e emissoras de televisão; / 2) a criação de 
um fundo para o incentivo de uma produção audiovisual multirracial no Brasil; 
3) a ampliação do mercado de trabalho para atores, atrizes, técnicos, produtores, 
diretores e roteiristas afrodescendentes; 4) a criação de uma nova estética para o 
Brasil que valorizasse a diversidade e a pluralidade étnica, regional e religiosa 
da população brasileira. (Carvalho, 2011, p. 28).

11. Tanto os produtores de audiovisual quanto atrizes e atores.
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Então como, em um mercado elitista como descreve Lilian Solá 
Santiago, e ratifica a pesquisadora e produtora negra Evelyn dos Santos 
Sacramento através da passagem apresentada acima, conseguiremos ousar 
em um Brasil em que a competitividade dentro do campo cinematográ-
fico ainda perde espaço para produções estrangeiras, em sua maioria 
Hollywoodianas, e de custo mais baixo do que as produções locais? 
Como ainda, competir pelos financiamentos com grandes produtoras, 
como a Globo Filmes, que acessam leis de incentivo fiscais com maior 
facilidade junto às empresas, como a Lei Rouanet?12 Vamos acrescentar, 
ainda, a interseccionalidade temporal de gênero, raça e sexualidade, 
como no caso de Adélia Sampaio, que ousou, em 1984, produzir um 
longa- metragem com a temática do lesbianismo.

Conhecer a história desta mulher negra é conhecer sobre o início 
da participação feminina no cinema, pois para além de ser a primeira 
cineasta negra, ela também foi a primeira mulher brasileira a fazer um 
longa-metragem. A produtora baiana Evelyn Sacramento explica que 
Adélia também foi pioneira ao ser a idealizadora do primeiro filme que 
aborda o lesbianismo no país. Sobretudo na década de 80, uma época 
de crise do Cinema Nacional, produzindo seu filme antes mesmo do 
período chamado de Cinema da Retomada, que foi “considerado de 
grande efervescência no surgimento de mulheres cineastas, porém, há 

12. A Lei nº 8.313, de 1991, mais conhecida como Lei Rouanet, instituiu o 
Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), que canaliza recursos para o 
desenvolvimento do setor cultural, com as finalidades de: estimular a produção, a 
distribuição e o acesso aos produtos culturais (CDs, DVDs, espetáculos musicais, 
teatrais, de dança, filmes e outras produções na área audiovisual, exposições, 
livros nas áreas de ciências humanas, artes, jornais, revistas, cursos e oficinas 
na área cultural etc.); proteger e conservar o patrimônio histórico e artístico; e 
estimular a difusão da cultura brasileira e a diversidade regional e étnico-cultural.
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uma lacuna, seu nome foi esquecido pela história” (Sacramento, 2017). 
O esquecimento ao qual a pesquisadora se refere, entendemos como o 
apagamento de uma história sobre estratégias de transgressão.

O conceito de transgressão que trazemos aqui é baseado no livro de 
bell hooks, Ensinando a Transgredir (2019), escrito pela primeira vez 
em 1994, e que no Brasil já está em sua 4ª tiragem. Sua abordagem se 
concentra em traçar reflexões a partir de suas experiências sobre pro-
cessos pedagógicos, que de algum modo, desviam-se da norma de um 
modelo pedagógico autoritário, hierárquico e dominador. A professora 
e escritora afro- americana bell hooks apresenta o pensamento e crítica 
como prática de teorizar, e tal prática como libertadora, podendo até 
mesmo se tornar curativa, se assim a direcionarmos.

Neste contexto, percebemos Adélia Sampaio como uma transgressora 
do audiovisual, pois sendo uma mineira radicada no Rio de Janeiro, 
Adélia começou a ter contato com o audiovisual em 1969 a partir de 
seu emprego como telefonista da Difilm13, indicado pela irmã Eliana 
Cobbett, produtora de cinema. Em entrevista concedida a pesquisadora 
Cleonice Elias da Silva, doutora em história do cinema, Adélia relata 
que “sua formação como cineasta, segundo a própria, deu-se dentro 
dos sets de filmagem” (Silva, 2018). E realmente, a caminhada da ci-
neasta transgride paradigmas do status que se diria aceitável para uma 
mulher negra ocupar na época (e para alguns grupos até hoje), pois de 
telefonista ela se tornou continuísta, e, após fazer um curso, começou 
a se especializar em produção.

13. A Difilm (Distribuidora de Filmes Brasileiros Ltda) foi criada em 1965, sua 
função era a distribuição dos filmes dos cineastas do Cinema Novo.
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Sua história segue atrelada a caminhada do Cinema Novo por ela 
trabalhar dentro da distribuidora oficial dos principais nome desse 
movimento. Além de continuísta, nossa cineasta atuou também como 
maquiadora, montadora, câmera, produtora executiva, até diretora de 
produção, chegando a trabalhar em 72 filmes. A primeira pesquisado-
ra a mencionar Adélia Sampaio enquanto primeira cineasta negra foi 
Edileuza Penha de Souza, mulher negra doutora em educação, que traz 
em sua tese de doutorado a seguinte menção sobre a pioneira do cinema 
negro no feminino14:

Fundou sua produtora e nela realizou não somente cinema, como 
também teatro. Nesse período, dirigiu os curtas “Adulto não brin-
ca” (1979) e “Denúncia vazia” (1979); em 1981, Adélia dirigiu os 
documentários “Cotidiano” e “Agora um Deus dança em mim”; em 
1982, dirigiu “Na poeira das ruas”. Ela lançou seu primeiro longa 
em 1984, “Amor maldito”. Em 1987, lançou “Fugindo do passado”, 
e em 2004, “AI-5 – o dia que não existiu”.(Souza, 2013, pp. 83-84)

Seu primeiro curta-metragem, Denúncia vazia (1979), conta a histó-
ria, baseada em um fato real, de um casal de idosos que comete suicídio 
ao receber a denúncia vazia de que o locador retomaria o imóvel em que 
viviam. Essa produção foi exibida no Cinema Palácio, o que contribuiu 
para sua produtora alcançar boa receita e seguir realizando os outros 

14. Cinema Negro no feminino é um termo usado tanto pela pesquisadora Edileuza 
Penha de Souza, como pela pesquisadora Janaína Oliveira.



455

curtas, e também foi incentivada pela Lei do curta-metragem que sur-
giu pela primeira vez em 193315, ainda no governo de Getúlio Vargas.

Da sua experiência em curtas, nossa cineasta ousada busca financia-
mento pela Embrafilme – Empresa Brasileira de Filmes S.A., empresa 
da União que surge na ditadura militar com o objetivo de difundir filmes 
brasileiros em território nacional e no exterior. Seu principal programa 
era o de Financiamento de Filmes Brasileiros de Longa-metragem, o 
que viabilizou recursos a algumas produções brasileiras, investimento 
que foi amplamente acessado pelo Cinema Novo.

Tendo como base suas experiências anteriores, em 1984 Adélia 
idealiza e dirige seu primeiro longa-metragem, Amor Maldito, roteiri-
zado pelo jornalista José Louzeiro16. Esse longa se tornou polêmico por 
contar uma história real sobre o julgamento de um suposto assassinato 
que ocorreu no bairro Jacarepaguá, Rio de Janeiro, envolvendo uma 
miss e uma executiva que viviam um caso de amor. O roteirista, por ser 
jornalista, conseguiu ter acesso aos autos do julgamento, contribuindo 
para trazer detalhes que Adélia descreveu como a “violência do tribunal”.

o filme, Fernanda Maia, interpretada por Lafond (1954), é uma 
executiva acusada de assassinar sua companheira Suely, ex-miss, in-
terpretada por Dias (1954-1991), mas a verdade é que Sueli cometeu 
suicídio após descobrir que estava grávida de um homem casado.

15. Decreto nº 21.240 do artigo 12 de 1933, no Governo de Getúlio Varga. A partir 
dessa lei, outras leis de incentivo a produção nacional foram surgindo. Para 
consultar maiores informações, buscar no livro Economia da arte e da cultura, 
organizado por César Bolaño, Cida Golin, Valério Brittos, de 2010. Descrição 
ao fim do texto.

16. Foi jornalista, escritor, roteirista e autor de telenovela brasileiro (1932-2017).
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Figura 2. Frames do filme Amor Maldito, 1984. Cenas intercaladas do 
julgamento e de memórias afetivas da ré. Recuperado de https://www.
youtube.com/watch?v=xUcuRbdeVuE

Toda a história é intercalada com cenas do julgamento em que Fer-
nanda é acusada, sobressaindo uma postura machista e lesbofóbica do 
tribunal, em contraste com as lembranças da acusada com sua falecida 
companheira em festas e momentos íntimos de amor e liberdade.

O que pesa durante todo julgamento são os valores machistas e 
lesbofóbicos, em todo momento Fernanda é acusada de fazer orgias 
e desvirtuar Sueli dos caminhos morais trilhados por seu pai um 
evangélico moralista e fanático. O filme termina com uma cena em-
blemática, Fernanda anda pelo cemitério, levando flores, enquanto 
ela caminha ouvimos ao fundo em voz off17, a sentença absolvendo-a 
da acusação de assassinato, por fim, ela escreve sob a lápide onde 
Suely está enterrada a frase, “só eu te amei”.(Sacramento, 2017, p. 5)

17. Voz exterior à cena, que comenta ou narra os acontecimentos.

https://www.youtube.com/watch?v=xUcuRbdeVuE
https://www.youtube.com/watch?v=xUcuRbdeVuE
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A princípio, Adélia conseguiu três financiamentos da Embrafilme 
devido ao sucesso de seus curtas, contudo, tal orçamento foi reduzido até 
ser extinto, sendo vetado por completo pela empresa. Os responsáveis 
pela Embrafilme alegaram que não poderiam panfletar a homossexua-
lidade, referindo-se ao relacionamento afetivo entre duas pessoas como 
uma doença.

A partir do que bell hooks conceitua enquanto paixão da experiên-
cia, percebemos que Adélia não se desmotivou com o fato de perder os 
financiamentos públicos e pela não aceitação do mercado ao tema de 
seu filme. A paixão de suas lembranças, acerca de experiências ímpares 
que teve com sua vivência no cinema, possibilitou que nossa pioneira 
desenvolvesse Amor Maldito de forma cooperativa. Sua equipe de apoio 
de filmagem, e até os atores, contribuíram para a realização em troca 
de ajuda de custo. Ainda, através de uma conexão que Adélia havia 
feito ao dirigir um espetáculo teatral com os funcionários da empresa 
Furnas, a engenheira chefe concedeu o financiamento mínimo para a 
realização do longa-metragem, sem nem ao menos ler o roteiro. Suas 
experiências lhe deram base para conseguir juntar uma equipe engajada 
e o financiamento mínimo para, em quatro anos, finalizar seu primeiro 
longa. E essa é a paixão necessária a que nos referimos para transgredir 
dentro de um meio.

Quando uso a expressão “paixão da experiência”, ela engloba mui-
tos sentimentos, mas particularmente o sofrimento, pois existe um 
conhecimento particular que vem do sofrimento. É um modo de 
conhecer que muitas vezes se expressa por meio do corpo, o que ele 
reconhece, o que foi profundamente inscrito nele pela experiência. 
(hooks, 2019, p. 124)
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Após sua finalização, o filme ainda sofreu novas represálias, pois ne-
nhuma distribuidora ou sala de cinema estava disposta a exibi-lo. Assim, 
novamente, Adélia teve que traçar uma estratégia para conseguir que sua 
produção circulasse mesmo que não fosse bem aceita, e essa estratégia 
foi a proposta feita pelo dono do Cine Paulista: divulgar o filme como 
pornô. Após conversar com sua equipe e com as atrizes e atores, que 
concordaram com a ideia, finalmente puderam fazer o filme entrar em 
circulação, cobrindo os gastos que haviam feito durante as gravações.

Atualmente, devido ao resgate do nome e história dessa cineasta 
pela pesquisadora Edileuza Penha de Souza, o filme tem participado de 
festivais com temáticas referentes a questões do movimento LGBTQI. 
Chegou a receber homenagens como a I Mostra Competitiva de Cine-
ma Negro Adélia Sampaio, e a exibição do filme Amor Maldito (1984) 
em festivais como VII Cachoeira Doc, 16º Goiânia Mostra Curtas, 
Mostra Diretoras Negras do Cinema Brasileiro. Hoje, as experiências 
apresentadas por Adélia se tornam motivadoras para novas cineastas, 
mesmo que essas, assim como ela, sigam tendo dificuldades para acessar 
financiamentos públicos, salvo raras exceções.

Atribuímos a invisibilidade dessa história ao racismo vivenciado, que 
tem suas raízes no colonialismo, no qual a estratégia em apagar nossas 
histórias e nossas experiências serve como silenciamento por parte de 
grupos hegemônicos, como os que podemos observar ainda serem pre-
dominantes no mercado do Cinema Nacional, homens e brancos. O fato 
de haver um descaso com os materiais da pioneira no cinema brasileiro, 
seja na categoria de mulher, seja como negra, também revela as formas 
de apagamento dessa profissional e de um pedaço de nossa história.



459

Os negativos de seus curtas, que estavam armazenados no MAM 
(Museu de Arte Moderna), sumiram do acervo, sendo difícil até para a 
própria cineasta ter acesso a suas obras. Mas, apenas poder ter acesso 
ao filme Amor Maldito, assim como saber da existência da cineasta, é 
capaz de despertar o sentimento de pertencimento em outras mulheres 
que estão iniciando no audiovisual, sobretudo cineastas negras. Esse 
sentimento vem da representatividade que aquele corpo no lugar de 
produtora de imagem, de arte, causa, a partir de seu lugar de fala, 
termo cunhado no Brasil pela filósofa Djamila Ribeiro, em seu livro 
O que é lugar de fala? (2018). A autora explica que “essa marcação se 
torna necessária para entendermos realidades que foram consideradas 
implícitas dentro da normatização hegemônica”. (Ribeiro, 2018, p. 33). 
A filósofa bebe da fonte da feminista negra Patrícia Hill Collins, ao 
escrever sobre Standpoint Feminist.

Esse lugar de fala, enquanto cineasta e negra, vem se reescrevendo 
devido ao resgate feito por produtoras do audiovisual e também pesqui-
sadoras, a fim de não permitir que essa história seja apagada novamente. 
Como o caso do curta-metragem lançado em 2020, À Beira do Planeta 
Mainha Soprou a Gente, por Bruna Barros e Bruna Castro, também 
apresentado na primeira mostra do Cineclube Antônio Pitanga.

O desenvolvimento do curta ocorreu dentro da disciplina que uma 
das cineastas cursava na Universidade, e fala sobre a relação afetiva 
entre duas mulheres, no caso das próprias cineastas que o produzem, 
e os afetos e desafetos desse relacionamento atrelados a vivência com 
suas mães.
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Figura 3. Frames do curta À Beira do Planeta Mainha Soprou a Gente, 
2020. Mostra a predominância de imagens do acervo pessoal das 
cineastas. Recupeado de https://vimeo.com/392606774

A estratégia adotada pelas cineastas foi a utilização de vídeos de 
seus acervos pessoais, como interações com suas mães, e também de 
vídeos de suas próprias intimidades, sendo necessário gravarem pou-
cos materiais específicos para o curta, trazendo ritmo, e, assim como 
Adélia, trazendo a questão LGBTQI como tema da narrativa. Além 
de subverterem a utilização da digitalização e da internet, em que, em 
geral, são os grandes capitais que se beneficiam.

É certo que a tecnologia abriu possibilidades inéditas de democrati-
zação da cultura e da produção dessa cultura, mas também é certo que, 
devido aos meios de interação do mercado audiovisual, essa democra-
tização se torna apenas uma brecha.

A segunda mulher negra no audiovisual que conseguiu fazer um 
longa-metragem, documentário, foi Camila Moraes, na direção do 

https://vimeo.com/392606774
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filme O caso do homem errado (2017). Sua produção durou sete anos 
devido à dificuldade de conseguir financiamento, e, apesar da parceria 
com uma produtora de cinema, o filme só pôde ser finalizado com o 
financiamento da comunidade negra de Porto Alegre.

Figura 4. Frames do trailer O caso do Homem Errado (2017). A primeira 
cena é da própria cineasta entrevistando pessoas que se lembram do 
ocorrido, seguida de uma frase que contrasta verdade e mentira, implicadas 
nessa história, seguida de imagem que contabiliza a quantidade de passos 
que vítima estava do local que foi acusado de roubar. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=hawkVUcKbxw

Trinta e três anos depois da produção de Adélia, o racismo e pre-
conceitos ainda são percebidos como barreiras para a produção de 
cineastas negras no Brasil, e a comunidade negra e movimentos negros 
seguem sendo pilares fortes para o Cinema Negro continuar existindo 
e fazendo denúncias. Como o documentário de Camila Moraes, que 

https://www.youtube.com/watch?v=hawkVUcKbxw
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narra a história de Júlio César de Melo Pinto, um operário negro que 
foi detido pela polícia confundido com um assaltante de supermercado. 
Júlio havia saído sem seu RG e sofreu um ataque epilético durante 
a abordagem da Brigada Militar. O filme é baseado em uma história 
real que aconteceu há mais de 30 anos, em 1987, em que o suspeito 
é fotografado sendo colocado dentro da viatura ainda com vida, para 
meia hora depois chegar a um pronto socorro morto, baleado por 
dois tiros.

Outra conquista de cineastas negras no campo audiovisual foi o lan-
çamento do trabalho Um dia com Jerusa, de Viviane Ferreira, em 2018. 
Percebemos essa conquista em dois sentidos, um por ser o segundo 
longa-metragem ficcional feito unicamente por uma mulher negra brasi-
leira, e, também, por ser a única negra “dentre os três contemplados pelo 
edital para a realização de longa-metragem de baixo orçamento lançado 
pela Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, em 2016, no 
âmbito das ações afirmativas”, nos explica Janaína Oliveira, no começo 
de seu texto Por um Cinema Negro no Feminino (2019).

A baiana Viviane Oliveira conseguiu, a partir do financiamento, des-
dobrar o que era o curta-metragem O dia de Jerusa, lançado em 2014, 
que narra a história ficcional do encontro entre duas mulheres negras 
de gerações diferentes: Silvia, uma jovem que trabalha com pesquisa de 
opinião batendo de porta em porta, buscando cumprir a meta do dia, e 
Jerusa, uma senhora que vive sozinha e espera pelos filhos, que nunca 
chegam, para comemorar seu aniversário.

O longa-metragem segue a história do curta, mas, como Viviane 
Ferreira conta em entrevista à Carta Capital (2017), a possibilidade de 
trabalhar a história em longa permitiu ter “mais fôlego para explorar o 
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universo em que Silvia e Jerusa estão imersas.” Na entrevista, a cineasta 
conta que o filme surge de suas experiências e observações sobre as 
dinâmicas cotidianas das pessoas negras na cidade de São Paulo, local 
onde reside atualmente.

Figura 5. Frames do curta O dia de Jerusa. Recuperado de https://www.
youtube.com/watch?v=7y9aNEoS7YA

Adélia nos18 ensinou a transgredir dentro do audiovisual para que 
possamos nos ver atrás das câmeras19 e das possibilidades de atuação a 
fim de driblar as barreiras hegemônicas do cinema brasileiro, que vem 
sendo trilhado por mulheres negras em diferentes segmentos. Seja na 
produção de curtas-metragens, um campo de importante atuação de ci-
neastas negras, mas que talvez por isso sejam menos visibilizadas; seja 

18. Deixo emergir novamente, em comum acordo com minha parceira de escrita, o 
meu lugar de fala enquanto mulher, negra, produtora de audiovisual e pesquisadora.

19. Uma pequena referência ao livro que traz o capítulo de Janaína Oliveira, chamado 
Por um Cinema Negro no Feminino.

https://www.youtube.com/watch?v=7y9aNEoS7YA
https://www.youtube.com/watch?v=7y9aNEoS7YA
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com recursos de financiamento público, como no caso de Cinzas (2015), 
de Larissa Fulana de Tal; ou seja no recente e independente À Beira do 
Planeta Mainha Soprou a Gente (2020), de Bruna Barros e Bruna Castro.

Em longas-metragens ainda temos poucas mulheres negras atuando, 
mas já podemos deixar na memória e ser vigilantes para que não se per-
mita apagar da história novamente o nome de Adélia Sampaio; e o nome 
de novas cineastas de nossa geração, como Camila Moraes, produtora 
de O caso do Homem Errado (2017), que assim como nossa pioneira, 
sem ter acesso a financiamentos públicos, recorreu ao crowdfunding, um 
espécie de “vaquinha online”, que consiste em financiamento coletivo, 
tendo sido em sua maioria apoiado pela comunidade negra local.

E Viviane Ferreira, nossa mais recente diretora de um longa ficcional, 
que teve a possibilidade de transformar seu curta O dia de Jerusa (2014), 
contemplado pelo Programa Municipal de Fomento Cinema, da cidade 
de São Paulo, no longa Um dia com Jerusa (2018), também com finan-
ciamento público do Edital Longa BO Afirmativo, em 2016.

Não podemos dispensar que o fato de lutas passadas, como o do Mo-
vimento Recife, que iniciaram o debate sobre a necessidade e importância 
de se ter editais específicos de ação afirmativa no audiovisual brasileiro, 
possibilitaram que produções mais recentes obtivessem financiamentos 
por parte da União, que historicamente é a maior financiadora e facilita-
dora da distribuição de filmes nacionais28, mas que infelizmente ainda 
fica com uma pequena parcela privilegiada de produtores.

Pensar um Cinema Negro no Feminino hoje é visibilizar todas essas 
histórias que trazem um olhar próprio de seu lugar de fala, falas que se 
traduzem em audiovisualidades, e que retratam de forma transgressora 
a realidade de sua comunidade e de sua época. Em entrevista à EBC 
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(Empresa Brasileira de Comunicação), a pesquisadora de cinema negra 
Janaína Oliveira afirma que as mulheres negras estão tomando a dianteira 
em questões técnicas e de qualidade. Agora, enquanto pesquisadoras, 
temos a teorização como forma de deixar contada em nossa história, a 
caminhada que se iniciou em Adélia, que ainda segue produzindo, e das 
novas cineastas como Larissa Fulana de Tal, Camila Moraes, Viviane 
Ferreira, Bruna Barros, Bruna Castro, e de tantas outras cineastas que 
vêm narrando vivências e experiências a partir do audiovisual. Infe-
lizmente não seria possível, em um artigo só, poder contar as histórias 
de todas elas.
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cortar imágenes a tijera a editarlas en programas digitales. La compu-
tadora ganó un puesto importante en la evolución de la comunicación 
hasta lograr un papel principal en la escena.

Los medios se fusionaron a tal punto que la radio dejó de ser solo 
trabajo de un sentido -el sonoro- para convertirse en una experiencia 
sonora y visual en la que hoy puede verse la reacción de los periodistas 
en la charla “de café” que significa un programa de noticias, debate, 
chismes, artes, etc. Y así también entró en el juego internet, siendo la 
vía principal a la comunicación mundial, permitiéndole a los usuarios 
elegir un medio y un mensaje desde cualquier rincón del planeta. Cambió 
la noticia, la lúdica, la formación académica, las relaciones sociales, 
laborales y económicas.

Marshall McLuhan sostenía que los efectos de la tecnología “no 
se producen a nivel de las opiniones o conceptos, sino que alteran los 
ratios del sentido y los patrones de percepción de manera constante 
y sin ningún tipo de resistencia” (McLuhan, 1996). Según Robert K. 
Logan “la evolución de la tecnología sigue un patrón similar al de los 
organismos vivos” (Logan, 2007).

Esta teoría que plantea Robert Logan es sin lugar a dudas un pun-
tapié para tomar de ejemplo la evolución de la radio en Argentina. En 
el presente escrito abordaremos los casos de Radio Vorterix y Radio 
Metro. Con sus salas de locución, de grabación, imagen en vivo y hasta 
eventos multitudinarios los radioaficionados, los oyentes, los usuarios 
de la red y los locutores, periodistas y productores responsables se reú-
nen físicamente dejando espacio y protagonismo a las viejas relaciones 
personales “cara a cara”, esas que ya dábamos casi por perdidas desde 
la aparición de estos medios y la digitalidad. Aquí entonces podemos 
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agregar que “los medios modelan nuestra percepción y cognición, y de ahí 
nuestra forma de vincularnos con los demás sujetos” (McLuhan,1996).

Fundamentación y Marco Teórico

En primer lugar, según Neil Postman (1970) “la palabra ‘ecología’ 
implica el estudio de los ambientes: su estructura, contenido e impacto 
sobre la gente”. Al analizar el impacto desde la generación de la Radio 
y Teatro Vorterix la relación con los netconsumidores, radioaficionados, 
oyentes y público es estrecha, fiel e intelectualmente tecnológica. La 
experiencia es transmedial: desde los programas de radio que se escu-
chan -estos mismos pueden verse en la página oficial, en donde además 
existe la posibilidad de disfrutar en imágenes todo lo que está pasando 
mientras hablan con el público y los entrevistados- hasta recitales en 
vivo para miles de personas en un teatro exclusivo de la radio y transmi-
siones en vivo de recitales internacionales que pueden aprovecharse en 
pantallas gigantes para un público aún mayor. Se trata de experiencias 
inmersivas, en las cuales las audiencias son plenamente participativas, 
crean contenido y lo viralizan en sus redes sociales.

Según Marshall McLuhan (1996) “los medios interactúan entre sí. 
La radio cambió la forma de las noticias tanto como alteró la imagen 
en las películas sonoras. La televisión causó cambios drásticos en la 
programación de la radio”. Él resume esta segunda concepción de la 
metáfora ecológica en uno de sus famosos aforismos al decir que ningún 
medio adquiere su significado o existencia solo, sino exclusivamente 
en interacción constante con otros medios (McLuhan, 1996). Esta in-
terpretación de la metáfora ecológica podría definirse como la Dimen-
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sión Intermedial de Ecología de los Medios. En esta interpretación, los 
medios de comunicación son como “especies” que viven en el mismo 
ecosistema y establecen relaciones entre sí.

Por su parte, la transmedialidad está presente indiscutiblemente en 
el fenómeno que abordamos. En los eventos que organizan, por ejem-
plo en el Teatro Vorterix, los medios que conforman esta propuesta no 
reproducen un mismo contenido en las distintas plataformas sino que 
supone un desarrollo narrativo expansivo, con contenido propio para 
cada medio y que puede expandirse en la medida en que esos mismos 
usuarios sean activos en la producción y la circulación de materiales 
ad-hoc. Por tanto, hay una clara convergencia entre cada uno de los 
productos y espacios que propone Vorterix. De esta manera, el avance 
tecnológico es constante y ambicioso. Divide sus plataformas entre el 
streaming, el sistema on demand, la transmedialidad y el co-working, 
logrando así que la tecnología y la experiencia humana convivan en un 
entramado de innovación constante hacia el futuro.

El fenómeno de Vorterix Rock es muy reciente: las emisiones co-
mienzan en 2012. Si bien desde el principio se definió como plataforma 
multimedia, el primer contacto permanente con su audiencia fue una 
radio FM de formato tradicional relacionada con un teatro, en el que 
se encuentra el estudio de transmisión, donde comenzaron a realizarse 
conciertos de rock emitidos en vivo por la radio.

Por otro lado, podemos catalogar como radio competidora de Vorterix 
a la conocida Metro 95.1 en términos de audiencia, seguidores en redes 
sociales y radio en vivo online. Metro, además, realiza eventos sociales 
a lo largo del año que reúnen a miles de personas en movidas solidarias 
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y fiestas estacionales como así también transmisiones en vivo desde 
recitales multitudinarios nacionales e internacionales.

Esto da claras cuentas de que el objetivo de estas radioemisoras 
actualmente está puesto en la transmedialidad. De esta manera fusionan 
áreas, asignaturas y ramas de la comunicación audiovisual.

Metodología y Desarrollo

Para responder a los objetivos del presente trabajo recurrimos a mé-
todos que se encuentran en estrecha relación con el enfoque planteado 
en el marco teórico. Así pues la observación, la narrativa y el análisis 
del discurso forman parte de la metodología cualitativa que da forma 
a este artículo.

La elección del estudio de caso como abordaje cualitativo se debe 
a que el mismo se interesa particularmente por la forma en la que el 
mundo es comprendido, experimentado, producido; por el contexto y 
por los procesos; por la perspectiva de los participantes, por sus sen-
tidos, por sus significados, por su experiencia, por sus conocimientos, 
por sus relatos. El abordaje cualitativo es interpretativo, inductivo, 
multi-metódico y reflexivo. De este modo, al plantearnos el propósito 
de indagar para lograr cierto nivel de profundización y conocimiento 
antes que la generalización de resultados, encontramos que el “estudio 
de caso” nos brinda un marco apropiado. Se trata de una perspectiva 
que privilegia el tema y la problemática del caso a abordar antes que el 
diseño de investigación. La elección del caso busca maximizar las po-
sibilidades y la capacidad que las condiciones y características del caso 
presentan para desarrollar conocimiento a partir de su estudio. El caso 
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es definido como un sistema delimitado en tiempo y espacio de actores, 
de relaciones e instituciones sociales donde se busca dar cuenta de las 
particularidades del mismo en el marco de su complejidad (Vasilachis 
de Gialdino, 2006, pp. 219-220).

En uno de sus escritos sobre la Radio Vorterix, José Luis Fernández 
reconoce las limitaciones que podría tener el trabajo de investigación al 
ser planteado desde una sola disciplina. En sus primeras descripciones 
explica que

si bien Vorterix es un fenómeno propio de la web, no es un caso de 
networking sino de broadcasting multimedia y multigénero. Tam-
poco es centralmente un fenómeno de transmedia, salvo tal vez en 
la tensión entre la radio FM y la radio en streaming incluyendo lo 
audiovisual. (Fernández, 2013).

De todos modos, no hay dudas que un enfoque exclusivamente se-
miótico se ve desbordado por el juego de oferta múltiple en producción 
y la propuesta de permitir diferentes recorridos de lectura.

¿Con qué nos desafía Vorterix? se pregunta Fernández. En primer 
lugar, con las múltiples entradas que habilita para que diversos tipos 
de audiencia se conecten con el conjunto de la propuesta o con algunas 
de sus partes. Más aún, entiende que la experiencia transmedia es “la 
manera en que al contar una historia colectivamente, con participación 
de los prosumidores, el mundo de esa historia se expande en distintos 
medios y plataformas con distintos objetivos y consecuencias” (Ardini 
& Caminos, 2018). Desglosando esta definición tenemos entonces tres 
aspectos que los autores señalan como centrales. A saber: la narración, la 
tecnología y la participación, siendo la participación e involucramiento 
de las audiencias el elemento definitorio en el transmedia.
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Sostiene Scolari (2013, p. 27) al retomar a Henry Jenkins

Los usuarios cooperan activamente en el proceso de expansión trans-
media, ya sea escribiendo una ficción y colgándola en Fanfiction o 
grabando una parodia y subiéndola a YouTube. Los prosumidores del 
siglo XXI son activos militantes de las narrativas que les apasionan.

Por tanto, entendemos la participación de las audiencias en el trans-
media como un verdadero proceso de comunicación que puede “sen-
sibilizar, habilitar, apuntalar, concientizar y transformar” (Ardini & 
Caminos, 2018).

Desde esta perspectiva entendemos pues que se trata de un fenómeno 
marcadamente transmedia. La tendencia de base será que desde lo semio 
se irá inevitablemente hacia lo etno, lo ecology y lo socio y que no se 
producirá, salvo excepcionalmente, el camino inverso (Fernández, 2013).

Sobre Vorterix 92.1

Como bien se sabe, Vorterix es una estación de radio argentina que 
transmite desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 2011, Mario 
Pergolini (actual dirigente del Club Atlético Boca Juniors) abandona 
Rock & Pop luego de 25 años en la misma emisora y comienza un 
proyecto propio bajo el nombre de Vorterix. Esto no solo incluye la 
radio, sino también un sitio web donde se transmiten recitales en HD 
(https://vorterix.com/) y un teatro para 1500 personas (Antiguo Teatro 
Argos o Colegiales).

El teatro se reinauguró el 25 de mayo de 2012: en ese momento 
cerraron la avenida Federico Lacroze y tocó Nonpalidece frente a 

https://vorterix.com/
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30.000 personas en la calle. Luego, 1500 personas pudieron entrar a 
las instalaciones y presenciaron un show sorpresa de Skay Beilinson.

Para ilustrar algunas de estas producciones se destacan momentos 
como la transmisión en HD desde las Olimpiadas de Londres 2012, 
las transmisiones de recitales de Kiss, Pearl Jam y Foo Fighters desde 
estadios, las transmisiones de Slash y Megadeth desde el teatro Vorterix, 
las entrevistas a Ricardo Iorio, Viggo Mortensen y Quino por Mario 
Pergolini, Divididos inaugurando el Estudio Luis Alberto Spinetta y 
todas las transmisiones del Cosquín Rock desde el 2013.

Figura 1. La web de Radio Vorterix: transmisión en vivo, grilla y 
segmentos especiales.
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La programación cuenta con 15 programas en vivo durante la semana, 
de la cual gran parte de ellos son retransmitidos por otras emisoras del 
país. En 2017, el medio fue reconocido con el Premio Konex como uno de 
los mejores Emprendimientos Digitales de la última década en Argentina.

Según la visión de José Luis Fernández, el interés de Vorterix reside 
en que es una propuesta multimedia con un soporte en el sistema de me-
dios masivos y sus relaciones con los recitales cara a cara y otro soporte 
en la fuerte presencia de la tecnología de streaming. El conjunto está 
claramente enfocado hacia una perspectiva multimediática en Internet 
con un fuerte modelo de broadcasting.

Sobre Metro 95.1

Por otra parte, Metro 95.1 es una estación de radio argentina que 
también transmite desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es consi-
derada -junto a Rock & Pop, La 100, Aspen 102.3, Radio Uno, Nacional 
Folklórica, FM Milenium y La 2x4 - una emisora clave en la historia de 
la radio argentina, dentro de las que aún permanecen vigentes (https://
www.metro951.com/). Al ingresar a su página web se puede visualizar 
la diversa oferta de contenidos y modos de ser ofrecidos al público 
consumidor, a la vez que posibilita de forma sencilla la participación 
para la producción y circulación del contenido.

La radio comenzó a transmitir desde calle Honduras 5691, bajo la 
licencia que pertenecía a Estación 95 (antes Radio City, Frecuencia 95, 
FM Z95 y FM Del Plata), propiedad de Radiodifusora Del Plata S.A. 
(luego Radiodifusora Metro S.A.). Luego tuvo otras sedes (Avenida 
Centenario 456 en San Isidro y Conde 935). También entre 2004 y 
2007 transmitió algunos de sus programas desde Radio Set, un local 

https://www.metro951.com/
https://www.metro951.com/
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gastronómico en Puerto Madero, equipado con un estudio de radio y 
un escenario para shows musicales. Ya en 2010 fue adquirida por sus 
actuales propietarios. Y en 2014 se estableció en el edificio que hoy 
ocupa, en calle Freire 932 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Figura 2. En su web Metro ofrece su contenido en mosaicos, dividido 
por programas y/o temas.
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En sus micrófonos ha tenido a Mario Mazzone, Roberto Pettinato, 
Fabián Cerfoglio, Ari Paluch, BB Sanzo, Luis Pesiney, Fernando Peña, 
Bárbara Straccali, Juan Castro, Alejandro Lacroix, Sebastián De Caro, 
Tuti Tutehin, Gonzalo Bonadeo, Federico Eli, Santiago Schefer, Sebastián 
“Berta” Muñiz, Fabián Carabajal, Diego Scott, Ernestina Pais, Fernando 
Thourte, Lucila Pesoa, SRZ (Soledad Rodríguez Zubieta), Cabito y Juan 
Pablo Varsky, entre otros.

En 2019, Metro lanzó su propio ciclo de podcasts, conducido por las 
figuras de la emisora y titulado “MetroPodcast”. Algunos de los con-
tenidos son: Metro y Medio profundo, Sistas, Peña está vivo, Resident 
Hernán Cattaneo, Multiplayer, 3 iguales, Hackers, estafadores y algo 
más, y Los ovnis existen.

Ambos casos tienen una estrecha relación con la Ley Nº 26.522 
de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Si bien desde las 
primeras semanas del gobierno de Mauricio Macri (2015- 2019) la 
presente ley perdió su fuerza debido a una serie de decretos lanzados 
por el entonces presidente, los proyectos radiales que aquí vemos es-
tuvieron afectados a la legislación debido a la amplitud de su alcance 
de influencia.

Análisis de los Fenómenos

Los nuevos medios son interactivos. El usuario puede interactuar 
con un objeto mediático. En ese proceso de interacción, puede elegir 
qué elementos se muestran o qué rutas seguir, generando así una obra 
única. En este sentido, el usuario se vuelve coautor de la obra y elige 
con libertad qué música, qué locutores, qué artistas, qué noticias y qué 
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realidad quiere experimentar. Los nuevos medios permiten a los usuarios 
un sinfín de posibilidades.

Sostiene Lev Manovich (2006) en El Lenguaje de los Nuevos Me-
dios de Comunicación

Todo el arte clásico, y más incluso el moderno, es interactivo de varias 
maneras. Las elipses en la narración literaria, los detalles ausentes 
en los objetos de arte visual, y otros atajos de la representación 
requieren del usuario para que complete la información que falta

El autor afirma asimismo que

el teatro y la pintura se basan también en técnicas de puesta en escena 
y de composición para organizar la atención del espectador en el 
transcurso del tiempo, requiriendo de él que se centre en diferentes 
partes de lo que se le muestra. En el caso de la escultura y la arqui-
tectura, el espectador ha de mover todo su cuerpo para experimentar 
la estructura espacial. (2006, p. 24)

Esta misma práctica se repite en cada una de las ramas del arte y la 
comunicación en donde, una vez más, la radio requiere de la concentra-
ción y el uso de los sentidos. De esta manera, según Manovich (2006) 
hay dos maneras de participar en el lenguaje de los nuevos medios: como 
oyente, usuario y espectador; y como productor, realizador y director. 
En la primera es por medio de la participación, pero en la segunda es 
como creador de mensajes, con ayuda de otras tecnologías como editores 
de video, sonido, retoque de imágenes y otros elementos que alimentan 
los nuevos mensajes de comunicación.

La radio en Argentina tiene un encanto que no cesa. Hay una com-
plicidad inquebrantable, una camaradería y una fidelidad única entre los 
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radiocomunicadores y sus oyentes. A lo largo del tiempo y aún con los 
cambios, altibajos, caídas y mejoras, la competencia con la televisión 
e incluso la llegada de internet, la radio aún conserva en este país su 
encanto y atracción de parte de la audiencia. No es magia, no es con-
formismo ni monotonía. Es simplemente la dinámica imparable que 
tiene el poder de la voz en el imaginario intelectual de las personas.

Unos cuantos años atrás, escuchar la radio significaba poner la 
mano sobre la mejilla, sentados en una mesa escuchando atentamente 
el relato ininterrumpido de un buen periodista o locutor. Era una mi-
rada distante hacia la nada con total atención a las noticias positivas o 
negativas sobre un ser querido y su desempeño en la guerra, su vuelta a 
casa o su deceso de este mundo. De la misma manera lo era un saludo 
de cumpleaños, una invitación a cenar o simplemente el estado actual 
de la política del país. Pero esos días pasaron y a este estancamiento le 
llegó la hora de agregar participación telefónica del oyente, luego los 
mensajes por internet y apenas más tarde la televisación de lo escuchado 
dándole rostros a la imaginación y comienzo a la competencia y supe-
ración entre emisoras. Llegó internet, el streaming, la comunicación 
directa en dispositivos electrónicos (notebooks, teléfonos inteligentes, 
ordenadores de escritorio).

Además, si nos preguntamos cómo se relaciona un medio de comu-
nicación y si responde al sistema económico específico del que parti-
cipa junto al Estado, la sociedad, la cultura, la tecnología y las leyes 
de comunicación audiovisual de dicho país haremos referencia a los 
entornos en los que participa la comunicación. ¿Cómo es que todo es 
comunicación y cómo todo se relaciona para comunicar? La música, la 
escritura, la ilustración, la imagen, la fotografía, la radio, la televisión, 
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internet: en todo recae la Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación 
Audiovisual que regula a las grandes, medianas y pequeñas empresas, a 
los artistas, a los emprendedores, amateurs y aficionados. Actualmente, 
si bien la LSCA está en stand by debido a los Decretos de Necesidad y 
Urgencia ordenados por Mauricio Macri en 2015 que dejaron sin efecto 
los principales artículos, todo el contenido audiovisual - incluídas las 
radios- se encuentran bajo esa esfera. En específico vemos cómo las 
emisoras van generando contenido y compitiendo en un sistema quizá 
cada vez más concentrado.

Viven en un ambiente, en el mismo ecosistema y establecen re-
laciones entre sí. Vorterix y Metro, si bien pueden entenderse como 
competencia, están íntimamente relacionadas y desarrollan contenido 
y propuestas que van arrastrando y afectando la relación con la otra. 
Podríamos pensar que aquella Dimensión Intermedial de la Ecología de 
los Medios va formándose medio con medio, radio tras radio. En este 
caso, las emisoras se van relacionando al punto de no solo afectarse 
entre sí, sino también el modo en que cines, teatros y transmisiones 
digitales se llevan a cabo.

Tanto Vorterix como Metro han formado un ambiente sensorial o 
entorno -principalmente sobre música- en el que los oyentes, de alguna 
manera, nacen y crecen buscando rock a través de sus señales. Pareciera 
ser que quien tenga mayor capacidad de visualizar la escucha y juntar 
centenas de personas, es quien domina ese ambiente.

A su vez, pareciera estar clara la transmedialidad de las propuestas 
que tanto Vorterix como Metro ofrecen. Si pensamos en una emisión 
radial y luego la transmitimos en vivo en HD para ver los rostros y la 
cocina de lo que sucede en el estudio, agregamos contenido web y reu-
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niones inmensas de recitales en un teatro, podcasts y además sumamos 
la acción de los prosumidores para crear y expandir contenido estamos 
en presencia de contenidos diferentes que van de una plataforma a otra, 
que hablan de un fenómeno transmedia.

El medio es el mensaje. Escuchar alguna de estas radios es escuchar 
su programación más allá de lo que muestre y es entender a la comu-
nicación como una interacción de experiencias simultáneas entre la 
analogía y la digitalización, entre el pasado y el presente y entre lo que 
leemos, vemos y escuchamos y lo que podríamos elegir para ver, leer y 
escuchar. Por medio de ellas se crea el hipervínculo de la comunicación 
en constante diálogo y complicidad con sus netconsumidores en una 
relación fiel e intelectualmente tecnológica.

Conclusiones

Neil Postman (1970) definió la Ecología de los medios como “el 
estudio de los medios de comunicación en cuanto los entornos”. Se pue-
de decir que de este modo el autor impulsó el pasaje de la metáfora a 
la teoría o, en otras palabras, inició el camino que llevaba de un uso 
puramente metafórico de la “ecología de los medios” a la formación de 
un campo científico con un perfil más definido. Luego, en 1971, creó 
el primer programa de posgrado en Media Ecology en la New York 
University, con lo cual dio el primer paso hacia la institucionalización 
académica de la Ecología de los medios.

Dentro de la Ecología de los medios, la radio, la televisión, el cine, 
internet, y todos los medios de comunicación como los conocemos han 
sido alcanzadas por la evolución y la fusión de las formas de comuni-
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cación en el mundo. En forma positiva, la radio converge en un híbrido 
de sonido, imagen y tecnología digital a lo que también se le sumaron 
las redes sociales, el streaming y el podcast.

La nube digital es protagonista, y testigo como un diario íntimo, de 
todo el material que se transmite en el mundo y un documento actualizado 
de la evolución de la tecnología comunicacional. Somos conscientes y 
al mismo tiempo ignorantes de los avances sociológicos, económicos, 
políticos, científicos, tecnológicos y digitales que relacionan a los seres 
humanos alrededor del mundo.

De la mano de Vorterix y Metro vemos que ya comienzan a emerger 
nuevas formas de radio que implican la colaboración, participacion y 
protagonismo de los usuarios. Los “nativos digitales” quieren votar, 
participar, intercambiar, colaborar, mezclar y distribuir, ser periodistas, 
locutores, directores, protagonistas de la historia, “estar ahí”. También 
quieren etiquetar personas, programas y películas. La comunicación 
puede convertirse en una madeja de situaciones que viajan por la red de 
acuerdo a las etiquetas de unos usuarios que ayudan a otros a encontrar 
lo que quieren.

La web 2.0 ha derribado el concepto de una radio, una televisión, 
una película de cine, para sustituirlo por la interactividad de todos estos 
juntos, perteneciente a usuarios, oyentes, televidentes y realizadores 
de esos productos, una “radio que se ve y se toca”. No existe el prota-
gonista ni la “estrella y su fanático”. La nueva era de la comunicación 
convierte a todos en espectadores y a todos en protagonistas donde un 
poco de cada medio forma parte del resto.

Quizá sea cuestión de continuar con los estudios y los análisis de 
fenómenos recientes para descubrir, si la hay, alguna parte negativa. 
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La parte positiva sin lugar a dudas se encuentra en la libertad de ele-
gir qué, cuándo, dónde, cómo y porqué. Aprendizaje, prueba y error 
constantes.
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Imagen Corporativa en la Red: Análisis de las 
Páginas Webs de las Radios Comunitarias de 
Ecuador

Álvaro López-Martín1

1. Introdución

1.1 Las Radios Comunitarias, un Altavoz para las Minorías

Históricamente los medios de comunicación han estado en manos 
de los gobiernos y las empresas informativas, más aún en los últimos 
lustros, a raíz de la desregulación del sector. Sin embargo, paralelamente, 
la ciudadanía siempre “ha buscado sus propios espacios de expresión” 
(García-García, 2013, p. 111), a través de los cuales pudiesen expresar 
visiones o ideas opuestas a las transmitidas por los poderes hegemó-
nicos. Para tal fin, los medios comunitarios o del tercer sector se han 
concebido desde sus orígenes como una importante vía o herramienta 
para dar voz a colectivos de naturaleza variopinta con el propósito del 
empoderamiento de estos y la democratización de la sociedad, llegando 
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a ser considerados por diversos autores “herramientas de identidades”, 
mediante las que “es posible el avance de la justicia social como saber 
utópico” (Gómez y Ramos-Martín, 2014, p. 489). En el caso de las ra-
dios, esta tipología de medios está representada en las llamadas radios 
comunitarias, asociativas, libres, así como en las radios universitarias 
y culturales.

Estos medios, como apunta Ortiz Sobrino (2014), no son lucrativos, 
por lo que se alejan de posibles objetivos comerciales. De esta forma, 
según el citado autor, “su razón de ser es la participación de toda la 
ciudadanía y el tratamiento de temas sociales ignorados por los gran-
des medios” (2014, p. 25-26), lo que hace que se presenten como una 
alternativa a los medios convencionales, cuyo propósito fundamental 
es el beneficio económico, pasando a un segundo plano el servicio 
social o informativo. Al respecto, Chaparro critica que “una sociedad 
civil a la que no se garantiza el ejercicio del derecho a la comunicación 
es una sociedad con una opinión secuestrada, usurpada por quienes se 
autodesignan como representantes e interlocutores de los ciudadanos” 
(2009, p. 147). En esta línea, Krohling argumenta que el surgimiento 
de estos medios manifiesta “la existencia de una comunicación dife-
renciada” (2001, p. 83), comprometida con el desarrollo social. Según 
Chaparro, “la radio comunitaria está orientada a satisfacer las nece-
sidades de comunicación de una comunidad o colectivo social y son 
medios construidos desde una concepción horizontal” (citado por Ortiz 
Sobrino, 2014, p. 26).

Precisamente, en el referido avance social y satisfacción de las ne-
cesidades de comunicación de los colectivos radican, probablemente, 
los dos aspectos principales y definitorios de los medios comunitarios. 
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De manera usual, desde los medios privados o comerciales se pretende 
transmitir una visión o concepto de desarrollo ligado únicamente a cues-
tiones económicas, pasando a un segundo plano la perspectiva social 
sobre la que debe girar el verdadero significado de progreso o desarrollo 
de una sociedad. En relación a esto, los medios privados construyen 
un imaginario social centrado en dar respuesta a los intereses de los 
gobiernos y grupos empresariales, lo que lleva a una invisibilización 
de la realidad y, por tanto, a evitar la búsqueda de soluciones.

De acuerdo con esto, podríamos considerar responsable de esta falta 
de percepción de la realidad al binomio formado por comunicación-de-
sarrollo, cuyo auge y consolidación en la sociedad occidental actual es 
uno de los causantes de que los medios de comunicación transmitan a 
través de sus contenidos la imagen de un mundo banal. En similares 
términos se expresa el pedagogo brasileño Paulo Freire, quien consi-
deraba que uno de los mayores fracasos de la humanidad o, al menos, 
del siglo XX, había sido el concepto de desarrollo.

En contraposición a lo señalado sobre los medios privados, Cerbino 
y Belotti sostienen que las funciones que han asumido los medios co-
munitarios “van desde lo socioeducativo hasta la generación de conte-
nidos informacionales y de entretenimiento” (2016, p. 50). Por tanto, 
de acuerdo con Lema-Blanco, podríamos definir el tercer sector, sobre 
todo, “por estar abierto a la participación ciudadana y profundizar ideales 
como los derechos humanos, la democracia y el cambio social” (2015, 
p. 14). Asimismo, de la definición aportada por la Asociación Mundial 
de Radios Comunitarias (AMARC) (http://www.amarc.org)podemos 
extraer tres características principales: 1) “activa participación de la 
comunidad en los procesos de creación de contenidos”; 2) al frente de 

http://www.amarc.org
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estas radios se encuentran una asociación o colectivo sin ánimo de lucro; 
y 3) “la programación es designada por la comunidad para mejorar las 
condiciones sociales y la calidad de vida”.

1.2 Aproximación a la Regulación de los Medios Comunitarios

A pesar de que la finalidad de estos medios está reconocida por dis-
tintos organismos —como el Parlamento Europeo (2008), el Consejo de 
Europa (2009) o la ONU (2010), entre otros— a través de documentos 
oficiales en los que se pone en valor la labor de estos medios en el 
panorama mediático, los Estados, de manera general, han contraído 
una “deuda histórica con los sectores sociales como consecuencia de 
haber concesionado la mayoría y —en algunos casos— la totalidad de 
las frecuencias a empresarios del sector privado” (Cerbino & Belotti, 
2016, p. 50), así como por la falta de compromiso y actuación para llevar 
a cabo una regulación o protección normativa de los medios del tercer 
sector. Grosso modo, se puede apuntar hacia la complicidad existente 
entre los medios de comunicación y el mundo empresarial —el cual 
defiende un modelo que, en determinados aspectos colisiona con los 
intereses de la propia ciudadanía— como una de las principales causas 
del nulo interés político por llevar a cabo soluciones y proteger legal-
mente a los medios del tercer sector.

Esto ha motivado que “en América Latina, los vacíos generados por 
el Estado para establecer reglas claras en la administración democrática 
del espectro radioeléctrico han sido ocupados por actores sociales” 
(Cerbino & Belotti, 2016, p. 50), suponiendo que en diversos territo-
rios estas radios vivan en una situación alegal. No obstante, esto no ha 
sido impedimento para el desarrollo de estos medios, especialmente en 
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América Latina, “donde la gran mayoría de la población está exclui-
da de las bondades del desarrollo y donde se han verificado grandes 
transformaciones sociales en los últimos veinte años” (Krohling, 2001, 
p. 83), gracias a estos proyectos sociocomunicativos. De hecho, según 
Plaza (citado por Pincheira, 2013, p. 185), “la radio comunitaria surge 
en Centroamérica desde la clandestinidad” durante el periodo de dic-
taduras militares en varios de los Estados latinoamericanos.

1.3 Legislación Ecuatoriana: ante un Periodo de Transformación

Los medios comunitarios o del tercer sector de Ecuador se rigen por 
la Ley Orgánica de Comunicación, promulgada el 24 de junio de 2013 
durante el mandato del presidente Rafael Correa, la cual, actualmente, 
se encuentra en proceso de transformación desde la llegada al poder 
en 2017 de Lenin Moreno, quien se propuso modificar su articulado 
en más del 75%.

Entre sus aspectos más destacados se localiza el reconocimiento de 
los medios objeto de estudio, los cuales tienen la consideración de medios 
de comunicación social, pudiendo ser estos a través de “medios impresos 
o servicios de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción” (art. 5). 
De manera concreta, en dicha ley se define a los medios comunitarios 
de la siguiente manera: “Son aquellos cuya propiedad, administración 
y dirección corresponden a colectivos u organizaciones sociales sin 
fines de lucro, a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. 
Los medios de comunicación comunitarios no tienen fines de lucro y 
su rentabilidad es social” (art. 85). Además, en la ampliación de dicha 
ley efectuada en febrero de 2019 se añade que los medios comunitarios 
se caracterizan por “su programación pluralista, inclusiva, intercultural, 
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académica, educativa y formativa, con enfoque de género, defensora de 
los Derechos Humanos y de la Naturaleza, orientada hacia la transfor-
mación social, el sistema de vida comunitario y el Buen Vivir”

Además, si bien en el artículo 13 se reconoce el principio de par-
ticipación señalando que “los medios públicos, privados y comunita-
rios facilitarán la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los 
procesos de comunicación”, en la práctica la presencia de colectivos y 
ciudadanos en el proceso comunicativo tan solo tiene una incidencia 
notable en el caso de los medios del tercer sector. Asimismo, una de 
las cuestiones más controvertidas se aprecia en el artículo 42, en el que 
se recoge que es condición sine qua non poseer el título de periodista 
para ejercer como tal, a excepción de las personas que tienen espacios 
de opinión. Sin embargo, en la mencionada ampliación de febrero de 
2019 este requisito se anula en el caso de los medios comunitarios, pu-
diendo desempeñar labores informativas ciudadanos no profesionales 
del periodismo.

Por su parte, la Ley Orgánica de Comunicación también cuenta 
con diversos artículos referidos de manera pormenorizada a distintas 
cuestiones de los medios comunitarios. Así, en cuanto a su financia-
ción, esta provendrá de la venta de servicios y productos comuni-
cacionales, venta de publicidad, donaciones, fondos de corporación 
nacional e internacional, patrocinios y “cualquier otra forma lícita de 
obtener ingresos” (art. 87), invirtiéndose el beneficio generado, si lo 
hubiera, en el mejoramiento del propio medio y en proyectos sociales 
de las comunidades y organizaciones en las que se encuadra el medio. 
En cuanto a la distribución de frecuencias, si bien, como se ha señalado 
anteriormente, la administración y gestión del espectro radioeléctrico 
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es desigual en innumerables países, en el caso ecuatoriano, el texto 
originario de 2013 establece que tanto las estaciones de radio como las 
de televisión se distribuirán en tres partes iguales —medios públicos, 
privados y comunitarios—. No obstante, en la última modificación, el 
porcentaje dedicado a los medios comunitarios se ve aumentado, corres-
pondiéndole a los medios del tercer sector el 34% del total del espectro 
radioeléctrico. Además, para la puesta en marcha de estos medios, el 
artículo 118 establece que las concesiones de licencias para medios del 
sector comunitario se otorgarán exclusivamente a organizaciones con 
personalidad jurídica y sin fines de lucro.

Finalmente, con la mencionada ampliación o modificación de la 
Ley de Comunicación, la protección y reconocimiento de los medios 
del tercer sector se ve reforzada, al contemplarse que “el Estado im-
plementará las políticas públicas que sean necesarias para la creación 
y el fortalecimiento del ecosistema de medios comunitarios” (art. 86).

2. Objetivos

El objetivo fundamental de la presente investigación es conocer el 
empleo que las radios comunitarias ecuatorianas hacen de sus páginas 
webs, así como la estructura de las mismas, dada la importancia que 
desempeñan estas vías como canales de comunicación corporativa 
para fortalecer la relación con sus audiencias y, además, proyectar una 
imagen óptima del medio.

Para alcanzar este propósito se establecieron varios objetivos sub-
sidiarios. El primero de ellos es examinar los contenidos relativos a la 
programación y emisiones de la radio (O1). Otro de los aspectos que se 
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evaluará será la transparencia que muestra el medio a la hora de ofrecer 
datos relevantes sobre su funcionamiento u organización interna (O2). 
De acuerdo con López-López, Puentes Rivera y Rúas Araújo. (2017), 
cada vez los públicos reclaman a las empresas una mayor transparencia, 
siendo esta “una tendencia que se ha reforzado en los últimos 20 años 
de cara a las exigencias que impone la sociedad civil contemporánea” 
(Uvalle, 2016, p. 208), por lo que esta cuestión tiene gran interés y per-
mitirá explorar en qué medida desempeñan esta función. Por otra parte, 
como se ha comentado anteriormente, el carácter social de estos medios 
es uno de los rasgos más definitorios de las radios comunitarias, por lo 
que también se identificará si, además de la propia actividad radiofó-
nica, llevan a cabo otro tipo de actividades y si estas son identificadas 
y difundidas a través de su página web (O3).

3. Metodología

La metodología que se empleará en este trabajo se basa en el análisis 
de contenido, dado que es la técnica que mayor fiabilidad e idoneidad 
presenta para este tipo de estudios. Así se puede inferir de Sayago (2014, 
p. 2), quien define el análisis de contenido como “una herramienta capaz 
de tratar los textos como objetos, es decir, como productos simbólicos 
que pudieran ser sometidos a operaciones experimentales y estadísticas”.

Del mismo modo, Wimmer y Dominick destacan que este método 
permite realizar un análisis de manera “sistemática, objetiva y cuantita-
tiva” (1996, p. 70). Estos rasgos dotan a las investigaciones realizadas 
a través de este método de una notable rigurosidad, aspecto esencial 
que se pretende plasmar en el presente estudio. En términos similares 
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se expresa Neuendorf, quien resalta la validez del análisis de contenido 
subrayando lo siguiente: “Se realiza dentro del método científico, pero 
con ciertas características adicionales que lo colocan en una posición 
única como la metodología principal para el estudio de mensajes” 
(2002, p. 9). Precisamente, es “su flexibilidad instrumental” el rasgo 
más importante según Barredo (2015, p. 27), lo que hace que pueda 
“adaptarse a fenómenos muy diversos y a ámbitos simbólicos distantes”.

En cuanto a la composición de la muestra, se seleccionó mediante 
un muestreo aleatorio simple un total de siete emisoras comunitarias, 
una por cada región o división geográfica del país estudiado. Concre-
tamente, se analizaron las páginas webs de las siguientes radios del 
tercer sector: Radio Sucumbios (Región Norte), Radio Iluman (Región 
Centro Norte), Radio Integración (Región Sur), Radio San Miguel de 
Salcedo (Región Centro), Radio Runacunapac (Región Litoral), Radio 
Latacunga (Región Pacífico) y Radio Puyo (Región Centro Sur).

Para el análisis de las páginas webs y una óptima extracción de la 
información requerida para el estudio, se diseñó una ficha de análisis 
constituida a su vez por distintas variables integradas en dos apartados:

A) Información de registro. Aquellos datos relativos a la iden-
tificación de la web analizada.

B) Análisis de contenido. En este bloque se dará respuesta a 
las variables que permitirán explorar posteriormente de qué 
manera emplean las emisoras comunitarias sus páginas webs. 
A su vez se dividirá en tres subtemas:

 - Información técnica: En este apartado se analizará el 
tipo de emisión (si es online o en FM), si cuenta con 
programación propia y si en ella le conceden espacio 
mediático a diversos colectivos y estos son identifica-
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dos y, por último, si los podcasts de las emisiones están 
disponibles en la web.

 - Transparencia: Se pondrá el foco sobre la publicación de 
información o datos como los estatutos o código deonto-
lógico del medio, su historia, el informe anual de cuentas 
o memoria, así como si facilitan algún dato de contacto.

 - Social: Como se ha comentado anteriormente, es intere-
sante conocer si, además de la propia actividad radiofó-
nica, la emisora organiza otros tipos de eventos o actos 
y en qué medida lo anuncian o publicitan en su web. 
Como vías secundarias o herramientas para mejorar su 
comunicación e imagen corporativa, es preciso identificar 
si también disponen de perfiles en redes sociales como 
Twitter, Facebook o Instagram.

4. Resultados

4.1 Información Técnica

Los resultados del análisis permitieron conocer en primer lugar que 
existen similitudes en lo relativo a la información relativa al apartado 
técnico o de programación. En este sentido, como se aprecia en la Ta-
bla 1, todas las radios emiten tanto en FM como a través de internet, 
lo que multiplica las posibilidades de aumentar el número de oyentes. 
En cuanto a programación, todas las emisoras, a excepción de Radio 
Latacunga —cuya información no está disponible en su web— cuentan 
con programación propia (es decir, no compartida o procedentes de otras 
emisoras similares) y en ella dan voz a diversos colectivos. Menos usual 
es la publicación de los podcast o grabaciones de los programas en sus 
respectivas webs, una práctica solo llevada a cabo por Radio Sucumbios. 
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En este sentido, si bien Radio Integración cuenta con diversos podcasts 
disponibles en su página web, el último que se registra corresponde a 
marzo de 2019, por lo que la periodicidad con la que se lleva a cabo 
esta acción no es significativa.

La ausencia de los podcasts —tan demandados en los últimos tiem-
pos por las audiencias dada la disponibilidad y accesibilidad para ser 
escuchados en cualquier momento—, así como la nula información sobre 
la programación —esto solo en el caso de Radio Latacunga— influye 
negativamente en la captación de posibles nuevos oyentes, los cuales 
conozcan a esta emisora o se interesen por sus contenidos a través de 
la web o accediendo a los podcasts.

Tabla 1.
Análisis de la información técnica y de programación de las emisoras 
comunitarias

Emisión Programación 
propia

Voz a 
diversos 
colectivos

Podcast 
disponible

Sucumbios FM e internet Sí Sí Sí

Iluman FM e internet Sí Sí No

Integración FM e internet Sí Sí No*

S. Miguel FM e internet Sí Sí No

Runacunapac FM e internet Sí Sí No

Latacunga FM e internet N/D N/D No

Puyo FM e internet Sí Sí No
(*) No lo actualizan desde marzo de 2019.
Elaboración propia
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4.2 Transparencia

Mayor divergencia se aprecia en el apartado relativo a la transpa-
rencia, publicándose los estatutos o código deontológico del medio en 
cinco (71,43%%) de las siete páginas webs analizadas. Igual ocurre con 
el informe anual o balance de cuentas, contabilizándose la presencia 
de esta información en los mismos medios que presentan los estatutos 
o el código deontológico, lo que evidencia uma notable falta de trans-
parencia en Radio Runacunapac y Radio Latacunga. Por su parte, se 
constata que apenas tiene incidencia el hecho de incluir un apartado en 
la web en el que se detalle la historia del medio, solo contabilizándose 
en 3 páginas webs (42,86%), pese al interés que este asunto puede 
suscitar para mucho de los oyentes de las respectivas radios. Frente a 
esto, la facilitación de una dirección de correo electrónico y/o teléfono 
de contacto sí se contempla a la hora de elaborar las páginas webs de 
estos medios (85,71%), registrándose una forma de contacto en todas 
las emisoras a excepción de Radio Latacunga.

Tabla 2.
Análisis de la transparencia en la web de las emisoras comunitarias

Estatutos 
o código 
deontológico

Historia Informe anual o 
cuentas Contacto

Sucumbios Sí Sí Sí Sí

Iluman Sí No Sí Sí

Integración Sí No Sí Sí

S. Miguel Sí Sí Sí Sí
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Runacunapac No No No Sí

Latacunga No No No No

Puyo Sí Sí Sí Sí
Elaboración propia

4.3 Social

En cuanto al apartado social, como se ha comentado, las redes sociales 
se posicionan como uno de los canales o vías con mayor aceptación para 
lograr establecer vínculos con las audiencias. Por ello, todos los medios 
analizados disponen de, al menos, dos perfiles en redes sociales (Twitter 
y Facebook), a los cuales se puede acceder desde la página web. En 
menor medida, Instagram también constituye una de las redes sociales 
en las que tienen una notable presencia estas emisoras, contando Radio 
Iluman y Radio Latacunga con perfiles en esta plataforma.

En lo relativo a la organización de eventos o actos, además de la 
propia actividad radiofónica, no se aprecia gran incidencia de este aspecto 
o, al menos, no se muestra información al respecto en las distintas webs, 
no localizándose nada referido a ello en cuatro de las webs analizadas 
(57,15%). Al contrario ocurre en Radio Sucumbios, Radio Iluman y 
Radio Puyo, donde, entre otras actividades o acciones llevadas a cabo, 
destacan las visitas a distintos lugares de la ciudad para dar a conocer 
el proyecto del medio, la organización de un campeonato de fútbol y 
la impartición de un taller de sexualidad, respectivamente.
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Tabla 3.
Análisis del apartado social de la web de las emisoras comunitarias

Organización de 
otras actividades

Perfil 
Twitter

Perfil 
Facebook

Perfil 
Instagram

Sucumbios Sí Sí Sí No

Iluman Sí Sí Sí Sí

Integración N/D Sí Sí No

S. Miguel N/D Sí Sí No

Runacunapac N/D No No No

Latacunga N/D Sí Sí Sí

Puyo Sí Sí Sí Sí
Elaboración propia

Conclusiones

La imagen corporativa transmitida por los propios medios de comu-
nicación constituye en los últimos años uno de los factores que influye 
más notablemente en la captación de posibles oyentes. La comunica-
ción y acciones realizadas por las empresas periodísticas en pro de una 
mayor visibilidad y establecer vínculos con sus audiencias tienen aún 
más importancia en los medios comunitarios, debido al rasgo social 
que definen a estos tipos de medios.

En líneas generales, se aprecia un aprovechamiento escaso o mode-
rado de las posibilidades comunicativas, imagéticas y promocionales 
que proporcionan los sitios webs. A nivel técnico, si bien todas las 
radios emiten tanto en FM como online — permitiendo esto llegar a 
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más públicos—, el hecho de no ofrecer los podcasts de los programas 
a sus oyentes influye negativamente en la difusión y promoción de la 
emisora. De esta forma quedaría respondido el O1.

Por su parte, en lo relativo al ejercicio de la transparencia (O2) se 
acentúan aún más las divergencias. Si bien la mayoría de las emisoras 
publican sus estatutos o códigos deontológicos, así como el informe anual 
o de cuentas, no se difunde en la misma medida su historia. Por último, 
tal y como se pretendía en el O3, los datos evidencian que las acciones 
que llevan a cabo estas emisoras se limita —o al menos no difunden— 
en la mayoría de ellas a la actividad radiofónica. No obstante, con el 
propósito de un mayor acercamiento a sus audiencias, disponen todas 
ellas de, mínimo, dos perfiles en redes sociales (Facebook y Twitter 
predominantemente).

A modo de conclusión, los datos de la presente investigación revelan 
un desaprovechamiento de las múltiples alternativas y posibilidades que 
permiten las páginas webs para fidelizar y atraer a los oyentes, así como 
lograr un óptimo posicionamiento institucional de la emisora. En este 
sentido, la publicación de contenidos periodísticos, actualizados y con 
mayor peso visual, permitiría paliar, de manera parcial, el déficit detectado.
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O Protagonismo do Reporterismo no Quadro 
Radiofônico Carreteras Secundárias, do 
Programa A Vivir que son Dos Días

Tayane Abib1

Recorde de audiência da emissora radiofônica SER (Sociedad 
Española de Radiodifusión) aos finais de semana, o programa A vivir 
que son dos días bateu a marca de 1.922.000 ouvintes em sua edição 
de sábado, e 2.033.000 na transmissão de domingo, de acordo com os 
dados divulgados no último Estudio General de los Medios, referente ao 
consumo midiático espanhol no terceiro quadrimestre de 2019. O pro-
grama, criado em 1988, passou por uma reformulação em 2012, sob 
a liderança do jornalista Javier Del Pino, e desde então vem atingindo 
índices notáveis de audiência (Cadena Ser, 2019).

Conforme relatado em entrevistado concedida à autora em dezembro 
de 2019, para Del Pino o sucesso de A vivir que son dos días, em con-
texto de queda de audiência da imprensa, da televisão e do rádio frente 
aos meios digitais, deve-se ao formato jornalístico distinto que a equipe 
do programa busca desenvolver, ao investir tempo e valor na produção 

1. Mestre em Comunicação pela Universidade Estadual Paulista - UNESP.
 Doutoranda em Comunicação pela mesma instituição.
 tayane.abib@unesp.br
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de conteúdos próprios e apostar pelo reporterismo enfraquecido como 
consequência da crise econômica dos meios de comunicação.

De maneira específica, o quadro Carreteras Secundarias, produzido 
pelos jornalistas Bru Rovira e Valentina Rojo, despertam nosso interesse 
investigativo. Lançado em 2015, tem como proposta relatar histórias de 
povoados espanhóis que nem sempre recebem destaque na cobertura 
informativa tradicional. A expressão Carreteras Secundarias carrega, 
assim, um tom provocativo e de resistência frente à noticiabilidade e 
ao tratamento narrativo que orientam a prática jornalística hegemô-
nica. E é também princípio que instiga reflexões sobre possibilidades 
de renovação narrativa a partir de um compromisso profissional com 
pessoas e realidades marginalizadas pelo interesse público e midiático.

A partir de um estudo da dinâmica jornalística desenvolvida pelo 
quadro do programa, com base em entrevistas realizadas com esses 
três jornalistas envolvidos em sua produção e em revisão bibliográfica, 
buscaremos evidenciar contribuições de um Jornalismo de Carreteras Se-
cundarias ao atual cenário de transformação dos meios de comunicação.

A Aposta por Contar Histórias

Cabe destacar, de início, que a rádio é veículo de comunicação com 
grande tradição na Espanha. Na hora de sua maior audiência, chega a ter 
cifras mais altas que a televisão, em seu momento auge, como assinala 
Antoni Bassas (comunicação pessoal, 9 de outubro de 2019), que hoje 
é diretor do Ara, o mais recente diário impresso da Catalunha, mas 
que tem uma trajetória de mais de 30 anos trabalhando em rádio: “la 
voz transmite mucha verdad y mucha proximidad, es muy respetuosa 
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con la gente”, opina o jornalista, ao ser questionado sobre o porquê do 
encanto do meio sobre a população. Ao que acrescenta Javier Del Pino 
(comunicação pessoal, 28 de novembro de 2019), diretor do programa 
aqui analisado, respondendo à mesma pergunta: “la protagonista es 
la palabra, y la gente no quiere otra cosa más que la palabra. Por ella, 
la integridad, la honestidad, la personalidad del comunicado llega de 
manera muy más directa al corazón del oyente”.

Todos os sábados e domingos, assim, das 08:00 às 12:00, a emissora 
radiofônica SER, do conglomerado midiático PRISA, que detém também 
o periódico espanhol El País, transmite o programa A vivir que son dos 
días, dirigido e apresentado pelo jornalista Javier del Pino desde 2012. 
Com um total de 38 seções, entre informação, opinião, entrevista, humor 
e cultura, A vivir que son dos días recebe contribuições de profissionais 
que são referência na história recente do jornalismo espanhol pós regime 
ditatorial de Francisco Franco: José Martí Gómez, Ramón Lobo, Juan 
Tallón, Gervásio Sanchez, Bru Rovira, entre outros nomes dedicados a 
imprimir um formato que vem dando à emissora a liderança da audiência 
radiofônica espanhola aos finais de semana.

O sucesso do programa se deve, em grande medida, segundo del 
Pino (comunicação pessoal, 28 de novembro de 2019), à configuração 
jornalística distinta que a equipe busca implementar, investindo tempo 
na produção de conteúdos próprios, a partir de uma aposta pelo exercício 
da reportagem. Um modelo de jornalismo radiofónico “más trabajado, 
más sosegado, consciente de su valor como sistema de comunicación, 
más que como medio de comunicación de masas”, ele diz, que teve 
como inspiração a rádio pública norte-americana NPR, que Del Pino 
pôde conhecer de maneira mais direta em razão dos dezesseis anos que 
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viveu em Washington D.C, como correspondente da SER e colunista 
do diário El País.

Durante mucho tiempo habían intentado que yo regresara a hacer 
un programa, y conseguirán convencerme con la promesa de que 
yo podría hacer lo que yo quisiera. El programa me lo darían y 
no habría ningún tipo de obligación, o ningún tipo de cortapisa. 
Entonces, yo empecé el proyecto cuando regresé a España, y la 
verdad es que mi casa cumplió su promesa: me han dejado hacer lo 
que yo he querido. Eso a veces ha sido un poco complicado, porque, 
claro, cuando yo regresé, después de tantos años fuera, e hice un 
pico de radio, que era distinto de la radio que se hacía en esta casa, 
en este país, pues a principio hubo una especie de choque, por parte 
de la audiencia, y, por supuesto, por parte de los directivos de esta 
empresa. Sin embargo, la audiencia inmediatamente respondió y 
hemos cumplido siete años en la antena con niveles de audiencia 
maravillosos (Del Pino, comunicação pessoal, 28 de novembro de 
2019).

As premissas de A vivir que son dos días, que acabaram se con-
vertendo em promessas para o ouvinte, conforme conta Del Pino (co-
municação pessoal, 28 de novembro de 2019), foram essencialmente 
duas: afastar-se dos grandes eixos em torno dos quais se move a rádio 
na Espanha – política e futebol – e “escuchar las pequeñas cosas, para 
de ellas sacar grandes conclusiones”, de modo a fazer do programa 
uma espécie de remanso, ou trincheira frente aos conteúdos midiáticos 
hegemônicos.

A vivir, deste modo, sim que trata de temas clássicos, como política 
e economia, mas não desde uma abordagem padrão, de confrontação, 
como a que abunda na cobertura dos informativos tradicionais, e sem 
implicar-se nos esquematismos declaratórios dos discursos oficiais – 
não tendo convidado nunca um político a participar do programa, nos 
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oito anos de história em que Del Pino está à frente de sua produção. 
O interesse é discutir políticas, mais que política: sociais, culturais, de 
emprego – desde a perspectiva das necessidades da população.

É neste sentido que narrativa de pequenas coisas tem destaque 
no modus operandi do programa, que, desde 2015, passou a contar com 
o quadro Carreteras Secundarias, a partir da contratação do jornalista 
catalão Bru Rovira, especializado em temas internacionais e sociais, 
para reportar histórias de pequenos povoados da Espanha: “atender a 
las pequeñas cosas de la vida para entender a las grandes cosas de la 
vida”, explica Del Pino (2019, informação verbal).

Se a dinâmica hegemônica “apunta siempre muy alto para intentar 
llamar más la atención”, a prática das carreteras secundárias – como 
aprofundaremos mais adiante – prefere “apuntar muy bajo y ahí sacar 
conclusiones”.

Te pongo un ejemplo: a todos los periodistas les encantaría entrevistar 
a Barack Obama, o al Papa, y tal, ¿no? Pero no estamos en esta 
guerra. Preferimos entender el legado de Obama, o entender el 
catolicismo actual a través de gente que va a la iglesia, que conseguir 
una entrevista con el papa. Y eso nos hace ir a lugares a los que nunca 
ha habido un periodista, y escuchar cosas que te ayudan muy bien a 
entender lo que está pasando en este país y en el mundo (Del Pino, 
comunicação pessoal, 28 de novembro de 2019).

Os grandes meios de comunicação, ou aqueles que informam desde 
as capitais, observou o diretor de A vivir que son dos días, muitas vezes 
se esquecem de que as grandes cidades são minoria frente ao país, isto 
é, que esse é formado por uma multiplicidade de pessoas que vive em 
localidades cujas demandas são distintas dos que residem na capital, e 
é papel do jornalismo escutar também essas necessidades, bem como 
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repercutir de que modo as decisões tomadas nos grandes centros afetam a 
outras comunidades. O processo de trabalho do programa, assim, consiste 
em, a partir de reuniões semanais de conteúdo, levantar, entre a equipe 
– hoje formada por dez jornalistas – temas que estejam de acordo com 
a proposta de reportar problemáticas sociais desde as pessoas comuns, 
tomando, para isso, de semanas a meses para a apuração dos fatos.

Por Carreteras Secundárias

Especificamente na seção Carreteras Secundarias, trabalham Bru 
Rovira e Valentina Rojo – uruguaia de origem, de 28 anos, que desde 
2015 atua na rádio SER -, configurando um modelo de colaboração que 
aposta na integração de duas gerações que viveram lógicas profissio-
nais distintas – dado também o momento histórico do país -, mas que 
compartilham o modus operandi do reporterismo de toda a vida: “ir 
libre de prejuicios a cualquier lugar donde vayas, dejarte sorprender 
por cualquier cosa que vayas a conocer, por mucho que creas que ya 
te lo sabes” (Rojo, comunicação pessoal, 12 de dezembro de 2019).

Salir en la calle y hablar con la gente, no hacemos nada más que esto. 
No hemos inventado nada, es de lo qué se trata el periodismo. No 
es algo nuevo en realidad, pero es algo nuevo en la lógica general 
de los medios. Mientras el día a día del periodismo va, pues, por las 
grandes autopistas, nosotros lo que intentamos es ir por las carreteras 
secundarias, el otro lado de las historias que no se cuentan, y que son 
importantes, pero, bueno, al final el día a día de la actualidad, pues, 
hace que pasen más desapercibidas, o que no tenga tanto espacio 
para dedicarles a ellas. […] Creo que es un pequeño remanso de 
paz. Lamentablemente ahora esta iniciativa parece que resulta algo 
marginal (Rojo, comunicação pessoal, 12 de dezembro de 2019).
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Rovira (comunicação pessoal, 14 de dezembro de 2019), que nunca 
havia trabalhado em rádio em quarenta anos de carreira profissional, 
enfatiza que, apesar de a voz jogar um papel importante no meio – onde, 
às vezes, os jornalistas se convertem mais em locutores que em repórteres 
-o mais importante é sempre ser orelha: “el periodismo, independiente 
del medio que sea, es una actitud, es cómo tú llegas a un sitio y escuchas 
[…] la potencia tiene que estar es la voz del otro, no en la tuya”. É o 
ponto que mais se sobressai na prática de reportagem desenvolvida no 
quadro Carreteras Secundárias, na opinião de Valentina Rojo (comu-
nicação pessoal, 12 de dezembro de 2019): “prestar muy poca atención 
a cómo va a quedar nosotros, los reporteros, cómo va a sonar nuestra 
voz, y simplemente se limitar a conversar con la persona […] lo que yo 
he aprendido es que tú es lo primero que tienes que olvidar”.

A expressão Periodismo de Carreteras Secundárias foi cunhada 
por Bru Rovira, e empregada publicamente pela primeira vez em 2004, 
quando o repórter recebeu o Prêmio Ortega y Gasset pelo conjunto 
de seu trabalho. De maneira resumida, a história de vida do jornalista 
catalão pode ser apresentada em fatos datados e diretos, como pede o 
lead noticioso: nasceu em Barcelona, em 1955, trabalhou nas revistas 
espanholas Arreu, Primeras Noticias e La guia del ócio, e nos diários 
Tele/Exprés, El Noticiero Universal, Avui, La Vanguardia e Ara.

É importante destacar, no entanto, seguindo a linha do reporterismo 
que estamos a defender neste artigo, que demanda um movimento de 
aproximação para ir além dos simples dados e alcançar a complexidade 
das histórias, que a trajetória profissional de Rovira está ligada ao pe-
ríodo de resistência do jornalismo espanhol, em defesa da liberdade de 
imprensa durante o regime ditatorial de Francisco Franco (1939-1975), 
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desde o Grup Democràtic de Periodistes. Está inspirada, também, no 
trabalho de Ryszard Kapuscisnki, sobretudo em suas incursões pelo 
continente africano, fazendo da atitude de reportar a partir de persona-
gens anônimos a peça chave de sua conduta profissional.

Da convicção do historiador e repórter polaco “de que para tener 
derecho a explicar se tiene que tener un conocimiento directo, físico, 
emotivo, olfativo sobre aquello de lo que se habla” (Kapuscinski, 2002, 
p. 15), Rovira aprendeu o valor da observação às pequenas coisas. Iden-
tificar aqueles detalhes que significam aos sujeitos, conferem sentido ao 
seu cotidiano e acabam por conectar suas micro-realidades a dimensões 
sociopolíticas mais amplas.

Uma panela, que desde uma visada de aparência não é mais que a 
materialidade de um utensílio doméstico, ganha em simbologia a partir 
do olhar atento de um repórter que busca significação, e vai percebê-la 
como o sustento de uma vida familiar. Há uma passagem representativa 
desta acepção, relatada por Rovira em entrevista aos autores, que ajuda 
a ilustrar esse movimento de reportagem:

Eso ocurrió en Mozambique cuando rescatamos una señora con 
un helicóptero, después de las inundaciones del 2000. Esta señora 
subió, y cuando estaba en el helicóptero dijo ‘me he dejado la olla’, 
pero el tío del helicóptero decía ‘bueno, cada hora de vuelo en este 
helicóptero vale no sé cuántos millones’, y ella insistía ‘no, es que 
yo sin mi olla no puedo vivir, necesito la olla’… El tío entonces le 
contestó ‘bueno, nosotros tenemos que ir’, y la señora por fin se tiró. 
Entonces, claro, la olla no es solo una olla, y nosotros periodistas 
tenemos que explicar eso. Está la olla, pero también está la señora, 
y está el helicóptero, y está el vuelo, y bueno, tenemos que hacer 
las conexiones de las cosas (Rovira, comunicação pessoal, 2 de 
outubro de 2019).
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Os elementos aparentemente simples carregam a potência de uma 
história, com sua vitalidade, suas contradições e fragilidades. O jornalis-
mo, afinal, como ensina Kapuscinski (2002, p. 37), é também ofício de 
emoções, já que “la fuente principal de nuestro trabajo son ‘los otros’”. 
E, para Rovira, é pelo escopo que atrela os diminutos às subjetividades 
humanas que somos capazes de alcançar a complexidade do real – como 
uma espécie de porta de entrada à compreensão das redes contextuais 
que formam a vida em sociedade.

Se o mundo pode ser explorado desde uma multiplicidade de rotas, 
Rovira elegeu, portanto, adentrá-lo pelas vias secundarias. Essas, con-
forme comenta Sandra Vicente (comunicação pessoal, 3 de dezembro 
de 2019), jornalista do diário Catalunya Plural, “aunque te estraguen 
las rodas del coche, te hagan gastar más gasolina […] te abren la mirada 
para percibir cosas que están ahí, por las cuales pasamos por delante en 
la calle y que no nos fijamos”.

Alfonso Armada, presidente da seção espanhola Reporteros sin 
Fronteras, com carreira nos jornais El País e ABC, viveu, nos anos 
2011 e 2012, a experiência de percorrer diariamente alguns quilômetros 
pelas carreteras secundárias de Espanha. Publicou, em 2018, a obra 
Por carreteras secundarias, que relata suas viagens desde a madrilenha 
Puerta del Sol, atravessando o interior da Catalunha, da Galícia e da 
Andalucía, passando por Extremadura. 

A proposição que estava em jogo era investir no caminho, sem se 
preocupar com a chegada. Disfrutar, de fato, o percurso, e dedicar maior 
interesse aos entornos – o que não costuma ocorrer quando se transita 
pelas pistas principais.
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Por carreteras secundarias tienes que ir más despacio, puedes parar, 
puedes escuchar, puedes vivir, puedes encontrarte con lo inesperado. 
[…] Sobre todo tomándose tiempo, es decir, perdiéndose por las 
sombras de las cosas, por las historias […] para percibir que hay un 
sentido mucho más allá de lo que vemos por las vías tradicionales 
(Armada, comunicação pessoal, 27 de setembro de 2019).

Aplicada ao jornalismo, essa dinâmica assume a configuração de 
uma prática contracorrente: diante dos tradicionais discursos midiá-
ticos que se deixam orientar por interesses políticos e empresariais, 
manifesta-se como provocação e modo de resistência. Uma expressão 
que é uma atitude vital, “que va muy en contra del periodismo oficial”, 
como comenta Josep Carles Rius (comunicação pessoal, 5 de novembro 
de 2019)2, e que, portanto, sinaliza para uma espécie de jornalismo de 
anti-poder: “hay un punto de compromiso social en el sentido de dar 
voz a los perdedores, explicar la realidad a partir de los que están al 
margen de la sociedad […] fijar un lugar en la historia para hablar de 
los que sufren”.

Na ideia de carreteras secundarias também está o posicionamento 
do repórter catalão em questionar o processo de produção noticiosa 
acomodado nas rotinas profissionais (Traquina, 2005), extrapolando a 
divergência em relação a um fazer jornalístico que se padronizou sen-
tido à ação: assumir a conduta propositiva de resgatar o protagonismo 
narrativo de pessoas e temas marginalizados pelas coberturas midiáticas 
hegemônicas, de modo a convertê-los em peças centrais nas discussões 
acerca das problemáticas socioculturais. 

2. Presidente da Fundación Periodismo Plural. Foi subdiretor do diário La Vanguardia 
nos anos 1990.
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Aos tradicionais saberes de reconhecimento, procedimento e narra-
ção (Traquina, 2005), que direcionam modelo informativo em função 
de critérios de noticiabilidade, predileção por fontes oficiais e redação 
em formatos de lead e pirâmide invertida (Lage, 2005), a proposta de 
carreteras secundárias fundamenta possibilidades de coberturas de fôle-
go, onde o valor está na construção de sentidos tecida por cada sujeito, 
no compartir entre repórter e personagens, e na tomada de uma escritura 
que, antes de aplicar fórmulas, busca encontrar os pontos de cadência 
entre os acontecimentos, através de uma vinculação com seus contextos. 

Yo prefiero, y hago, un periodismo de carreteras secundarias en el 
sentido que el mainstream no me interesa. Lo que me interesa es 
circular más por los lados, por dentro, es decir, salir del discurso 
oficial para enfatizar un modo distinto de hacer. […] Y ese modo 
distinto es también una provocación. Periodismo es conocimiento de 
lo que ocurre a través de las personas, de los sentimientos y, sobre 
todo, del escuchar. La idea de carreteras secundarias, para mí, es 
dar fortaleza a todo eso que se ha perdido (Rovira, comunicação 
pessoal, 2 de outubro de 2019).

Kapuscinski (2002, p. 38), desde uma posição marginal, já inscrevia 
o jornalismo como exercício essencialmente de relações, “saber como 
dirigirse a los demás, cómo tratar con ellos y comprenderlos”. A di-
nâmica assumida por Rovira, ao se basear na centralidade do sujeito 
e na observação aos detalhes cotidianos, depende de uma abertura à 
escuta e de uma atitude compreensiva desde o movimento do diálogo: 
“ponerse en el lugar de entender cómo el otro vive, por qué vive así, 
con quién vive, cómo se relaciona con los otros, con los objetos, con 
la naturaleza, qué sueños tiene, que ideal tiene” (Rovira, comunicação 
pessoal, 2 de outubro de 2019). 
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Hans-Georg Gadamer (2002, p. 247) reflete sobre a experiência 
dialogal em ensaio que compõe sua célebre obra Verdade e Método II, 
e que pode se estender ao campo jornalístico precisamente por enfatizar 
o potencial das interações que reconhecem o valor da humanidade de 
seus partícipes: “é só no diálogo que os homens podem encontrar-se e 
construir aquela espécie de comunhão onde cada qual continua sendo 
o mesmo para o outro porque ambos encontram o outro e encontram a 
si mesmos no outro”. Quando inscreve a entrevista jornalística como 
um braço da comunicação, Cremilda Medina (2008) põe precisamente 
em relevo tal procedimento em configuração de encontro com o Outro, 
para além de simples técnica.

Sua crítica ao dirigismo com que se executam os processos noti-
ciosos busca liberar o profissional da camisa-de-força do questionário 
fechado, sublinhando “as possibilidades de enriquecimento informativo 
de uma entrevista de tipo aberto ...: o centro do diálogo se desloca para 
o entrevistado ... e esta relação tem condições de fluir” (Medina, 2008, 
p. 11). Sob essa via, a entrevista assume feição compreensiva, interessa-
da no “conhecimento de sujeito a sujeito” (Morin, 2002, p. 94), aquele 
que deseja o “vínculo com a coisa que se aborda, com o outro, com a 
pluralidade dos outros, com o mundo” (Sodré, 2006, p. 68).

Está, portanto, diretamente relacionada com a humanização do 
contato interativo, atenta aos sentidos que emanam do ato presencial 
- “a sintonia dos silêncios, dos gestos ... dos sinais sutis do corpo, o 
brilho úmido da pupila, o olfato” (Medina, 2008, p. 93). O verdadeiro 
carisma do diálogo, recorda-nos Gadamer (2002, p. 244), “apenas se 
faz presente na espontaneidade viva da pergunta e resposta, no dizer e 
deixar-se dizer”.



516

Toda boa narrativa do real só se justifica se nela encontramos pro-
tagonistas e personagens humanos tratados com o devido cuidado, 
com a extensão necessária e com a lucidez equilibrada onde nem 
os endeusamos nem os vilipendiamos. Queremos antes de tudo des-
cobrir o nosso semelhante em sua dimensão humana real, com suas 
virtudes e fraquezas, grandezas e limitações (Lima, 2009, p. 359).

Assim, os processos de apuração e entrevista que se conjugam no 
exercício do reporterismo aqui destacado acabam por consolidar a expe-
riência-vivência do jornalista no contexto reportado, isto é, convidam-no 
a participar e se envolver com a realidade de suas fontes, “abriendo 
nuevas e inusitadas posibilidades de captar, aprender, rescatar, narrar y 
comprender el ser humano en su relación con el mundo” (Osório Vargas, 
2017, p. 43). A prática imersiva, conforme Lima (2009, p. 373), permite 
ao autor esse mergulho no real, para “viver intensamente, de corpo e 
alma, a experiência de vida dos personagens”.

Considerações

Inscrito em visada propositiva, este estudo buscou reunir elementos 
teóricos e interpretativos para a reflexão acerca do valor do exercício 
da reportagem na cobertura informativa radiofônica. A partir de revi-
são bibliográfica e pesquisa de campo, dedicou-se a analisar o formato 
desenvolvido pelo programa A vivir que son dos días, desde o entrecru-
zamento dialógico das considerações de três jornalistas que cuidam de 
sua produção: Javier Del Pino, Bru Rovira e Valentina Rojo.

De modo específico, debruçou-se sobre o quadro Carreteras 
Secundárias, implementado desde 2015 com a contratação de Rovira, 
que já havia cunhado a expressão e se especializado neste tipo de repor-
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terismo em seus anos de trabalho para o jornal espanhol La Vanguardia, 
onde, inclusive, chegou a assinar uma seção homônima aos domingos 
– de 2004 a 2007. Na aposta da direção do programa pela conjunção de 
experiências e visões de duas gerações distintas do jornalismo, atreladas 
pela essência mesma da profissão de “ver, ouvir e contar”, o quadro 
investe no movimento da escuta e do diálogo para relatar histórias de 
pequenos povoados do país.

Resistindo ao jornalismo declaratório que, conforme Joaquim Ferreira 
dos Santos (2005, p. 243), “se tornou o grande vencedor do momento”, 
a prática das carreteras secundárias é simples e ousada, a uma só vez, 
por levar a cabo os valores básicos da profissão (Kapuscinski, 2003), que 
se perdem nas rotinas do facilitismo tecnológico. Se o telefone ganha 
protagonismo nas redações em função das necessidades imediatistas e 
das restrições financeiras das organizações, não há mediação técnica, 
conforme Medina (2008), capaz de abarcar a cena viva, em cheiros, si-
lêncios, cores e paladares, que ambienta os seres em relação. Ao telefone, 
comenta Gadamer (2002, p. 244), “não é possível ouvir a disposição de 
abertura do outro para entrar em diálogo”, de modo que a aproximação 
mútua e a dimensão da partilha tão importantes ao processo se esvaem.

Quando se assume, entretanto, o ato presencial no exercício jorna-
lístico, mobilizando os sentidos de apuração e interação compreensivas, 
o interesse noticioso passa a se fazer possível também mesmo nos 
lugares mais comuns, em meio à cotidianidade que frequentemente é 
marginalizada pela agenda pública e midiática. Junto aos personagens 
anônimos, mulheres e homens ordinários (Certeau, 1994, p. 13) que 
tecem sua resistência na “floresta dos produtos impostos” e que car-
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regam, ademais de histórias singulares, elementos de socialidade que 
“constituem o essencial da existência” (Maffesoli, 2005, p. 102).

Afinal, como escreve Rovira (2019, informação verbal), “a todo mundo 
le mueve lo mismo […] y la grandeza es ver historias que tú te identificas 
con ellas porque hay cosas tuyas, pero va más allá, va abriendo puertas 
a la comprensión del humano” – e é ese o plano de fundo, acreditamos, 
da dinâmica jornalística que perfaz o programa A vivir que son dos días 
e dá o tom narrativo do quadro de reportagens aqui analisado.
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Pensar as transformações no ecossistema midiático, com parti-
cular atenção ao jornalismo, requer aludir às referências que mar-
cam a atividade, observando entre as características centrais, segundo 
Fausto Neto (2017), o problema dos modos de dizer e de enunciar para a 
sociedade. Trata-se, portanto, da compreensão das narrativas jornalísticas 
como mediadoras simbólicas da sociedade, dada a inegável constituição 
histórica, como refere Giddens (1991), dos meios de comunicação como 
“porta de acesso” dos cidadãos aos sistemas sociais, a partir das suas 
narrativas redutoras das complexidades.
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Assim, considera-se, nesse olhar, as reconfigurações da prática jor-
nalística especialmente decorrentes da passagem da Modernidade para 
a Pós-modernidade - ou contemporâneo – percebida como um momento 
em que os jornalistas vão gradativamente perdendo a exclusividade 
do dizer sobre o que é notícia. Em razão disso, enquanto o espírito 
moderno esteve assentado na objetividade e imparcialidade como pre-
missas capazes de garantir a qualidade e perícia do fazer jornalístico, 
o contemporâneo vem permitindo que, a partir da popularização das 
tecnologias comunicacionais, o indivíduo de fora do campo jornalístico 
dê a conhecer os fatos que entende “importantes” às coletividades. E o 
faz sem considerar a necessária acuidade da informação, tampouco 
observando os princípios de isenção que vinham balizando as práticas 
editoriais até então, fortalecendo de forma inaugural uma narrativa que 
salienta o “eu” que narra.

Essas transformações interferem em todo ecossistema midiático, 
constituindo-se em estratégias oportunas à emergência das subjetividades, 
até então desprezadas pelo que se conhecia como “bom jornalismo”, 
que pretendem construir pela informalidade um sentido de proximidade 
aos públicos receptores. Ou seja, jornalistas e não jornalistas narram o 
contemporâneo, evidenciando um narrador e, por extensão um ponto 
de vista, agora declarado e explícito, promovendo indagações a respeito 
do novo lugar ocupado pelo jornalismo neste cenário.

No entanto, é necessário considerar a importância do fazer jor-
nalístico estar efetivamente a cargo dos peritos que, como lembra 
Luhmann (2005), ocupam uma dimensão referenciadora e simbólica da 
onisciência divina. São eles que nos propõem dar a saber “aquilo que 
sabemos sobre a nossa sociedade ou mesmo sobre o mundo no qual 
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vivemos” (Luhmann, 2005, p. 15). Em diálogo com tais concepções, 
também Verón (2004) valoriza a dimensão interacional entre as mídias 
e o tecido social, chamando a atenção para a mídia jornalística que se 
constitui numa espécie de elo entre as instituições sociais, no qual os 
jornalistas seriam os “guardiões do contato” para assegurar a efetivação 
de tais vínculos.

Da mesma forma, Fausto Neto (2017, p. 44) chama a atenção para a 
competência própria dos meios de comunicação e, portanto, das narrativas 
jornalísticas, na oferta de mensagens para a sociedade. A “singularidade 
do campo jornalístico diz respeito ao seu papel como uma instância me-
diadora, encarregada da produção sistemática de um intercâmbio entre 
as instituições e os atores sociais”. As mídias jornalísticas enfatizam 
“as estruturas, as funções e as modalidades através das quais os meios 
tecem e ofertam ‘realidades’ para leitura/consumo da organização social”, 
reafirmando sua expertise: É preciso mencionar que tais afirmativas 
dão conta do reconhecimento da prática jornalística enquanto período 
da Modernidade e, como tal, da vigência dos ideais da objetividade e 
da imparcialidade.

Portanto, uma primeira consequência a tirar das afirmações dos 
atores mencionados é o reconhecimento da especificidade do tra-
balho tecno-simbólico feito por esta modalidade de comunicação 
midiática cujos experts operam a partir de idealidades próprias, como 
regras, rotinas, procedimentos, deontologias, etc. Aspectos que, na 
sociedade dos meios, ainda que fossem também atravessados por 
contributos de outras instituições, eram manejados nas próprias 
fronteiras do campo midiático, especialmente a prática jornalística. 
Ou seja, a complexa transformação do fato em notícia, pressupunha 
a mediação de técnicas, valores e estratégias que, manejadas por 
uma atividade mediadora, cuidavam de transformar temporalidades 
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em relatos, em construções que poderíamos chamar de atualidade 
jornalística. (Fausto Neto, 2017, p. 44)

Com as transformações sócio-técnico-discursivas na sociedade, 
contextualizadas pela transição para a Pós-modernidade, é que de forma 
gradativa as reconfigurações também impactam no campo das narra-
tivas, incluindo as jornalísticas. Ou seja, a partir dessa passagem tais 
considerações referidas sobre o fim da exclusividade dos jornalistas no 
trato com a informação trazida a público são fundamentais para o debate 
no contexto da pesquisa proposta aqui. Trata-se de um recorte da tese 
de doutoramento em desenvolvimento, em que pretendemos destacar 
como a atividade no campo do jornalismo é afetada pelo conjunto de 
transformações oportunizadas pela Pós-modernidade e, especialmente, 
como estas incidem na questão da narrativa e da credibilidade dos con-
teúdos. Dessa forma, dado o contexto em que profissionais e cidadãos 
comuns produzem e ofertam informações a qualquer tempo, tornando-as 
públicas na ambiência da internet e reconfigurando a prática jornalística, 
agora organizada em razão da explicitude das subjetividades, propõe-se 
uma reflexão sobre o gênero opinativo no jornalismo, especialmente 
pensado a partir do colunismo.

O colunismo vem constituir-se em objeto de investigação com par-
ticular atenção na medida em que, diferentemente dos outros gêneros 
que compõem o jornal, considerados aqui a partir da classificação de 
Marques de Melo (2003a, 2009) e Lia Seixas (2009), sempre teve a 
prerrogativa de evidenciar as subjetividades e interpretações a respei-
to da temática a que é incumbido de apresentar. Em razão disso, cabe 
indagar o que acontece neste cenário complexificado do jornalismo 
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com as narrativas das colunas na medida em que as fronteiras entre o 
texto informativo e o interpretativo/opinativo vão se desfazendo face à 
personalização generalizada daquele que narra. Qual o lugar narrativo 
ocupado pela coluna? A que narratário ou leitor imaginado se destina 
a narrativa construída para a coluna de um portal de conteúdo?

Do ponto de vista empírico, a investigação se dará a partir das colunas 
da jornalista Eliane Brum (https://brasil.elpais.com/autor/eliane_brum), 
no periódico El País3, considerando ser este um espaço de referência 
para os leitores, assinado por uma mulher jornalista, legitimada pela 
formação e por anos de carreira. Pretendemos, pela análise, alcançar 
pistas de um redesenho do colunismo e, dessa forma, do gênero opi-
nativo, por meio da interpretação daquele que narra. E tomamos por 
hipótese a ideia de que, diante da profusão de narrativas com que lida 
o leitor contemporâneo, sem ter muita clareza sobre a acuidade da 
informação que lhe é ofertada, pode tomar a coluna como este espaço 
de referência, legitimidade e credibilidade, na medida em que há um 
sujeito reconhecido e afamado responsável por um texto que se mostra, 
inclusive, mais aprofundado e contextualizado do que as narrativas 
jornalísticas ordinárias.

1. Pós-Modernidade e Reconfigurações da Prática Jornalística

A prática jornalística é marcada por reconfigurações, impulsionadas 
pelas mudanças de contexto sócio-político e tecnológico. Neste sentido, 
Marcondes Filho (2002) divide o jornalismo em quatro fases distintas, 

3. A jornalista Eliane Brum é colunista especial do El País, Espanha. O conteúdo 
das publicações pode ser acessado gratuitamente.

https://brasil.elpais.com/autor/eliane_brum
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cuja categorização define o quarto e último jornalismo, o do fim do 
século 20, pela sua marca tecnológica. O autor destaca o acoplamento 
de dois processos nesse contexto: de um lado, “a consciência no plano 
das estratégias de comunicação e persuasão dentro do noticiário e da 
informação” (Marcondes Filho, 2000, p. 30) e, de outro lado, a “subs-
tituição do agente humano jornalista pelos sistemas de comunicação 
eletrônica, pelas redes, pelas formas interativas de criação, fornecimento 
e difusão de informações” (Marcondes Filho, 2000, p. 30).

Vejamos que na Modernidade, o paradigma norteador tratava da 
racionalidade técnica, da ciência, da objetividade e do método no lu-
gar de narrativas-mestras que orientavam a sociedade, suas ações e o 
entendimento dos sujeitos acerca da sua posição no mundo. A ciência 
era considerada uma atividade “nobre”, com o intuito de romper com o 
mundo do senso comum, das crenças tradicionais – o mundo das “trevas”. 

Segundo Goergen:

Na modernidade o homem se conscientiza de suas capacidades 
racionais para o desvendamento dos segredos da natureza e busca 
empregá-las no sentido de encontrar soluções para seus problemas. 
Substitui uma cultura teocêntrica e metafísica, dependente da verdade 
revelada e da autoridade da Igreja, por uma cultura antropocêntrica 
e secular. (Goergen, 2001, p. 11)

Para Resende (2005), o jornalismo incorporou o ideal modernista 
de construir o progresso pela via da ordem, passando a conferir com-
petência e perícia nesse fazer ao profissional capaz de manter distan-
ciamento e assepsia do fato narrado. Era preciso dissimular sempre as 
marcas do “eu” daquele que narra a história (Sodré, 2009). Marcondes 
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Filho (2002), por sua vez, pontua que o jornalismo é a própria síntese 
do espírito da Modernidade,

Assim, todo o saber acumulado e reservado aos sábios passou agora 
a circular de forma mais ou menos livre. E são os jornalistas que irão 
abastecer esse mercado; sua atividade será a de procurar, explorar, 
escavar, vasculhar, virar tudo de pernas para o ar, até mesmo pro-
fanar, no interesse da notícia. (Marcondes Filho, 2000, pp. 10-11)

Essa perspectiva que vigorou por mais de 300 anos, vem sofrer 
mudanças bastante profundas no contemporâneo, quando as noções de 
verdade absoluta, de objetividade, as certezas e as narrativas-mestras 
que orientavam a sociedade passaram a ser relativizadas. No conjunto 
destas transformações se impõem o processo globalizatório, as comuni-
cações eletrônicas enquanto face tecnológica, bem como a mobilidade, 
a flexibilidade e a fluidez, que refletiram tanto no plano dos negócios 
como no das ideias. Dessa forma, desde então estão submetidos a esta 
lógica da relativização os pequenos relatos, resultando na ruptura de 
fronteiras e oportunizando fusões, bem como encurtando o tempo e 
impondo o imediatismo, a descentralização e extraterritorialidade do 
poder, a imprevisibilidade e o consumo. Bem aos moldes da metáfora 
da liquidez expressa por Bauman (2001), visto que como as narrativas, 
os líquidos vão tomando a forma dos espaços que ocupam. 

Também Eagleton (1996) chama atenção para a erosão dos limites 
e fronteiras conceituais:

Pós-modernidade é uma linha de pensamento que questiona as no-
ções clássicas de verdade, razão, identidade e objetividade, a ideia 
de progresso ou emancipação universal, os sistemas únicos, as gran-
des narrativas ou os fundamentos definitivos de explicação. ... vê o 
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mundo como contingente, gratuito, diverso, instável, imprevisível, 
um conjunto de culturas ou interpretações desunificadas gerando 
um certo grau de ceticismo em relação à objetividade da verdade, 
da história e das normas. (Eagleton, 1996, p. 7)

Sendo assim, na era pós-moderna a vocação é o saber chamado 
informático e informacional. A ciência começa a ser vista como um 
conjunto de mensagens que pode ser traduzido em “quantidade” (bits) 
de informação, pois toda pesquisa científica se tornou condicionada 
pelas possibilidades técnicas da máquina informática. Veja-se então que:

O que se impõe com o tratamento informático da “mensagem” cien-
tífica é na verdade uma concepção operacional da ciência. Nesse 
contexto a pesquisa passa a ser condicionada pelas possibilidades 
técnicas da máquina informática, e o que escapa ou transcende tais 
possibilidades passa a não ser operacional, já que não pode ser 
traduzido em bits. (Barbosa, 1998, p. X)

O que ocorreu a partir dessa nova concepção foi a imposição da ideia 
de ciência como valor de troca, como algo desvinculado do sujeito que 
a produz e do consumidor, uma vez que “é uma prática submetida ao 
capital e ao Estado, atuando como essa particular mercadoria chamada 
força de produção” (Barbosa, 1998, p. X). Daí, decorre que esse pro-
cesso, fruto da corrosão dos dispositivos modernos de explicação da 
ciência, é muito apropriadamente designado por Lyotard (2004) pela 
expressão ‘deslegitimação’”, representada na fragilização dos discursos 
dos especialistas no contemporâneo. E que pode ser observada, conforme 
propõe a pesquisa, no que diz respeito à autoridade e perícia de quem 
produz as narrativas jornalísticas.
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Então, conforme já adiantamos a caráter introdutório, se na Mo-
dernidade o valor era a objetividade e separação da opinião e das ma-
nifestações daquele que narra do fato narrado, no contemporâneo a 
perspectiva é a emergência das subjetividades nas narrativas também 
no campo do jornalismo. Ou seja, a emergência do “eu” que narra é 
cada vez mais evidente. Aliás, legitima o dito por meio da oferta de 
narrativas comprometidas, com atribuições de sentido e interpretação, 
além do caráter seu testemunhal.

Por outro lado, a prática jornalística também é impactada pela aber-
tura de oportunidades de disseminar informações não mais como ex-
clusividade dos jornalistas, onde as subjetividades de igual modo são 
evidentes. Sendo assim, a facilidade de produção e disseminação de 
informações, possibilitadas pela democratização do acesso a tecnologias 
de comunicação, propiciaram uma crise de confiança ante ao surgimento 
de todo o tipo de experts, inclusive na atividade jornalística. É nesses 
termos que Lyotard considera

‘pós-moderna’ a incredulidade em relação aos metarrelatos. É, sem 
dúvida, um efeito do progresso das ciências; mas este progresso, 
por sua vez, a supõe. Ao desuso do dispositivo metanarrativo de 
legitimação corresponde sobretudo a crise da filosofia metafísica e 
a da instituição universitária que dela dependia. A função narrativa 
perde seus atores (functeurs), os grandes heróis, os grandes perigos, 
os grandes périplos e o grande objetivo. Ela se dispersa em nuvens 
de elementos de linguagem narrativos, mas também denotativos, 
prescritivos, descritivos etc., cada um veiculando consigo validades 
pragmáticas sui generis. Cada um de nós vive em muitas destas 
encruzilhadas. (Lyotard, 2004, p. 16)

É oportuno sublinhar as considerações de Lyotard (2004), quando 
menciona que nessa nova sociedade, a função de intermediação e re-
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gulagem se desloca de administradores para autômatos (da sociedade 
ou sistema para os indivíduos). É por isso que, segundo autor, essa 
sociedade pós-industrial (ou Pós-moderna), sem a crença nas grandes 
narrativas, fica reduzida ao objetivo do aumento da eficácia. O que se 
estende às narrativas, submetidas às possibilidades técnicas das máquinas 
e das novas tecnologias de informação. De outro lado, pondera sobre o 
sentido da legitimidade do melhor desempenho, da eficácia, diante da 
descrença das grades narrativas. Em consonância, abrimos espaço para 
a reflexão crítica da imprevisibilidade do real, contrária ao consenso 
que vigia na sociedade, ao mesmo tempo em que a atividade jornalística 
perde sua centralidade como mediadora da sociedade. Nesse sentido, a 
crise da representação (Figueiredo, 2012) explicita a impossibilidade de 
transparência absoluta ou, por outras palavras, a ideia de que o narrar é 
sempre uma construção e, portanto, uma eleição do que e de como contar.

Do mesmo modo que Lyotard (2004) questiona sobre onde encon-
trar legitimidade após a corrosão dos metarrelatos, indagamos sobre 
como determinadas narrativas jornalísticas se apresentam como as 
mais qualificadas diante da profusão de informações disseminadas no 
âmbito da internet a todo momento em decorrência dessas reconfigu-
rações. De modo específico, pressupomos que o gênero opinativo se 
complexifica, por meio do colunismo, constituíndo-se em uma narrativa 
diferencial na prática jornalística.

Para tanto, partimos do entendimento de que se, na era moderna, 
a classificação dos gêneros jornalísticos já deixava lacunas quanto à 
definição da categoria coluna e sua estrutura formal dentro do gênero 
opinativo como o espaço específico da permissão das subjetividades, no 
contemporâneo os limites ficam ainda mais borrados. Quer dizer, se a 
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transição dos valores fragiliza as categorizações, um olhar exploratório 
nos permite antecipar que o colunismo se complexifica. De tal manei-
ra, buscamos refletir sobre como hoje a coluna se distingue de outros 
formatos jornalísticos e quais elementos a definem como tal entre as 
narrativas em circulação, inclusive diante da perda da centralidade do 
jornalismo na mediação dos fatos na sociedade. Além disso, destacar 
de que maneira esse formato se coloca como espaço de referência, 
especialmente pela evidência do “eu” que narra, (re)legitimando a 
prática jornalística em vista do relato qualificado da realidade dos fatos 
e acontecimentos.

2. Jornalismo e Pós-verdade

O que complexifica radicalmente o gênero opinativo e nele o colunis-
mo, é o fato de que, conforme as categorizações em voga e concebidas 
na Modernidade, sempre foi o formato que deteve a prerrogativa de 
expressar opinião. De forma que, cabe pensar o que acontece com este, 
a partir das transformações do jornalismo no contemporâneo na medi-
da em que fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião 
pública do que apelos à emoção e a crenças pessoais (Dunker, 2017).

Ou seja, como a coluna se reconfigura nesse cenário em que a Pós-
-verdade vem se constituir, conforme Dunker, da narrativa inflacionada 
de subjetividade, mas sem nenhum sujeito. Para o autor, além de a infor-
mação não ser mais objeto exclusivo de manipulação pelos jornalistas, 
as mentiras e opiniões baseadas em emoções, se espalham de uma forma 
mais veloz do que informações e fatos verificados, oportunizando assim 
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a formação de redes em que os seus integrantes confiam mais entre si 
do que em instituições oficiais.

Nessa esteira, Feitosa (2017) argumenta que o termo mais adequado 
para tratar dessa era seja hiper ou ultra-verdade, uma vez que no con-
temporaneamente “todos se sentem no direito de dizer qualquer coisa, 
seja nos discursos políticos ou nas redes sociais, embasados em dados 
fictícios ou não”. Assim, a subjetividade, na Pós-verdade, é abordada no 
sentido de que mentiras técnicas, retóricas e jurídicas (Dunker, 2017) 
estão em voga. É nesse contexto que as redes sociais facultam de modo 
inédito teorias conspiratórias “diluídas em um novo estado da conversa 
em escala global” (Dunker, 2017, p. 18).

Em razão disso, as narrativas típicas da Pós-verdade são identificadas 
pela simplificação do dizer e na contínua evidência à erosão dos limites 
entre o fático e o ficcional, resultando, geralmente, na falta de clareza 
entre as notícias que estabelecem algum grau de correspondência com a 
verdade e as chamadas Fake News4. Conforme Castilho (2016), a Pós-
-verdade é um processo provocado principalmente pelo volume inédito 
de informações produzidas pelas novas tecnologias de informação e 
comunicação. Ou seja, está relacionado às transformações que retiraram 
a centralidade dos jornalistas na mediação da sociedade. As tecnologias 

4. Mencionamos a emergência das chamadas Fake News, consideradas falsas 
informações que são divulgadas, principalmente, em redes sociais (KakutanI, 
2018) - e possíveis correlações com o fenômeno da Pós-verdade. Há que se 
dizer, no entanto, o fenômeno, assim como a subjetividade inflacionada, típicos 
da Pós-verdade, não podem ser atribuídos ao sujeitos jornalistas, em tese, posto 
que estes são capacitados para a função e não devem ser equiparados àqueles 
que disseminam, propositalmente ou não, as Fake News. Aos jornalistas, cabe o 
diferencial de informar com técnica e perícia capazes de orientar os cidadãos em 
sua visão de mundo diante da infinidade de narrativas disponíveis no ambiente 
online. É o caso, por exemplo, das colunas jornalísticas.
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de comunicação possibilitaram que, a partir da ambiência da internet, 
qualquer pessoa possa produzir e fazer circular informações, além de 
interferir no fluxo comunicacional das instituições jornalísticas.

Primo (2011), por sua vez, lembra que “as práticas jornalísticas 
de hoje envolvem um número maior de produtores e distribuidores 
de notícias, sendo que uma importante parcela destes não faz parte de 
organizações jornalísticas” (p. 132). Do mesmo modo, Pavlik (2011) 
discorre sobre as consequências desse cenário para o jornalismo a partir 
das mudanças tecnológicas nos Estados Unidos desde 1960, que também 
ocorreram no Brasil, embora com atraso em relação ao eixo norte-a-
mericano. Conforme o pesquisador, aliada à queda econômica global 
dos últimos anos, a inserção das tecnologias e, mais especialmente, o 
desenvolvimento da internet de alta velocidade e, a partir dela, a dis-
seminação dos tablets, smartphones, entre outros dispositivos móveis 
de comunicação, a indústria dos jornais nos EUA experimentou um 
declínio de meio século.

Desde a metade da década dos 1960, a maioria dos jornais neste 
país vem assistindo à escorregada para baixo das suas taxas de 
crescimento da tiragem com relação ao crescimento da população, 
devida em grande parte às mudanças demográficas, combinadas 
com o avanço da televisão e das notícias televisadas (Daviee, 2006). 
As editoras de jornais estavam acostumadas durante décadas aos 
lucros relativamente fáceis de dois dígitos, e muitas delas não en-
xergavam a necessidade de mudança dramática do modelo básico 
empresarial de jornais apoiado nos anunciantes. A descida em espiral 
na economia dos jornais analógicos vem acelerando dramaticamente 
nos quatro últimos anos. A onipresente Internet de banda larga e 
sem fio, além da tecnologia móvel sofisticada, proporcionou aos 
consumidores o acesso à mídia noticiosa e de entretenimento em um 
ambiente digital sempre disponível em que os jornais analógicos e 
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outras mídias noticiosas tradicionais têm um papel muito diminuído. 
(Pavlik, 2011, p. 95)

A coluna, portanto, enquanto formato encarregado da narrativa 
analítica, incumbida de ofertar opiniões embasadas em fatos objetivos 
que intentam contribuir para o entendimento dos fenômenos sociais, 
vê-se forçosamente impelida à reconfiguração e reafirmação de seu lu-
gar. Isto porque, como considera o autor, há relação emergente entre a 
Pós-verdade e a relativa perda de autoridade das narrativas jornalísticas 
institucionalizadas, oportunizadas pelo acesso facilitado às tecnologias 
de informação e comunicação pelo indivíduo não especialista. Destarte, 
sublinhamos que

A pós-verdade explora uma característica muito curiosa da internet 
que é sua relativa flutuação de autoridade, o que, considerado por 
outro ângulo, é um de seus aspectos mais democráticos. ... Fica claro 
que a pós-verdade não pode ser pensada apenas como expressão e 
desdobramento de uma cultura pós-moderna. Ela inverte as narrativas 
da cidade, da viagem e do corpo em uma disciplina personalista da 
vontade. Ela parasita a educação com valores regressivos ligados 
à família. Ela retorna à figura arcaica do pai-chefe administrador 
eficiente como forma de desviar-se da política. Em todos os casos, 
temos uma inversão sem contradição e, portanto, uma subjetividade 
que pensa com dificuldade sua própria temporalidade, interpretada 
como variações de humor ou sendo seu próprio processo de trans-
missão educativa percebido como manipulação e apossamento. 
(Dunker, 2017, p. 40)

Pelo exposto, acreditamos que “a pós-modernidade é a condição 
ideológica a partir da qual a pós-verdade pode emergir como uma es-
pécie de reação regressiva” (Dunker, 2017, p. 40). Sendo assim, instiga 
pensar que, enquanto a Modernidade marcou a institucionalização do 



535

jornalismo capaz de trazer à luz os fatos e o segredos medievais, as 
práticas contemporâneas vêm trazer a ideia da verdade agora dependen-
te dos diferentes contextos. Por outras palavras, a partir da orientação 
positivista da objetividade e da imparcialidade (Marcondes Filho, 2000) 
o jornalismo que veio constituir e pautar a esfera de debate público 
(Habermas, 1984), tomando esse lugar de watchdog – o fiscalizador dos 
atos de governo - agora sofre as influências de uma estética orientada 
pelas paixões e subjetividades das narrativas, em acordo com o que diz 
Dunker (2017).

Sendo assim, é preciso pensar como a coluna, no conjunto das nar-
rativas jornalísticas, vai adotar e instituir práticas capazes de reforçar a 
autoridade e a legitimidade do discurso frente às verdades contextuais, 
especialmente porque está assentada na sua natureza e vocação que é 
a de dar voz a um especialista. Estas ações firmam-se em processos de 
filtragem e checagem de informações, contextualização e aprofundamento 
da notícia e, ainda, no embasamento daquele que narra com autoridade 
de fonte. Se tomarmos por base as definições do formato concebidas na 
Modernidade, considera-se o espaço das colunas como o da narrativa 
autorizada a dar opinião, e onde esta narrativa assenta sua razão de 
existir, a pondo, portanto, frente ao cenário das verdades contextuais e 
do fato de que cada indivíduo, não especialista, manifeste sua opinião 
publicamente, ganhando visibilidade em espaços como as redes sociais. 

Para refletir sobre essa problemática, vamos destacar a distinção dos 
gêneros ao longo dos tempos para, então, vislumbrar os elementos do 
colunismo dentro da classificação do opinativo. A análise vai mostrando 
que, diante da complexificação das categorias concebidas para os gêne-
ros jornalísticos no âmbito da lógica moderna, já não é mais possível 
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enquadrar o formato coluna em definições pré-estabelecidas. Dessa 
maneira, este lugar distintivo concedido às narrativas jornalísticas de 
referência se ressignifica e se estabelece com vigor, diante da profusão 
de narrativas e da flutuação de autoridade imposta no contemporâneo, 
principalmente na internet.

3. Colunismo: Informação e Opinião

A partir do olhar para as transformações no contexto da sociedade 
e que incidem sobre as narrativas jornalísticas, nos deparamos com a 
questão dos formatos, das formas de dizer. Segundo Seixas (2009), o 
conceito de gênero aceito pela maioria dos pesquisadores brasileiros 
em comunicação é aquele desenvolvido por Bakhtin, em acordo com 
tipos relativamente estáveis de enunciados. Para tanto, adotamos aqui 
a perspectiva de classificação proposta por Marques de Melo (2003, 
p. 21), que considera “evidente a natureza eminentemente política que 
o jornalismo assume desde o seu nascimento como processo social”. 
Entretanto, com a consolidação da atividade como empresa, padrões e 
métodos foram estabelecidos no intuito de conferir legitimidade à prática 
como aquela que traduz a realidade dos fatos e acontecimentos para o 
público. Conforme diz Marques de Melo (2003, p. 22), “o autêntico 
jornalismo – processos regulares, contínuos e livres de informação 
sobre a atualidade e de opinião sobre a conjuntura – só emerge com a 
ascensão da burguesia ao poder e a abolição da censura prévia”.

Observamos, assim, duas principais vertentes que determinaram 
padrões de expressão simbólica. Uma oriunda do jornalismo francês, 
com o vigor opinativo e outra do jornalismo inglês, com a tendência 
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informativa, retraindo-se do combate. No Brasil, com formação da grande 
indústria da informação, fase em que o símbolo da atividade foram as 
agências de notícia e as cadeias jornalísticas, a profissionalização do 
ofício de jornalista foi uma exigência (Medina, 1988). Nesta, a impo-
sição da objetividade, advindo dos ideais positivistas e iluministas em 
voga, com a separação entre notícia e comentário, rendeu aumento das 
vendas e do faturamento dos jornais, como destaca Amaral (1996, p. 35):

Até um certo ponto, os jornais se tornaram menos parciais, mais 
verazes e credíveis e, portanto, de mais fácil comercialização. Estava 
aberto o caminho para o surgimento de grandes e sólidas empre-
sas, dos enormes conglomerados que constituem, hoje em dia, os 
impérios jornalísticos.

Essa separação se deu em vista de que os textos noticiosos, muitas 
vezes, se confundiam com a literatura presente nos periódicos. Aliás, era 
comum o trabalho de literatos nas redações. Entretanto, neste cenário 
de mudanças no contexto da prática jornalística e da transformação 
dos periódicos em empresas capitalistas profissionalização do ofício 
de jornalista fez emergir a aparente confrontação entre os conceitos de 
objetividade e de subjetividade no campo.

O que queremos apontar com as referidas explanações é que, se 
a objetividade e a imparcialidade nas narrativas jornalísticas é que 
conferiam caráter legítimo às notícias como tradução da realidade, o 
que se passa de forma mais evidente a partir do quarto jornalismo, há 
redefinições impostas na transição dos valores da Pós-modernidade. 
Trata-se da emergência da subjetividade nos relatos, como já discorre-
mos, e que afetam também as concepções de gênero. Ademais, neste 
caso, não significa transgressão do caráter legítimo das notícias. Antes 
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o contrário, pois conferem validade ao narrado pelas estratégias empre-
gadas na oferta do real nos relatos, entre as quais o aspecto testemunhal 
e de conhecimento profundo dos fatos.

Não podemos negar, conforme indica Pereira Júnior (2010), que a 
estratégia da objetividade é advinda da busca da relação de confiança 
entre o jornal e o leitor, posto que o repórter passou a ser visto como 
testemunha dos fatos pela apuração e checagem. O emprego do ritual 
estratégico em torno da objetividade, portanto, é um exercício retórico 
de oferta de sentido de verdade por aquele que narra. O que se passa 
com a evidência da subjetividade, por sua vez, é a oferta de um relato 
dito com mais qualidade e fidedigno ao real por alguém que se mostra, 
posto que está mais perto, presenciou o fato ou é fonte. Sendo assim, 
uma versão mais autêntica do narrado e que, tradicionalmente, só era 
concebida nos formatos oriundos do opinativo.

A este ponto da discussão, cabe uma visada sobre a natureza das 
duas categorias jornalísticas historicamente localizadas, com base no 
questionamento de Marques de Melo (2003a, p. 25): “até que ponto 
o jornalismo informativo efetivamente limita-se a informar e até que 
ponto o jornalismo opinativo circunscreve-se ao âmbito da opinião?”. 
É uma discussão oportuna por considerar o olhar para quais as formas 
que, contemporaneamente, estruturam a categoria de coluna. Antes, 
contudo, de discorrer sobre as classificações, não com o objetivo de 
simplesmente dispor sobre categorias e enquadrar as narrativas nos 
formatos que as distinguem, mas de abordar a problemática da profusão 
de narrativas que já não se conformam a gêneros canônicos, precisamos 
admitir a convivência de categorias que correspondem a modalidades de 
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relatos dos fatos e das ideias no espaço jornalístico. Trata-se, do plano 
ideológico do campo, o que

não significa absolutamente desconhecer que o jornalismo con-
tinua a ser um processo social dotado de profundas implicações 
políticas, onde a expressão ideológica assume caráter dominante. 
Cada processo jornalístico tem sua dimensão ideológica própria, 
independentemente do artifício narrativo utilizado. Narrar os fatos 
e expressar as ideias segundo os padrões historicamente definidos 
como jornalismo informativo e jornalismo opinativo não altera fun-
damentalmente o resultado do processo interativo que se estabelece 
entre a instituição jornalística e a coletividade que tem acesso ao 
universo temático e conteudístico manufaturado continuamente. 
(Marques de Melo, 2003a, p. 25)

A partir desse entendimento, agora sim partimos para a questão dos 
formatos propriamente ditos, sendo a que mais nos interessa em vista 
do objeto empírico é a coluna, dentro do gênero opinativo no jornalis-
mo. Seguindo com as teorizações de Marques de Melo, observamos 
que duas características básicas definem um gênero: sua aptidão para 
agrupar diferentes formatos – todos com caracteres comuns, embora 
diferentes entre si – e sua função social. Eles consistem, mais do que 
em classificações, “em motores da indústria jornalística, que a movi-
mentam segundo as expectativas dos consumidores de informação sobre 
a atualidade” (Marques de Melo & Assis, 2016, p. 49). E mais ainda, 
“os gêneros jornalísticos correspondem a um sistema de organização 
do trabalho cotidiano de codificação das mensagens de atualidade, a 
partir das formas de expressão adotadas nas empresas e refletindo em 
certo sentido o consenso corporativo” (Marques de Melo, 2003b, p. 11). 
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Referindo Beltrão (2006), Marques de Melo e Assis (2016) indicam 
que esses papeis e formatos estão dispostos para suprir a “necessidade 
social” em que se constitui o jornalismo.

Atender às finalidades condensadas nessas cinco vertentes é a razão 
de ser do trabalho da imprensa, que foi se construindo ao passo do 
próprio desenvolvimento da sociedade. Se observarmos a evolução 
dessas classes, a começar pelos gêneros hegemônicos – o informativo 
(surgido no século 17) e o opinativo (século 18) –, e a eles acrescen-
tando os complementares – interpretativo, diversional e utilitário, 
que se legitimaram no século 20 –, veremos que seu surgimento 
e/ou sua consolidação são sempre respostas às demandas sociais, 
muitas das quais evidenciadas em momentos históricos datados, 
especialmente em períodos de crise ou de profundas transforma-
ções (Assis, 2010). Jornalismo e sociedade passam por processos 
evolutivos concomitantes. (Marques de Melo & Assis, 2016, p. 50)

Sendo assim, é nos gêneros que o público encontra respaldo para 
suas ações cotidianas ou, mesmo, para o exercício da cidadania. Te-
mos, então, segundo a classificação Marques de Melo (2009, p. 35), 
a distribuição em cinco gêneros: gênero informativo, no qual estão os 
formatos de nota, notícia, reportagem e entrevista; gênero opinativo, no 
qual figuram editorial, comentário, artigo, resenha, coluna, caricatura, 
carta e crônica; gênero interpretativo, com análise, perfil, enquete, cro-
nologia e dossiê; gênero diversional, no qual se inserem as histórias de 
interesse humano e colorida; e, o gênero utilitário, com os formatos de 
indicador, cotação, roteiro e serviço.

No que diz respeito à coluna, dentro do gênero opinativo, Marques 
de Melo (2003a, p. 139) indica que o colunismo brasileiro dá mar-
gem para ambiguidades, pois “há uma tendência geral para chamar 
de coluna toda seção fixa. Assim sendo, a coluna abrange, segundo 
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essa noção, o comentário, a crônica e até mesmo a resenha”. Por outro 
lado, historicamente a classificação dá conta da antiga diagramação 
vertical dos jornais impressos, o que já não supre mais o formato em 
vista da sua presença também nos espaços online, com navegação em 
camadas e links. Coluna também pode ser entendida como uma seção 
especializada de um veículo de informação, desde que publicada com 
regularidade e assinada.

Observamos, assim, um mosaico de interpretações acerca do co-
lunismo, este que é originário da imprensa norte-americana, em mea-
dos do século XIX, quando os jornais assumiram feição informativa. 
Marques de Melo (2003a, p. 140) observa, nestes termos, que o público 
começou a desejar matérias com mais personalidade, que saíssem do 
anonimato, trazendo bastidores das notícias, descobrindo fatos e pinçando 
opiniões que ainda não foram expressas. Originalmente, essa demanda 
deu espaço para o aparecimento de seções sob a responsabilidade de 
jornalistas conhecidos, o que corrobora nossa hipótese de fortalecimen-
to de um jornalismo de referência, construídos por profissionais com 
perícia e técnica no fazer, dada a formação e a experiência na carreira.

A coluna corresponde à emergência de um tipo de jornalismo pesso-
al, intimamente ligado à personalidade do seu redator. Talvez possa 
ser identificado como uma sobrevivência, no jornalismo industrial, 
daquele padrão de jornalismo amador e eclético que caracterizou as 
primeiras publicações periódicas. (Marques de Melo, 2003a, p. 140)

Do ponto de vista estrutural, a classificação dá conta de um mosaico 
de informações, de fatos relatados com brevidade, em tópicos, comentá-
rios rápidos sobre situações emergentes, “com unidades informativas e 
opinativas que se articulam” (Marques de Melo, 2003a, p. 142). Nesses 
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termos, os tipos de coluna mais comuns na imprensa brasileira são: 
coluna social, coluna esportiva, coluna política, coluna econômica, 
coluna policial, coluna de livros, de cinema, de televisão, de música.

Vimos, portanto, que a coluna tem em sua identidade esse hibridis-
mo, compreensão importante para nossa proposta de estudo. Aliás, em 
acordo com Marques de Melo (2003a), consideramos o caráter opina-
tivo da coluna já pelo fato do ato de selecionar os fatos e personagens 
a merecerem registro. Isso, contudo, sem desconsiderar a objetividade 
presente no ritual de apuração. É, desse modo, um gênero que, desde 
seus primórdios, foge a formas e tipologias estruturais pré-estabelecidas. 

Feita essa visada teórica, temos condições de, a seguir, partir para 
um olhar exploratório em torno da coluna da jornalista Eliane Brum. 
Consideramos, para tanto, a identificação de estruturas narrativas de 
diferenciação no colunismo contemporâneo, principalmente por meio 
da valorização da interpretação daquele que narra, em paralelo ao con-
teúdo contextualizado e informativo próprias deste tempo.

4. Uma Análise Exploratória

Ao fazermos uma análise exploratória inicial em torno de narrativas 
da jornalista Eliane Brum, encontramos tanto marcas que a conformam ao 
gênero opinativo, assim como elementos de diferenciação, especialmente 
no que diz respeito à categoria de coluna. Os excertos abaixo, de uma 
coluna publicada em 21 de dezembro de 2019, com o título “Protejam 
Erasmo: ele pode ser assassinado a qualquer momento” (Brum, 2019), 
permitem a observação das marcas típicas do que sugerem as práticas 
de construção discursivas da Pós-modernidade, com a permissão de 
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incursões subjetivas como a evidência do “eu” nas narrativas, mas são 
contextualizadas com checagem e contextualização aprofundada por 
meio de dados explícitos. Contudo, está em acordo com o reconheci-
mento histórico de que é praticada por um profissional reconhecido, o 
que é o caso de Eliane Brum, tanto pela formação, como pelos anos de 
prática e pelas distinções recebidas.

A coluna, com entrevistas, links para outros conteúdos, exposição 
de dados e de bastidores da apuração, aborda o aumento da violência 
na Amazônia no final de 2019, devido a atuação de grileiros. Eliane 
Brum acompanha a situação do local e se mostra como personagem e 
fonte das informações.

Vejamos alguns trechos da coluna:
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Fonte: reprodução de excertos de coluna assinada por Eliane Brum no El País

De forma breve, tendo em vista a necessidade de um estudo apro-
fundado em torno dos conceitos ainda em estágio inicial da pesquisa, 
podemos dizer que nos destaques retirados do texto, encontramos a 
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evidência da subjetividade já permitida no espaço do colunismo, mas 
ressignificada e diluindo as fronteiras da categoria pela interpretação 
acompanhada do aprofundamento do narrado, da humanização do relato 
por meio das fontes entrevistadas e contextualização com uso de dados 
informativos. No limite, estas são características de outros gêneros, 
como o interpretativo, o diversional e o informativo.

A subjetividade na apuração está presente em marcas espontâneas, 
afetações daquele que narra contando sua experiência como produtora 
de sentida já na abertura do texto, aliada à vidência dos bastidores 
para comprovar a autenticidade do dito, o que se mostra ao relatar, 
por exemplo, as tentativas de contato da redação do El País em busca 
de informações da polícia do Pará. Mais uma vez, uma construção 
discursiva que não se conforma ao modelo canônico de coluna, como 
observamos anteriormente. O que se passa, em nosso entendimento, é 
a aposta na identidade da jornalista como aquela que dá a conhecer os 
fatos potencializada por estratégias de aproximação com a audiência e 
de tentativas de oferta de uma realidade mais autêntica quando temos 
a jornalista se apresentando como fonte, sujeito este legitimado pela 
apuração e checagem, exposição de dados oficiais e links que remetem 
a outros conteúdos, uso de fontes especializadas em entrevistas, mas, 
especialmente, uma construção discursiva que evidencia que a jornalista 
em questão conhece a realidade que apresenta ao leitor em sua coluna.

Compreendemos, desta forma, a emergência de um tipo de cons-
trução em que a subjetividade e neste caso a profundidade do narrado 
ganha evidência na narrativa, destoando da estrutura formal e das 
características tradicionais da coluna, como observamos em Marques 
de Melo. Não se enquadra na canônica definição de abordagem de um 
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tipo de conteúdo específico, em tópicos curtos e com uma mescla suave 
entre opinião e informação. Há, sim, uma tendência ao informativo e o 
cunho informal e da opinião que se mostra como tal, mas sem o caráter 
panfletário quando da constituição do gênero opinativo.

Por esse viés, a observação também leva a pensar a inserção do jor-
nalista como produtor de significação, para além do fato narrado, como 
uma tendência possível frente à crise de credibilidade da informação 
– e do jornalismo – propaganda nesta era da Pós-verdade. E mais, por 
estas características diferenciais e singularidades, sugerir a distinção 
da coluna como espaço de narrativas de referência ao público diante 
da profusão de informações na internet.

4.1 Algumas Considerações Interpretativas

Para além da dificuldade de classificação da narrativa apresentada 
como coluna, encontramos no conteúdo analisado uma fabricação 
discursiva da realidade em acordo com o que diz Figueiredo (2010), 
ou seja, uma narrativa que forja acesso aparentemente sem filtro aos 
fatos e acontecimentos ao apresentar uma jornalista que se mostra 
como parte do narrado já no início do texto. Originalmente, a diferen-
ciação dos gêneros se dá justamente pela separação da informação, da 
opinião e da interpretação, entre outros formatos (Marques de Melo, 
2009). Com o estudo do colunismo a partir da narrativa da jornalista 
Eliane Brum em El País, além da mescla de gêneros em um único es-
paço, podemos evidenciar a aposta na identidade do jornalista como 
aquele que dá a conhecer os fatos. O que leva a questionar, mais do que 
apontar conclusões neste início de pesquisa, sobre que características 
narrativas assume a coluna no jornalismo contemporâneo, que mantém 
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o princípio da objetividade por propor a análise dos fatos, mas explora 
a subjetividade própria destes tempos em combinação com uma pers-
pectiva interpretativa.

A mescla estrutural e estética que se dá reforça a tendência típica 
destes tempos, rompe com as possibilidades de identificação conceitual 
canônica e oportuniza nossa discussão em torno da ressignificação do 
gênero opinativo. Tal percepção dá conta de que essas estratégias postas 
em reflexão são acionadas com o intuito de fortalecer a autoridade daquele 
que fala, no caso o jornalista, dada a sua fragilização nestes tempos. Se 
de um lado esses recursos acabam por erodir fronteiras postas, de outro 
estabelecem novos contornos que merecem ser discutidos em vista da 
legitimação do discurso legitimado pela profissão e anos de prática e, 
portanto, avalizados na capacidade técnica e qualidade do dizer.

Ou seja, cabe perguntar qual é agora a anatomia da coluna, um 
gênero tradicionalmente mais comprometido com as subjetividades, 
buscando entender como se estrutura sua narrativa e que lugar cabe a 
ela no ecossistema jornalístico, a partir da presença mais evidenciada 
das incursões subjetivas no jornalismo em geral. Ou, ainda além, sugerir 
a proposição de uma nova categorização que abarque as diferenças e 
singularidades por meio da coluna.

As considerações levantadas seguem em consonância com as preo-
cupações apontadas por Fausto Neto (2017, p. 45), sobre a mediação, os 
modos de falar o real. Em outras palavras, trata-se de “uma performance 
que implicava um procedimento metódico que envolvia, dentre outros 
aspectos, o problema da narração”. Em conjunto, seguimos com o de-
safio da identificação e classificação dos formatos – e dos sentidos que 
emergem – que vão surgindo com o desenrolar da atividade, especifi-
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camente com a proposição de uma ressignificação do gênero opinativo, 
a partir do colunismo como espaço de referência entre as narrativas 
jornalísticas. Como postulam Marques de Melo e Assis (2016, p. 52), 
“uma forma jornalística não surge do nada. ... Nossa tarefa é observá-las 
constantemente, pois somente assim conseguimos vislumbrar a evolução 
do Jornalismo”. É o que nos propusemos a fazer.
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O Entretenimento como Notícia no Jornalismo 
Popular

Rodrigo Daniel Levoti Portari1

1. Critérios de Noticiabilidade no Jornalismo Popular

Se há um segmento de jornalismo que tem se mantido vivo no Brasil, 
em especial quando se trata de jornais impressos, é o do jornalismo 
popular, que tem demonstrado crescimento de tiragens e vendagens 
quando comparados com os jornais chamados “de referência”, como 
Folha de S.Paulo, O Globo, O Estado de S.Paulo, entre outros. Jornais 
populares não se intimidam em ter baixo preço de capa, usar técnicas 
sensacionalistas, mas, por outro lado, demonstrar preocupação com 
sua credibilidade. Se nas décadas de 1960 ou 1970 os jornais sensa-
cionalistas representavam a imprensa marrom, sem o menor pudor de 
inventar histórias para seus leitores (vide o caso do Bebê Diabo, que 
durante dias foi manchete no extinto Notícias Populares), atualmente 
os jornais populares querem conquistar um público que se interessa 
prioritariamente por conteúdos próximos ao seu cotidiano, que nem 
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sempre possuem alto grau de instrução, e que se dispõem a gastar pouco 
para ter acesso a informações.

Esse perfil de leitor já foi tratado por diversos autores como Márcia 
Franz do Amaral (2009), Wagner Alexandre dos Santos Costa (2016) e 
amplamente discutido em outras publicações deste autor. Em suas pági-
nas, assuntos como política internacional, bolsa de valores ou economia 
em geral são deixados de lado a menos que possam ser traduzidos como 
forma de afetar o dia a dia desse público projetado.

Dentre seu “modo de fazer”, o jornalismo popular possui caracte-
rísticas próprias em todos os sentidos: exagero nas manchetes, uso de 
cores carregadas, diagramação orgânica e destaques para fait divers 
quase todos os dias.

É de se esperar, também, que os órgãos de imprensa que se enqua-
dram nessa categoria também tenham valores-notícia diferentes em 
relação à chamada mídia de referência, assim como a definição sobre o 
que é ou não um acontecimento midiático para esse segmento também 
apresenta características próprias.

No que diz respeito a valores-notícia (News Value), podemos apontar 
a sistematização feita por Amaral (2006), que estabeleceu um quadro de 
referência propício para que possamos compreender melhor o processo 
de valorização dos fatos a partir da perspectiva desses jornais:
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Tabela 1.
Valores notícia para jornais de referência e populares (Amaral, 2006, p. 63).

Valores Notícia
Jornais de Referência Jornais Populares

• Os indivíduos envolvidos 
forem importantes;

• Tiver impacto sobre a nação;
• Envolver muitas pessoas;
• Gerar importantes 

desdobramentos;
• For relacionado a políticas 

públicas;
• Puder ser divulgado com 

exclusividade.

• Possuir capacidade de 
entretenimento;

• For próximo geográfica ou 
culturalmente do leitor;

• Puder ser simplificado;
• Tiver identificação dos 

personagens com os leitores 
(personalização);

• For útil.

Percebe-se na análise que os jornais ditos de referência ainda se 
prendem a critérios de noticiabilidade estabelecidos desde as décadas 
de 1960 e 1970, já amplamente debatidas e ampliadas por autores como 
Galtung e Ruge, Nelson Traquina ou Mauro Wolf (Traquina, 2008). 
Há ainda, nessas publicações, um vínculo com as formalidades do que 
se entende pela prática do jornalismo que visaria, em primeiro lugar, o 
interesse público em detrimento do interesse do público.

Nesse quadro conceitual estabelecido, chama a atenção o primeiro 
valor-notícia proposto pela autora para a imprensa popular: a capacidade 
de entretenimento. De todas as características, essa é a que sobressai, 
permitindo maior liberdade para o jornalismo popular a partir do mo-
mento em que a capacidade de fazer o leitor se entreter supera quaisquer 
outros valores para justificar uma notícia na publicação.

Nos jornais populares há grande espaço para noticiar a vida de 
celebridades ou figuras públicas, atores presentes na vida social e cons-
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tantemente nos holofotes midiáticos, carregando por si uma capacidade 
de entretenimento para esse público-alvo do jornal popular. Mesmo o 
mais insignificante gesto, como estacionar o carro numa rua do Leblon2, 
ganha espaço no segmento. Isso porque seriam “...histórias de homens 
públicos surpreendidos no dia-a-dia da sua vida privada....” (Amaral, 
2006, p. 64), consideradas uma das principais marcas da capacidade de 
entretenimento proposta no quadro conceitual da autora.

Figuras públicas e celebridades se encaixam perfeitamente nesse 
potencial noticioso e a presença desses personagens é garantida nas 
publicações, seja qual for o motivo para terem suas imagens estampa-
das ali. Ao estudar o jornal Aqui-DF, Gustavo Novo (2012) apresenta 
dados interessantes que estão em sintonia com a percepção de Márcia 
Amaral: ao estudar 124 capas da publicação, o pesquisador encontra 
manchetes sobre celebridades em 113 delas, sendo que dessas, 105 são 
acompanhadas por fotos. “Outro dado importante é que, muitas vezes, 
o conteúdo da notícia nada tinha a ver com a pose sensual ou o vestido 
decotado” (Novo, 2012, p. 557).

Nobre-Correia apresenta interessante reflexão sobre teoria da infor-
mação jornalística que nos auxilia na compreensão de fenômenos como 
este. Ao considerar o “critério celebridade” como um dos guias-mestres 
para o estabelecimento de uma notícia, o autor propõe três razões prin-
cipais para justificar o interesse por aquilo que ele chama “os grandes 
desse mundo”: 

2. Fazemos referência aqui a uma das notícias alvo de um grande número de piadas 
quando se discute as notícias no jornalismo, intitulada “Caetano estaciona carro 
no Leblon nesta quinta-feira”, publicada pelo Portal Terra no ano de 2009. 
Passados mais de 10 anos da notícia – na verdade uma fotogaleria do cantor 
Caetano Veloso atravessando uma rua no bairro carioca – o fato ainda reverbera 
em memes e piadas sobre jornalismo. (Candelaria, s.d.)
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> a curiosidade natural das pessoas em relação à vida das celebri-
dades, dos famosos (do que dão o sentimento de viver num mundo 
de olimpianos);
> o desejo de identificação com estas mesmas celebridades (cami-
nho mais curto para experimentar o sentimento de partilhar a vida 
destes olimpianos e viver no mundo deles);
> o facto do que diz respeito às celebridades ser percebido como 
sendo suscetível de ter consequências mais ou menos grandes na 
vida quotidiana das pessoas, de cada um de nós. (Nobre-Correia, 
2018, p. 55, grifos no original)

Com essa observação percebe-se que a “justificativa” para a presença 
dessas personalidades enquanto manchete seria o entretenimento como 
valor-notícia, transformando atitudes banais em “acontecimentos midi-
áticos”. Isso nos leva a outra questão: qual é a noção de acontecimento 
para esse segmento do jornalismo?

Mouillaud afirma que os “acontecimentos explodem na superfície 
da mídia sobre a qual se inscrevem como sobre uma membrana sen-
sível” (2012, p. 68), colocando em “ressonância os sentidos que nela 
são inscritos” (Mouillaud, 2012, p. 68). O público, então, passa a ser 
afetado a partir das experiências propostas pela mídia ao inscreverem 
em suas telas ou páginas de jornal aqueles conteúdos que irrompem de 
um cotidiano para fazer parte da vida da sociedade. 

No entanto, algumas edições dos jornais populares parecem levar 
a um esvaziamento da noção de acontecimento, se valendo apenas da 
capacidade de entretenimento e dos fait divers para vender, sem se 
preocupar efetivamente com o poder de afetação do jornalismo para 
com seu público.

Um exemplo de como muitas vezes a própria mídia popular tende 
a esgotar em si mesma está na imagem a seguir:
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Figura 1. Reprodução da Capa do Jornal Meia hora. Jornal Meia Hora

Se adotarmos a concepção do esvaziamento do conceito de aconteci-
mento para o jornalismo popular, estaríamos da mesma forma esvaziando 
os sentidos dessas publicações. Teríamos, então, o jornal popular apenas 
como um meio de entretenimento, sem qualquer tipo de compromisso 
com a transmissão de notícias ou informação, sem qualquer transcri-
ção dos acontecimentos do mundo ordinário para seus leitores. Assim, 
qual seria então a função deste modo de fazer jornalismo? A que ou a 
quem ele se prestaria? Ou seria apenas mais uma ferramenta de mero 
entretenimento para atender a uma fatia de leitores? É o que vemos, 
por exemplo, na manchete “Belo volta a andar de camburão”. Como 
manchete principal da capa, provoca o leitor a resgatar uma outra si-
tuação em sua memória (o cantor havia sido preso anteriormente por 
envolvimento com tráfico de armas) mas, logo em seguida, na linha 
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fina, trata de afastar essa hipótese ao explicar que o cantor foi levado 
de carona pela polícia ao deixar um de seus shows.

Mesmo as demais manchetes dessa edição parecem ser apenas 
notícias que esgotam em si mesmas, relatando um relacionamento de 
participantes de reality show, resultado de uma partida de futebol, além 
de outras duas pequenas manchetes sobre o sambódromo e uma de po-
lícia. Todo o quadro representativo do cotidiano segue “a tendência de 
destacar notícias que interferem no cotidiano dos leitores, que possuam 
uma característica dramática ou até mesmo humorística, as Soft News”. 
(Costa, 2015, p. 128)

Por mais que pareça ser tentador compreender o acontecimento do 
jornalismo popular sob o signo do esvaziamento ou apenas pelo viés 
mercadológico, já que essas publicações vendem centenas de milhares 
de exemplares diariamente, não podemos descartar a capacidade de 
afetação dessas publicações em seus públicos. Nesse sentido, mesmo os 
fatos mais simples, tratados como manchetes de capa no jornal, possuem 
capacidade de impactar o leitor. Pois, como bem observa Louis Quéré: 
“O verdadeiro acontecimento não é unicamente da ordem do que ocorre, 
do que se passa ou se produz, mas também do que acontece a alguém. 
Se ele acontece a alguém, isso quer dizer que é suportado por alguém. 
Feliz ou infelizmente.” (Quéré, 2005, p. 61).

Ao construir essas notícias o jornal cria significados que passarão 
a fazer parte da vida de seus leitores, como ao remeter a uma situação 
anterior (a prisão de Belo) e transportá-la, meses depois, para uma 
notícia distinta: dessa vez, o motivo do cantor estar em um camburão 
é mais “nobre”.
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O processo de construção de notícias enquanto acontecimento mi-
diático faz parte do contrato comunicacional “tácito” entre o jornal e 
seu leitor, seja ele contumaz ou não. Isso porque ao adquirir exemplares 
dos jornais populares o leitor já sabe exatamente o que esperar destas 
publicações. Diariamente as publicações de cunho popular repetem temas 
em suas capas que reforçam o status de transformar notícias comuns (ou 
mesmo banais) em “acontecimento” de capa. Tratamos destas questões 
em nossa tese de doutorado (Portari, 2013), na qual identificamos uma 
repetição nos conteúdos temáticos das capas dos jornais populares, fa-
zendo com que a interpretação do dia anterior ficasse presa em um ciclo 
constante de temas em que havia mudança nos personagens principais 
das notícias, mas nenhuma evolução na narrativa dos acontecimentos.

A partir dessa repetição, o jornalismo popular tende a suprir a ex-
pectativa do leitor ao passo que este, ao comprar o jornal, já espera o 
que encontrará em seu conteúdo.

Observamos o movimento recorrente das mesmas seções, dos mes-
mos temas, em encaixes argumentativos dentro dos módulos in-
formacionais. Essa estrutura denota uma intenção de comunicação 
como tentativa de relação com o leitor, nisso a primeira página do 
periódico funciona como um espaço de constituição e organização 
da relação. As figuras, atreladas a um sentimento no campo do 
sensível, reforçam valores e revelam traços culturais da sociedade: 
as figuras femininas ao sentimento de “erotismo”; as figuras mas-
culinas ao sentimento heroico e viril dos jogadores de futebol; as 
figuras do policial e dos suspeitos presos ao sentimento do risível, 
do sarcástico, da “justiça” (ou como disse certa vez Muniz Sodré, 
do “grotesco”). (Duarte & Portari, 2011, p. 4)

A organização da experiência do cotidiano do leitor no mundo é 
dada pela publicação, mostrando que não há uma efetiva separação entre 
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mídia e sociedade, pois os acontecimentos da segunda fazem parte da 
representação construída pela primeira.

O jornalismo popular insere-se na sociedade como um dispositivo 
que ajuda a estruturar os sentidos, mas, principalmente, a partir da 
capacidade de entretenimento alcançada nos assuntos eleitos por ele 
como aqueles que merecem figurar em suas primeiras páginas. De certa 
forma, ao adotar essa postura, as publicações oferecem a seus leitores 
uma possibilidade de “escapar” das notícias tradicionais ou comuns do 
dia a dia que estão figuradas na mídia noticiosa em geral.

Teorias como a dos Valores-Notícia, já citada anteriormente, pressu-
põem critérios como relevância, proximidade, grau de importância dos 
envolvidos, como um norte a ser seguido ao se estabelecer os assuntos 
a serem figurados nas diversas instâncias transmissoras de informações 
jornalísticas. Entende-se estar cumprindo uma função social ao expor 
temas como política, economia ou segurança pública como palco central 
das preocupações a serem tratadas nas publicações.

Na contramão desse movimento, o jornalismo popular, não raro, 
oferece uma válvula de escape dessas preocupações ao superdimensio-
nar fatos corriqueiros e, no caso específico que iremos tratar ao longo 
do trabalho, o do jornal Meia Hora, há predileção do humor em seus 
textos de manchete de capa. É como se naquele momento, ao adquirir 
o exemplar, o leitor pudesse “suspender” o caos da vida ordinária para 
centrar sua atenção em notícias mais amenas, com risadas ou mesmo 
algum grau de sarcasmo até diante de fatos que podemos entender como 
importantes ou relevantes.

Entendemos que a exploração de fotos e conteúdos ligados a cele-
bridades, por sua capacidade natural de entretenimento, seja uma das 
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formas encontradas para ofertar esse “descanso” das turbulências do dia 
a dia mostradas nas mídias de referência. Nesse sentido, exploraremos 
algumas das inserções de celebridades enquanto manchetes de capa do 
jornal Meia Hora de Notícias, publicado no Rio e Janeiro.

O histórico do jornal Meia Hora de Notícias demonstra que esse 
tipo de estratégia de vincular o humor e o entretenimento enquanto 
manchetes é a marca principal do jornal em sua trajetória3. Mesmo no 
documentário “Manchetes que viram Notícia” (2015) já é apontado 
que toda a concepção do jornal foi a de noticiar com humor e sagaci-
dade fatos corriqueiros que envolvam a vida do carioca, uma vez que 
“o jornal recorre ao duplo sentido, ao drama, ao humor e ao escárnio” 
(Costa, 2016, p. 139)

Ao tratar com humor diversas situações, algumas delas provocando 
o rebaixamento do Outro para satisfazer os leitores, a publicação aponta 
para aquilo que Sodré (2002) chama de riso cruel em seus leitores.

A hilaridade sempre foi um vitorioso recurso universal da mídia, 
mas agora se impõe com um novo estilo em que a crueldade – 
entendida ora como gozo com o sofrimento do outro, ora como 
nenhuma contemplação ética para com o tema em pauta – é o traço 
principal. É um tipo de riso massivo, pretensamente democrático, 
em que antigos objetos de indignação (miséria, opressão, falta de 
solidariedade, descaso dos poderes públicos, etc.) recaem na indi-
ferença generalizada. (Sodré, 2002, p. 132)

3. O jornal foi lançado no ano de 2005 e, em 2010, passou para o domínio do grupo 
Eseja. Voltado essencialmente para a Classe C, o jornal mantém sua versão 
impressa e on line na Internet, sendo que os conteúdos de uma e outra versão 
não são idênticos. Nem sempre os conteúdos da versão impressa estão na versão 
publicada na Internet, e vice-versa.
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Traços como os apontados acima predominam na cobertura jorna-
lística do Meia Hora, de pelo menos três grandes assuntos presentes na 
publicação: acontecimentos policiais, notícias esportivas e o interesse 
por famosos. Nessa última categoria, enquadram-se atores, atrizes, 
cantores, cantoras, jogadores de futebol, apresentadores de televisão, 
participantes de reality shows e qualquer outro personagem que se en-
quadre sob o signo da fama, seja ela momentânea ou não.

É importante também delimitarmos, aqui, o conceito de famoso ou 
celebridade que nos interessa, uma vez que nem sempre a definição 
do conceito é facilmente compreendida a partir do momento em que 
nos dispomos a observar a presença dessas figuras na mídia. De acordo 
com Simões (2012): “...podemos definir a celebridade como uma pessoa 
famosa e singular, reconhecida por um público e cuja fama pode variar 
conforme os “sentimentos humanos”, ou seja, segundo as impressões 
do público que a reconhece.” (Simões, 2012, pp. 18-19).

2. Entretenimento nas Manchetes 

Para entendermos o entretenimento enquanto valor-notícia para 
os jornais populares, faremos um recorte em algumas edições em que 
celebridades foram notícia de capa no jornal Meia Hora de Notícias, 
iniciando a partir da presença da cantora Anitta nesse espaço.

Para se manter nos holofotes da mídia, a cantora não apenas conta 
com lançamentos de novas músicas, clipes ou agenda de shows, mas 
também um trabalho intenso de branding de seu nome, permitindo que 
a própria cantora também seja entendida como uma marca, promo-
vendo maior inserção na vida social. Se, por um lado, temos a cantora 
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se valendo da mídia para aumentar sua projeção, por outro, temos o 
jornalismo popular que também foca sua atenção especialmente nes-
sas figuras conhecidas, como destacamos anteriormente. Com isso, a 
presença dessa categoria de famosos/celebridades tem lugar cativo no 
Meia Hora e, ao longo dos últimos meses, notamos crescente aparição 
da cantora Anitta em manchetes, em especial no início do ano de 2019.

A cantora passa a ter atenção especial do Meia Hora a partir de 
setembro de 2018, quando foi anunciado o divórcio dela. 

Figura 2. Reprodução do Meia Hora de 09/09/2018. Jornal Meia Hora

O ponto chave, como destacado, é o término do casamento. Ou seja: 
um fato da esfera privada, que provavelmente poderia estar restrito à 
esfera do lar da celebridade, ganha a capa do jornal no mesmo dia em 
que os jornais de referência davam como manchetes principais temas 
como: “Falta de verba atinge 1/3 dos programas federais neste ano” 
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(Folha de S. Paulo); “Legitimidade do eleito pode ser contestada, teme 
chefe do exército” (O Estado de S.Paulo); “Quatro advogados para um 
esfaqueador” (O Estado de Minas); “Atentado faz PF mudar estratégia 
de segurança” (Correio Braziliense).

Enquanto a grande imprensa se importava em desdobrar o atentado 
contra o então candidato a presidente, Jair Bolsonaro, ocorrido em 6 de 
setembro, a atenção do Meia Hora enfoca a celebridade em sua capa, 
tendo como demais chamadas pelo menos mais dois destaques que não 
fazem menções ao acontecimento nacional: “Mengão volta a vencer” 
e “Nicolas Prattes: amante à moda antiga”.

Após seu divórcio, Anitta volta em cena no jornal na capa no dia 
26 de setembro de 2018, por ocasião do Prêmio Multishow de Música 
Brasileira. Vários seriam os motivos que poderiam levar a publicação 
a destacar a presença de Anitta em sua página: a cantora é carioca, 
popular e foi indicada em cinco categorias, tendo vencido em duas 
no Voto Popular, na categoria de Música Chiclete (aquelas facilmente 
memorizáveis e que não saem da cabeça do ouvinte) e melhor Clipe, 
ambos os prêmios concedidos a ela pela música Vai Malandra.

Porém, o destaque do Meia Hora foi “Anitta “esquece” a calcinha 
em casa e ganha beijão ao vivo, tendo como subtítulo Confira TUDO 
que rolou no Prêmio Multishow de Música Brasileira”:
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Figura 3. Reprodução do Jornal Meia Hora de 27/09/2018. Jornal 
Meia Hora

O jornal deixa de lado as premiações e indicações da cantora para 
focar em aspectos da vida íntima: o fato de aparentemente estar sem 
calcinha e o beijão que ganhou no palco após receber um dos prêmios. 
A imagem utilizada em conjunto com o texto mostra a cantora de costas, 
como um objeto a ser contemplado pela suposta falta da peça íntima 
no figurino.

O poder de entretenimento sobressai a qualquer outra informação 
que poderia justificar a notícia. O enfoque na vida íntima da cantora 
vai se repetir por mais 13 vezes durante o período de análises, como 
demonstrado na Figura 4:
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Figura 4. Fotomontagem com manchetes sobre a cantora Anitta 
publicadas no Meia Hora. Jornal Meia Hora

A fotomontagem traz manchetes publicadas nas edições datadas 
de 10/02/2018, 09/09/2018, 27/09/2018, 03/10/2018, 22/10/2018, 
24/11/2018, 28/11/2018, 06/02/2019, 06/03/2019, 08/03/2019, 
14/03/2019, 15/03/2019 e 30/03/2019. O enfoque principal está em 
declarações e ações de Anitta em sua vida particular, com grande des-
taque a supostos affairs conquistados durante o período do carnaval 
em 2019 – o surfista Gabriel Medina e o jogador Neymar –, além de 
declarações sobre vida sexual, depressão e festa de aniversário. A única 
manchete em que a cantora é remetida apenas em texto é em: “#Animar: 
Marquezine apaga conta na internet”, sendo que o uso da # remete a 
uma briga entre as duas celebridades em virtude do suposto affair com 
o jogador Neymar.

Esse tipo de exposição de celebridades, em especial as femininas, 
no jornalismo popular é sinalizado por Miranda (2009) como prática 
comum dessas publicações:
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As chamadas indicam que as famosas ganham a capa dos periódicos 
por causa de algum acontecimento recente, que gera o aparecimento 
delas, como a que posa para a Playboy na ocasião, as que fazem 
ensaio sensual para um site, a que ganha embarcação em sua home-
nagem, a que muda o visual para um evento, a que está de contrato 
novo, a que cancela viagem por conta de trabalho, a que vai fazer 
uma cirurgia plástica e a que vai apresentar um programa em rede 
de TV. (Miranda, 2009, p. 82)

Mesmo se entendermos essas manchetes como mera exploração da 
celebridade para chamar a atenção do leitor ou criar a válvula de escape 
para as dezenas de outras notícias que surgem na mídia no dia a dia, 
não podemos descartar o fato destes conteúdos também fazerem parte 
da experiência cotidiana de quem as lê.

Por ser uma figura pública, é natural surgir atenção da mídia a partir 
de eventos da vida privada de Anitta. A linha tênue entre as duas esferas 
é transpassada constantemente pela mídia pela capacidade de entreter o 
público que tanto o jornal como a cantora oferece a partir de suas ações 
e atitudes adotadas no cotidiano.

Assim, acontecimentos de natureza tanto pública como privada dei-
xam suas marcas na trajetória de vida das celebridades e suscitam 
a atenção da mídia. Eles irrompem na experiência cotidiana das 
estrelas e são descritos, enquadrados e narrados pelos diferentes 
dispositivos midiáticos. Os sentidos instaurados pela mídia, mes-
mo que não tragam toda a complexidade dos acontecimentos (e da 
trajetória dos ídolos), permitem construir uma compreensão acerca 
destes. (Simões, 2014, p. 104)

Importante o argumento da pesquisadora para compreendermos 
Anitta a partir de todo o contexto já narrado anteriormente, pois o Meia 
Hora reflete o que se projeta como leitor dessa publicação: homens, 
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heterossexuais, com pouca instrução e potencial econômico mais baixo 
(Amaral, 2006a; Amaral, 2006b). Essa projeção reflete no comporta-
mento do jornal perante a invasão da vida privada da cantora a partir 
do momento em que esta anuncia estar solteira novamente.

Figura 5. Montagem com reproduções do Jornal Meia Hora de 10/11/2018 
e 23/02/2019. Jornal Meia Hora

As reproduções da Figura 5 demonstram que a divulgação do trabalho 
de Anitta continua enfocando mais em um processo de objetificação da 
personagem enquanto mulher do que em qualquer tipo de exaltação ou 
destaque para o trabalho em si.

Ao noticiar o lançamento de um novo clipe, a publicação reproduz 
frames do vídeo em formato de fotografias mostrando a cantora beijando 
três pessoas diferentes, complementando a informação com manchete 
e submanchete: Anitta beija geral na boca em novo clipe. Cantora 
mostra que não tem tempo ruim com ela e passa o rodo em homens e 
mulheres. Na imagem à direita, a manchete anuncia que Anitta volta 
aos anos 90 e rebola na boquinha da garrafa, acompanhada de uma 
fotografia em que a personagem, de costas para o leitor, exibe-se em 
um fio-dental que ressalta seu corpo, em posição que tanto remete à 
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dança da música sucesso da década de 1990 (Na boquinha da garrafa) 
como, ao mesmo tempo, oferece seu corpo para a apreciação do lei-
tor. Dessa forma, a publicação cumpre com a sua parcela do contrato 
comunicacional, entregando a seus leitores projetados aquilo que eles 
esperariam ao adquirir um exemplar do jornal.

Da mesma forma como utiliza Anitta em suas capas, a publicação 
repete a fórmula do entretenimento em diversas outras ocasiões, como 
podemos observar na Figura 6 abaixo.

Figura 6. Jornal Meia Hora de Notícias – 22/02/2019. Jornal Meia 
Hora de Notícias

A publicação, datada de 22 de fevereiro de 2019, traz como assun-
to principal o pedido de perdão por parte do ator José Loureto após 
ser flagrado traindo sua esposa. O assunto tomou conta da cobertura 
destinada a celebridades em programas televisivos, sites de Internet e 
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publicações do segmento. Dias depois, o ator publica um pedido de des-
culpas à sua companheira, o que leva o Meia Hora a dedicar boa parte 
de sua capa a essa finalidade, enquanto jornais de referência traziam 
como manchetes: Funcionalismo ameaça ir à Justiça caso alíquota 
suba. Reforma de Bolsonaro prevê até de até 22% na contribuição 
previdenciária. (Folha de S.Paulo); Maduro fecha fronteira; Brasil 
mantém ajuda humanitária (O Estado de S.Paulo) ou Maduro fecha 
fronteira com o Brasil. Bolsonaro mantém os planos para entrega de 
ajuda humanitária a vizinhos em Roraima. (O Globo).

O jornal popular, além de exaltar mais uma vez o caso da vida 
particular da celebridade como assunto principal – seja por “válvula 
de escape” ou por “interesse do público” – ainda utiliza da linguagem 
coloquial para ressaltar seu caráter de entretenimento ao chamar de 
“José Lorota” o ator “José Loureto”, já antecipando o julgamento 
da publicação quanto às atitudes da celebridade e o pedido de des-
culpas publicado.

Dezenas de outras capas do jornal repetem a fórmula de trazer 
o entretenimento como valor-notícia primordial para a publicação, 
enfocando especialmente fatos da vida particular de figuras públicas. 
Consideramos, assim, que o entretenimento supera quaisquer outras 
capacidades dos fatos de se transformarem em notícia para estas pu-
blicações, revelando a necessidade de aprofundamento no estudo dessa 
relação entre o que se espera e o que se pratica como jornalismo no 
âmbito do segmento popular.
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Considerações Finais

Ao longo do texto tratamos de enfocar como se dá o relacionamento 
entre o jornalismo popular, com ênfase no Meia Hora de Notícias, do Rio 
de Janeiro, e as celebridades. Nesse percurso, procuramos demonstrar o 
interesse específico desse segmento do jornalismo pelas figuras públicas, 
uma vez que há vários fatores preponderantes para esse comportamento: 
1) o fato de que o valor-notícia fundamental para essas publicações é 
a capacidade de entretenimento que um fato pode ter, acima de qual-
quer coisa; 2) o fato de que há um leitor projetado nessas publicações 
que assume uma persona interessada em saber dessas ocorrências, em 
especial, quando envolvem mulheres famosas; 3) também devemos 
considerar a existência de um contrato comunicacional tácito entre 
publicação e leitor para que as expectativas sejam cumpridas e, nesse 
sentido, o aspecto comercial também é preponderante no momento de 
se escolher o que deve figurar em destaque nessas publicações.

Esse cenário é importante para compreendermos um pouco mais 
sobre a estrutura esperada do jornalismo popular. Se, em algum mo-
mento da história, o segmento sensacionalista se pautava pelo exagero 
e invenção de fatos, agora tende a buscar a credibilidade a partir de 
fatos que podem ser constatados. No entanto, adota a estrutura de fait 
divers e coloca uma lente de aumento sobre pequenos detalhes da vida 
das celebridades como pauta principal de suas edições.

Temos, então, a notícia-entretenimento como carro chefe da publica-
ção – assim como demais jornais do mesmo segmento – e, a partir daí, a 
exploração de imagens e da vida particular e profissional da celebridade 
começa a se dar de forma mais intensa na publicação. Há, na narrativa 
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construída pela publicação, uma história da “mulher solteira” que passa 
a assumir o papel de pegadora: beija homens e mulheres em um clipe 
e, depois, surfa nas ondas do campeão mundial de Surf ou diverte-se 
com o “rei da bola” durante o carnaval.

Sobretudo, mesmo quando pode se destacar em sua carreira, a narra-
tiva criada pelo jornal é a da mulher sedutora que pode ser “consumida” 
pelo leitor que adquire o exemplar do jornal. Assim, não faltam fotos 
mostrando a cantora em poses sensuais ou mesmo de lingerie, criando 
uma expectativa de sempre revelar algo “a mais” naquelas notícias.

Assim como Simões (2014)4 apontou, as celebridades são dotadas 
de um poder hermenêutico, uma capacidade de afetação de sentidos 
nos receptores dessas informações. Anitta atende a esse status e suas 
aparições na cena midiática do jornalismo popular, em especial após a 
separação, colocam a cantora em igualdade com a vida de pessoas que 
vivenciariam esse “momento” para “curtir” a vida.

A cantora “curte” o aniversário de 30 anos, beija homens e mulhe-
res comuns, assim como se envolve com outros famosos e assume sua 
bissexualidade e até mesmo ter feito sexo a três (Meia Hora, 2019). 
A história, mesmo que ainda em construção – pois a carreira ainda 
está ativa e agora almeja ascensão internacional – se iguala a desejos e 
expectativas de seu público, tendo o jornal sua parcela de contribuição 

4. A reflexão de Simões é baseada na discussão de Louis Quéré, que aponta o poder 
hermenêutico do acontecimento: “Desse ponto de vista, os acontecimentos se 
tornam, eles próprios, fonte de sentido, fonte de compreensão e fonte de redefinição 
da identidade daqueles que afetam. Nessa perspectiva, em que o acontecimento 
vem antes dos sujeitos e das situações, é o que ele se torna através de seu percurso, 
e os efeitos de sentido que produz, que contribuem para individualizá-lo. É nesse 
sentido que se pode falar de um poder hermenêutico do acontecimento”. (Quéré, 
2010, p. 35).
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ao ampliar esses fatos como destaques em suas páginas mesmo quando 
o assunto principal poderia ser o sucesso das músicas da cantora.

A capacidade de entretenimento e a ampla exploração das figuras 
públicas para essa finalidade são temas presentes no jornalismo popular, 
que nos permitem voltar ao tema em futuras análises. Pode-se elaborar 
o recorte a partir de uma única publicação, analisando suas páginas 
internas, ou em análises comparativas. Dessa forma, esperamos ob-
servar o comportamento do jornalismo popular em regiões diversas do 
país, estabelecendo pontos em comum ou de afastamento na linguagem 
utilizada por esse segmento noticioso.
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Mulheres no Discurso Jornalístico Oficial 
Cubano. O Tema como Espaço Classificatório da 
Representação Feminina na Revista Mujeres.

Luis Alberto Fernández Silva1

1. O Jornalismo e a Ordem Hermenêutica da Realidade

Dentre os inúmeros fatores que intervém no processo de com-
preensão e interpretação da realidade social, as práticas discursivas 
jornalísticas se instauram como um dos de maior incidência, levando 
em conta a crescente influência da cultura das mídias sobre a confi-
guração e o funcionamento das sociedades modernas, fenômeno ao 
que Fausto Neto (2008) nomeia como midiatização das sociedades. 
Assim, entender como funciona o mundo, reconhecer os atores que 
habitam nele ou identificar as normas que regulam suas relações está 
determinado, em grande parte, pelos marcos interpretativos fornecidos 
e legitimados pelos meios noticiosos. Se resgatamos as contribuições 
trazidas pela perspectiva construcionista (Berger & Luckmann, 2004; 
Traquina, 2012; Tuchman, 1983) desvenda-se como o jornalismo se 

1. Jornalista, professor universitário e pesquisador das representações de gênero 
nas mídias oficiais cubanas. 

 Doutor em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil.
 luis.alberto.decuba@gmail.com
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torna espaço de produção e circulação de sentidos sobre a realidade 
social que, ao fornecer um acervo de conhecimentos que guia os po-
sicionamentos dos indivíduos e as formas em como a vida cotidiana 
é experimentada, consolida seu poder hermenêutico (Bennetti, 2013; 
Quere, 2005; Tavares, 2012) sobre o presente social.

Marcia Benetti (2013) salienta como a definição de contemporâneo 
resulta ser um dos significantes primários utilizados pelo jornalismo 
para legitimar sentidos sobre os eventos cotidianos e para reconstruir as 
compreensões do mundo partilhadas pelos indivíduos. A partir desses 
saberes os sujeitos são situados numa dimensão espacial e temporal que 
regulariza não apenas os conhecimentos assumidos como relevantes duma 
época, mas as formas singulares de agir e de experimentá-la. Tal como 
refere a autora, “O sentido sobre o que é ser contemporâneo ... diz o que 
importa saber agora e como deve agir, ou se imaginar agindo, o sujeito 
que está de acordo com o espírito de seu tempo” (Benetti, 2013, p. 46).

Desse modo, as práticas discursivas jornalísticas se instauram en-
quanto forma singular de produção de conhecimento (Benetti, 2013; 
Meditsh, 2010; Park, 2008; Tavares, 2012) que, ancorada na tensão 
entre os saberes do senso comum e das ciências, fornece uma noção 
coerente da realidade e da época em que se habita. Segundo José Luiz 
Prado (2009), esses mapas cognitivos sobre o mundo propostos pelos 
meios de comunicação não se objetivam sozinhos, eles são acompanha-
dos por uma normatização do dever fazer. Assim, o discurso midiático 
constrói um campo experiencial em que se estabelecem não apenas os 
limites da realidade, mas as performatividades a cumprir pelos sujeitos, 
particularidade que o autor define como função cartográfica das mídias. 
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Nesse sentido os enunciadores da mídia impressa são cartógrafos, 
que traçam mapas dos mundos da cultura midiática, indicando 
caminhos modalizados que, se seguidos com determinação e força 
pelos leitores, internautas e espectadores, são ditos levar aos lugares 
de pertencimento e reconhecimento desejados e anunciados como 
repletos de valores positivos (Prado, 2009, p. 39).

Considerando essas singularidades, esse artigo visa mostrar como os 
sentidos produzidos pelo discurso jornalístico, ao legitimar as performa-
tividades sociais e os sentidos válidos sobre o cotidiano, tornam-se um 
espaço classificatório e de hierarquização social. Aprofundamos como 
essas singularidades se manifestam no jornalismo de revista e especifi-
camente nos sentidos produzidos pela revista Mujeres sobre as cubanas. 
Para isso, debatemos o tema enquanto eixo dinamizador de sentidos 
(Schwaab & Tavares, 2009), o qual contribui para tensionar como a 
realidade gera significados e como os significados refletem uma noção 
sobre a realidade e os sujeitos que a habitam. Essas questões são abor-
dadas num período (janeiro/2010 – dezembro/2015) que se caracteriza 
pelas inúmeras mudanças socioeconômicas acontecidas em Cuba e que 
tiveram um impacto direto nas relações sociais da Ilha. Com base nisso, 
analisa-se como desde o tratamento temático a revista outorga significados 
e posiciona às cubanas em meio de um contexto permeado pela tensão 
gerada na reconfiguração do cenário político-econômico-social da época.

2. O Tema como Recurso Significante e Dispositivo Classificatório 
no Jornalismo de Revista

Se anteriormente tínhamos referenciado o poder hermenêutico e a 
função cartográfica (Prado, 2009) dos enunciadores midiáticos, esses 



579

aspectos adquirem um outro patamar no jornalismo de revista. Nesse 
tipo de discurso se constroem sentidos sobre o mundo de forma dife-
rente à imprensa diária ou das hards news, ao fazê-lo de maneira lenta, 
fragmentada, reiterada e emocional (Benetti, 2013). Apoiada no seu 
diferencial material enquanto suporte de comunicação (frequência de 
publicação, qualidade das ilustrações, textura do papel, formas de contar 
histórias, etc.), as narrativas das revistas se distinguem pela combinação 
de vários recursos discursivos e estéticos, situando-a entre as mídias 
de maior incidência na legitimação de comportamentos, padrões de 
consumo e noções sobre a realidade social.

Mesmo sendo sua relação singular com o tempo e o destaque da ex-
periência do outro elementos significantes para a consolidação do poder 
hermenêutico das revistas, o tratamento temático resulta ser um fator 
básico para suas abordagens jornalísticas. Em relação aos primeiros, 
Benetti (2013) destaca que as narrativas das revistas deixam de estar 
associadas ao atual, enquanto valor temporal, para se mostrarem aliadas 
da novidade e operarem com base no desconhecimento do interlocutor. 
Desse modo, seu discurso se apresenta enquanto detentor de um saber 
especializado que diz sobre as particularidades de um assunto, uma 
questão, um nicho de público ou uma tarefa determinada, construindo 
entendimentos singulares sobre o mundo.

Esse saber é apoiado de forma permanente pelo apelo feito às expe-
riências dos sujeitos representados. Assim, é o estímulo à experimen-
tação, à identificação com a experiência do outro o aspecto utilizado 
pelas revistas para incitar a vivenciar o presente e a validar os quadros 
interpretativos fornecidos sobre a realidade e o papel dos sujeitos nela. 
Segundo Benetti (2013, p. 47), “o jornalismo cumpre este delicado 
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papel, de ajudar o homem a compreender a si mesmo por meio das 
experiências de outros”. Nesse sentido, Prado (2009) argumenta que 
este recurso discursivo é um aspecto básico do contrato de comunica-
ção das mídias impressas segmentadas, pois além de mapear os temas 
que dizem do prazer, da realização pessoal, do sucesso social ou do 
bem-estar individual/coletivo, constrói programas com exemplos vivos 
para que os leitores possam realizar suas metas, construindo um campo 
de experiência onde o sujeito assiste à construção de si.

Mesmo que esses aspectos tenham um papel central na visibilização/
legitimação do dever fazer dos sujeitos e dos quadros interpretativos 
da realidade, o tratamento temático torna-se um recurso significante 
principal com incidência direta sobre a materialidade e o fazer jornalís-
tico das revistas. Seguindo a Federico Brandão Tavares e a Reges Toni 
Schwaab (2009), o tema, mais que dizer do lado conteudístico, fala de 
um processo dinamizador de operações e significados que interpreta a 
realidade desde lentes singulares. Desse modo, pensar o tema enquanto 
fonte ou eixo articulador de sentidos permite identificar seu potencial 
como organizador do conteúdo jornalístico, da leitura feita da realidade e 
das afetações do discurso por outros discursos já existentes ou possíveis.

Essas singularidades se mostram de formas diferentes segundo a 
tipologia das revistas, pois tanto nas informativas semanais quanto 
nas especializadas e de uma maior periodicidade se desenvolvem di-
nâmicas particulares. Assim, se na primeira delas existe uma marcada 
tematização dos fatos, ou seja, os acontecimentos da realidade são 
pautados e formatados a partir das temáticas de interesse da publicação, 
na segunda tipologia o tema se instaura como um referente essencial 
para a abordagem jornalística, provocando a alternância das lógicas 
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produtivas da publicação. Dessa maneira, tanto nas revistas destinadas 
a um nicho de público determinado ou naquelas que desenvolvem um 
perfil focado em temáticas específicas, os sentidos produzidos deixam 
de dar conta do todo do mundo para responder às demandas de uni-
versos singulares e reproduzir visões restritas da realidade e dos indi-
víduos que nela habitam. Assim, essas narrativas, colmadas de lógicas 
comportamentais, de padrões de consumo e de esquemas interpretati-
vos do cotidiano, tornam-se espaço de classificação e legitimação das 
atitudes e das formas certas de existência. Mesmo que esses recursos 
discursivos tenham um grande potencial em mostrar a sociedade desde 
perfis específicos, também normatizam e enquadram o cotidiano e os 
sujeitos desde interesses particulares, apagando outras possibilidades 
de representação que outorgariam maior visibilidade a experiências de 
vida plurais e diversas.

3. As Funções Performativas da Imprensa Estatal Cubana: a 
revista Mujeres

Olhando para o contexto cubano desde essas lentes analíticas, pode-
mos identificar como no período revolucionário o caráter cartográfico 
das mídias tem desenvolvido um papel fundamental no funcionamento 
e na configuração da sociedade socialista aspirada no país. Isso, por-
que a Revolução Cubana não só implicou a transformação do sistema 
econômico-político-social, mas a configuração de um novo sujeito 
político com base nos princípios do Novo Homem, pautados na obra 
de Ernesto Guevara2 (1988). Ou seja, os propósitos de construir uma 

2. Consultar: “El Hombre y el Socialismo en Cuba”.
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sociedade mais avançada implicava a formação de mulheres e homens 
melhorados e, nesse aspecto, as mídias tornaram-se uma plataforma 
de regulação/normatização social fundamental.

Em relação a isso, a revista Mujeres constitui um dos meios de 
comunicação de maior relevância no período revolucionário. Criada 
em 1961 como meio oficial de imprensa da Federação de Mulheres 
Cubanas (FMC), sua origem constituiu o antecedente não apenas da 
configuração formal sofrida pelos meios de comunicação em Cuba em 
19653, mas das bases de um modelo de imprensa com grande influência 
do pensamento marxista-leninista4. Orientada a promover a incorpo-
ração das cubanas nas esferas produtivas e legitimar os novos papéis 
atribuídos às mulheres pelo processo revolucionário, Mujeres tornou-se 
uma das principais plataformas midiáticas com incidência na educa-
ção e regulação dos comportamentos femininos segundo os princípios 
assumidos como legítimos e próprios dos cidadãos de uma sociedade 
socialista. Apesar desses modelos performáticos evidenciarem desde 
os primeiros anos suas limitantes em relação ao ideal revolucionário 

3. Nesse ano o sistema midiático em Cuba experimentou uma grande transformação 
tanto estrutural quanto funcional. Entre as principais transformações destacam-se: 
a imposição da propriedade estatal sobre os meios de comunicação, a fusão ou 
desaparição de algumas mídias para dar origem a novos veículos informativos 
revolucionários (Granma, Juventud Rebelde, AIN, etc.) e o alinhamento das 
políticas informativas e editoriais à ideologia defendida pelas estruturas do poder 
político do país.

4. Nas teses e resoluções sobre os meios de difusão massiva aprovadas no 
primeiro Congresso do Partido Comunista de Cuba se afirma que as mídias são 
instrumentos da luta ideológica e política a favor dos interesses das transformações 
revolucionárias e, como órgãos do Partido, do Estado e das organizações de 
massas, estão orientadas a educar, informar, organizar e mobilizar o povo apelando 
à razão e à consciência revolucionárias.
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de integração social5 (López-Labourdette, 2015; Marquez & Herrera, 
2015; Ramirez & Salgueiro, 2018), erigiram-se enquanto marcos inter-
pretativos básicos utilizados pelas mídias para interpretar/visibilizar a 
realidade e os comportamentos dos sujeitos na sociedade.

No entanto, resulta necessário destacar que desde esses princípios 
a revista conseguiu quebrar muitos dos estereótipos femininos instau-
rados pela imprensa pré-revolucionária e contribuiu a fomentar um 
novo imaginário em torno das mulheres, ao visualizá-las como sujeitos 
políticos emancipados, com potencialidades para aportar ao âmbito 
social, cultural, econômico e político do país e descontextualizadas dos 
espaços femininos tradicionais. Mas, apesar dos ganhos obtidos pelas 
novas formas de representação das cubanas, as quais quebraram as di-
ferenciações de raça, classe, profissão, escolaridade, dentre outras, não 
conseguiram mostrar as singularidades das experiências do ser mulher 
vivenciadas pelas cubanas no seu cotidiano.

Essas limitantes nas práticas de sentido jornalísticas sobre a realida-
de social e as experiências dos indivíduos não apenas manifestaram-se 
em Mujeres, mas em toda a imprensa estatal cubana, dada a marcada 
regulação de suas rotinas profissionais pelas políticas informativas e 
editoriais impostas pela direção política do país (G. Luis, 2014). A su-
bordinação das mídias ao Departamento Ideológico do Comitê Central 
do Partido Comunista de Cuba (PCC) incidiu na estandardização dos 

5.  Apesar do ideal socialista proclamar o respeito e a inclusão de todos os cidadãos 
em igualdade de condições, os princípios do homem novo tornaram-se o marco 
regulatório para a emergência de um pensamento dogmático e excludente que sob 
as etiquetas de conduta imprópria ou desvio ideológico segregou as pessoas 
pelas suas práticas religiosas, suas preferências sexuais, seus gostos musicais ou 
maneiras de se vestir, gerando uma esfera de seres adjetos limitados de participar 
do projeto socialista.
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modelos interpretativos da realidade e na configuração de narrativas 
jornalísticas marcadas pela ausência da diversidade de vozes presentes 
na sociedade cubana. Esse aspecto é muito mais significativo pelo fato 
de as políticas do Estado Cubano estarem perpassadas pela perspectiva 
da igualdade formal enquanto norma fundamental para o reconheci-
mento dos indivíduos na esfera pública, o que tem implicado em uma 
compreensão unitária dos sujeitos políticos e na desconsideração das 
experiências singulares de vida. Cecilia Bobes (2007) defende que o 
caráter coletivista dos novos sujeitos políticos, agrupados sob a cate-
goria de povo, desfez o princípio da individualidade, desconsiderando 
as singularidades de cada posição de sujeito na areia política e sim-
bólica. Desse modo, os pressupostos ideológicos da estrutura política 
ao se instaurarem como telos interpretativo da realidade incidiram na 
reprodução de figuras retóricas sobre cubanas e cubanos totalmente 
afastadas das complexidades das relações sociais na Ilha. Gay-Sylvestre 
(2012) reflete como a radicalização do discurso político que, visado a 
acabar com os estereótipos sociais anteriormente instaurados, gerou 
novas formas de representação parciais, tanto ou igualmente perigosas 
quanto aquelas a superar.

Essas singularidades incidiram na construção de um modelo de 
mulher universal que visualizou as potencialidades das cubanas para 
exercer as mais diversas profissões, sua capacidade para contribuir e 
participar dos diferentes setores produtivos da sociedade e sua lealdade 
e seu compromisso com os princípios da Revolução. Esse padrão sim-
bólico condicionou uma homogeneização na compreensão do feminino 
ao visibilizar apenas as experiências que respondiam a esses princípios, 
aspecto que se consolidou como central para arregimentar as mulheres 
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em favor do fortalecimento da ideologia revolucionária, dos projetos e 
reformas impulsados pelo Estado e da consolidação de um sentimento 
nacionalista.

Em relação a isso, o tratamento temático teve um papel básico 
nessa construção simbólica. Comprova-se como, desde suas primeiras 
publicações, Mujeres se caracterizou por outorgar uma maior relevân-
cia aos temas que mostravam a incorporação das cubanas às esferas 
produtivas e o seu cumprimento das tarefas atribuídas pelo governo 
revolucionário. A participação nos programas educacionais, de saúde, 
nas brigadas construtivas, nas tarefas da defesa da nação destacaram-se 
pela sua grande presença nas edições da revista, onde dividiam espaço 
com temas de um marcado viés político-ideológico visados a conso-
lidar o compromisso com o processo socialista (Moya, comunicação 
pessoal, 2017). A pesquisadora Yusmileydis Verdecia (2009) salienta 
como a partir dos anos de 1970 se evidenciou uma maior frequência em 
Mujeres de temas que abordaram os movimentos de liberação nacional 
na América Latina, as lutas do povo vietnamita e as missões interna-
cionalistas dos cubanos, aspecto que respondia à política informativa 
estipulada nas teses e resoluções sobre os meios de comunicação do 
Primeiro Congresso do PCC.

No entanto, essas práticas discursivas, que foram hegemônicas por 
mais de três décadas e se consolidaram como principal referente do dever 
fazer das cubanas revolucionárias, foram tensionadas/desestabilizadas 
diante da emergência das novas narrativas sobre a realidade nacional e 
das experiências das mulheres com a diversificação do cenário midiático 
nacional. Mujeres, igual que a totalidade das mídias oficiais cubanas, 
assiste desde inícios dos anos 2000 à perda do domínio dos seus marcos 
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interpretativos face à emergência de meios alternativos de imprensa que 
tem visibilizado as complexidades da sociedade e do cenário político no 
país. Seguindo a Ramírez e Salgueiro (2018), a esfera pública em Cuba 
tem encontrado nos meios alternativos as vias para seu alargamento, 
fornecendo um maior espaço para o debate e para os questionamentos 
sobre os mecanismos homogeneizantes e excludentes presentes no 
cotidiano nacional. Tal como asseguram as autoras, “O operário, o 
homem novo, começa a desdobrarse em suas múltiplas faces humanas 
(mulheres, negros e negras, homossexuais, evangélicos, católicos, io-
rubás), revelando-se assim as contradições, até então invisibilizadas, da 
realidade social na Ilha” (Ramirez & Salgueiro, 2018, p. 68).

Esse cenário de reconfiguração simbólica e política se torna marco 
de tensionamento tanto para as práticas profissionais quanto para as 
narrativas jornalísticas de Mujeres, ao continuar sob a regulação das 
políticas estatais que insistem em interpretar a realidade desde os frames 
estabelecidos na década de 1970. Dessa maneira, em cada tentativa de 
representação das cubanas a revista se debate entre a transgressão das 
políticas informativas e editoriais estatais e o risco da perda da credi-
bilidade de suas leitoras que são impactadas por outros relatos sobre o 
cenário sócio-político cubano.

4. O Tema como Cenário Classificatório da Participação das 
Cubanas na Revista Mujeres

A estrutura de Mujeres é caracterizada por abordar um amplo leque 
de temáticas em uma meia de 21 seções que alcançam as 96 páginas em 
cada edição. Considerando a amplitude e extensão de sua composição 
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que, segundo Isabel Moya (2017), resulta o handicap da revista ao ter 
que dar conta dos interesses do grande segmento de público feminino 
que atinge (mulheres maiores de 30 anos), no nosso estudo apenas serão 
consideradas as seções Quehaceres e Protagonistas. Esses dois espaços 
se caracterizam por mostrar a participação das cubanas nas esferas pro-
dutivas através de abordagens jornalísticas, construindo saberes sobre 
o cotidiano e as performatividades das mulheres em Cuba.

Como primeiro resultado de nosso olhar sobre os cinquenta e um 
artigos que compõem o corpus da pesquisa se identificou a preponde-
rância da temática de comportamento, ao revelar-se como central nas 
narrativas a abordagem das atitudes desenvolvidas pelas cubanas no 
exercício de suas responsabilidades sociais e suas profissões.

Num mapeamento mais aprofundado por seções se comprovou que, 
nas vinte e nove reportagens que conformam Quehaceres, existem seis 
subtemas principais, os quais foram categorizados segundo a área de 
desenvolvimento feminino. São eles: mulheres e liderança, mulheres e 
agricultura, mulheres e tradição, mulheres e ofícios não tradicionais, 
mulheres e trabalhos por conta própria e participação das mulheres 
em projetos socioculturais. Na figura 1, mostra-se o comportamento 
de suas frequências na estrutura narrativa,
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Figura 1. Frequência das principais temáticas na seção Quehaceres

Ao analisar a Figura 1, pode-se observar a frequência equilibrada que 
apresentam a maioria das temáticas, embora se destaca como aspecto 
significante a diferenciação entre o predomínio do tema mulheres e 
agricultura (24,0%) em relação a baixa presença de mulheres e tra-
balho por conta própria (7,0%). Esse desequilíbrio constitui uma das 
singularidades dos sentidos construídos pelas narrativas da seção, que 
não apenas tematiza o universo participativo das cubanas, mas estabe-
lece uma hierarquização das experiências femininas no discurso. Um 
elemento que valida essa suposição é a centralidade que o marcador 
emprego atinge no processo de significação, pois Quehaceres direciona 
a leitura de seu conteúdo ao outorgar um maior destaque às experiências 
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das cubanas vinculadas aos empregos estatais, em detrimento daquelas 
que se desenvolvem no setor privado da economia.

Esse aspecto revela as relações subjacentes que se objetivam entre o 
tema e as condições de produção jornalística, condicionando as leituras 
e a significação midiática do contexto em que se encontra inserido o 
meio de comunicação. Desse modo, comprova-se como a abordagem 
da temática mulheres e agricultura se apresenta em sintonia com as 
políticas estatais da época, as quais implementaram inúmeras ações6 
com o objetivo de incentivar a participação das cidadãs nos trabalhos 
agrícolas, aumentar a produção de alimentos no país, distribuir as for-
ças produtivas femininas excedentes do processo de reordenamento 
laboral7 e equilibrar o fosso de gênero que, desde finais da década de 
1980, marcam o setor rural em Cuba (Arce, 2012).

Em relação a isso, pode-se comprovar como a revista utiliza vá-
rios mecanismos discursivos no processo de significação. Entre eles 
sobressai o apelo a relacionar algumas das medidas adotadas pelo 
Estado (Decreto-lei 259) com o aumento da participação feminina nos 
trabalhos agrícolas e o sucesso dos seus resultados. Tal como mostram 
as seguintes sequências discursivas,

Desde que o governo cubano aprovou o Decreto-Lei 259, que auto-
riza a entrega de terras ociosas como usufruto àqueles que desejam 

6. Dentre as medidas implementadas sobressaem: a descentralização estatal da 
produção agrícola, a procura por novas fórmulas de organização e pelo estímulo 
da força laboral de entidades cooperativas, a distribuição de terras em usufruto, 
maior incentivo de preços na comercialização dos produtos agrícolas, flexibilização 
das opções de venda em mercados agropecuários, implementação dos convênios 
de produção de carne animal. Ampliar em Arce (2012).

7. Segundo Echevarria (2014), somente em 2011, o processo de reordenamento 
laboral provocou o deslocamento de mais de um quarto de milhão de trabalhadores 
para outras formas empregatícias.
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trabalhá-las, não deixam de acrescentar, em todo o país, os números 
de agricultoras e associadas às chamadas Cooperativas de Produção 
Agrícola e de Créditos e Serviços (Fariñas, 2010, p. 12).

Agrupadas em cooperativas de produção agrícola, CPA, ou crédito 
e Serviços, CCS, 105 mulheres dão seu entusiasmo à produção de 
alimentos e pecuária (Campo, 2011, p. 12).

É o caso de Mery González Rodríguez, uma cubana nascida e criada 
em Cárdenas e uma das mulheres proprietária acolhida pela nova 
lei que permite a aquisição de terras ociosas para o cultivo (Digna, 
2010, p. 72).

Outros dos recursos utilizados dizem da referência permanente à 
efetividade da gestão empresarial das cooperativas com as quais as 
cubanas estão envolvidas, dos resultados positivos da implementação de 
programas de equidade de gênero no sector cooperativo e da transcen-
dência de seu trabalho para a sociedade. De importância resulta o apelo 
ao deslocamento de sentidos como efeitos metafóricos para outorgar uma 
maior conotação discursiva. Assim, no artigo intitulado Entre el surco 
y la mesa, por meio do deslizamento em duas fases, primeiramente, a 
narrativa significa o vínculo agrícola das mulheres como protagonistas 
dos propósitos estatais, outorgando-lhe uma conotação que transcende 
a materialidade da ação produtiva para situá-la como parte componente 
das forças produtivas estatais. O segundo deslizamento atribui novo sen-
tido ao trabalho da mulher, já uma vez legitimado como propósitos do 
Estado passa a ser conotado como um assunto de segurança nacional, 
tal como é mostrado nas sequências discursivas a seguir:

Com uma presença crescente e indispensável, muitas mulheres 
cubanas são hoje protagonistas dos objetivos estatais [grifo próprio] 
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de garantir a segurança alimentar para a população (Fariñas, 2010, 
p. 12, grifo nosso).

Garantir a segurança alimentar da população cubana tornou-se, 
para o Estado, uma questão de segurança nacional [grifo próprio] 
(Fariñas, 2010, , p. 14, grifo nosso).

Cada uma dessas singularidades relacionadas com o tema mulheres 
e agricultura contrasta com o tratamento dado ao tema mulheres e 
trabalho por conta própria (TCP) na seção. Resulta relevante como 
essa última temática, abordada apenas em duas matérias jornalísticas, é 
uma das de maior transcendência no contexto socioeconômico cubano e 
no universo profissional das mulheres, sobretudo a partir de 2011 quando 
se tornou um dos setores econômicos emergentes de maior consolida-
ção (Alcázar, 2004) e uma das formas de emprego mais expandidas no 
cenário nacional. Um dado que oferece a dimensão do seu impacto na 
cotidianidade das cubanas é o índice de incorporação das mulheres ao 
TCP até 2015. Segundo os resultados da pesquisa de Echevarría (2014) 
quanto os dados publicados pelo Anuário Estatístico de Cuba 2015 
(2016), é possível verificar que a incorporação das cubanas a esse sector 
aumentou de 29.500, em 2010, para 151.900, em 2015.

No entanto, apesar da consolidação e da centralidade alcançadas 
pelo TCP na economia nacional, seu reconhecimento político é marcado 
por vários aspectos. Sua condição como setor privado é uma primeira 
singularidade que, segundo Alcázar (2013), marca a dicotomia entre 
o formal e o informal de sua natureza, dada sua relação ambivalente 
com o Estado. Ou seja, o Estado permite sua existência, mas limita sua 
expansão. Nesse sentido, a autora destaca que para a estrutura do poder 
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político dominante a emergência do TCP representa uma transgressão 
dos princípios socialistas que regem o sistema econômico e social da 
Ilha. Portanto, esse setor não é reconhecido como uma flexibilização 
ou democratização da participação econômica através de vias paralelas 
aos mecanismos estatais, mas como um concorrente que provocou a 
perda da hegemonia do Estado enquanto ator fornecedor de serviços e 
benefícios à sociedade.

Além disso, o TCP é marcado também por incidir na transforma-
ção da estrutura socioclassista da sociedade cubana (Alcázar, 2004; 
Bobes, 2007; Espina, 2006) e por carecer de uma legislação que garanta 
as conquistas laborais, em termos de participação igualitária, atingida 
nas esferas estatais, aspecto que tem provocado no seu interior mani-
festações de relações desiguais de gênero e a reprodução de valores 
essencialistas e sexistas contra as mulheres. Segundo as reflexões de 
Echevarría (2014), a alta incorporação das mulheres ao TCP não se 
traduz em maiores níveis de empoderamento feminino, nem na quebra 
dos papéis tradicionais atribuídos às cubanas. Ao contrário, nessa esfera 
se observa um aprofundamento no fosso de gênero que se objetiva na 
tipificação de determinadas atividades como femininas, na participação 
crescente de cubanas em trabalhos precários ou em setores de baixa 
produtividade e na compreensão de sua participação como ajuda fa-
miliar ao ser o lar o espaço de desenvolvimento de grande parte das 
atividades econômicas aprovadas.

Essas singularidades condicionam o olhar desconfiado do Estado 
Cubano sobre o TCP, condição que incide na sua sub-representação 
no cenário midiático oficial e numa conotação simbólica de menor 
relevância em relação às estruturas estatais de emprego. Várias são as 
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singularidades dos sentidos construídos sobre esse setor econômico 
pelas narrativas de Mujeres que permitem demonstrar essa afirmação. 
Uma primeira remete como a visibilidade da participação das mulheres 
nessa esfera apenas se reduze aos trabalhos tradicionalmente associados 
ao feminino. Nas duas reportagens que tratam o tema as cubanas são 
representadas exercendo a costura de roupas, a preparação e comer-
cialização de alimentos e as atividades de hospedagem. Essa narrativa, 
que contrasta com o amplo leque de esferas econômicas estatais onde 
são mostradas as cubanas nos outros temas, instaura uma visão parcial 
da participação feminina nesse setor. Primeiramente por reforçar uma 
compreensão sexista do TCP e também por apagar o universo de 201 
atividades autorizadas na época.

Outra das limitantes nas narrativas sobre o TCP remete à locali-
zação. Em relação a isso, as duas matérias jornalísticas só se referem 
aos afazeres das cubanas em duas das províncias do país (Cienfuegos 
e Santi Spiritus) que apresentam uma menor representatividade desse 
setor econômico. Conforme os dados trazidos pela reportagem Todos 
los datos sobre el Trabajo por Cuenta Propia em Cuba (2014), do site 
www.excelenciascuba.com, até finais do mês de fevereiro de 2014 entre 
os territórios que acolhiam 65,0% do TCP encontravam-se La Habana, 
Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín e Santiago de Cuba, o que 
desvenda o recorte limitado feito pela narrativa de Quehaceres.

Finalmente destaca-se a marcada politização das narrativas que 
abordam a participação das mulheres nessa esfera, delimitando as 
fronteiras do sujeito feminino reconhecido nele. Assim, as personagens 
representadas são marcadas não apenas pela contribuição que fazem 
desde suas atividades econômicas, mas também pelo seu compromisso 
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político e sua lealdades aos princípios socialistas. Nas reportagens, tanto 
Mercedes Cantillo quanto Victoria Echerri são apresentadas principal-
mente como revolucionárias comprometidas com o bem-estar social e 
logo como mulheres empreendedoras que exercem o TCP, tal como é 
mostrado na sequência discursiva a seguir:

Essa mulher, nascida e criada na cidade mais tradicional do centro 
de Cuba, tem mais trabalho do que horas por dia. “Sou secretária 
do Partido do núcleo zonal, exerço o cargo de juiz leigo no Tribunal 
Municipal e colaboro com a Casa de Orientação da Mulher e da 
Família, da Federação de Mulheres Cubanas”, explicou. Mas, além 
disso, tece e mantém um negócio independente com um contrato de 
locação e outro de venda de alimentos leves (Edith, 2013, p. 10).

Em relação à seção Protagonista, sobressaem oito temas principais 
nas vinte e duas reportagens que formam seu corpus textual. Quatro deles 
coincidem com os abordados por Quehaceres: mulheres e liderança, 
mulheres e agricultura, participação das mulheres em projetos 
socioculturais e mulheres e ofícios não tradicionais. No entanto, 
mulheres e docência, mulheres e ciência, mulheres e colaboração 
internacional e participação das mulheres nas lutas revolucionárias 
ampliam o universo temático abordado pela seção. A Figura 2 mostra 
os resultados do mapeamento de suas frequências.
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Figura 2. Frequência das temáticas na seção Protagonista

A análise da Figura 2 permite identificar que em Protagonista existe 
um comportamento mais variado nas frequências temáticas, as quais 
podem ser agrupadas em três blocos principais: o primeiro, formado 
pelos dois temas de maior tratamento, os quais alcançam 59,0% do 
conteúdo total da seção; o segundo, encontra-se estruturado pelos três 
temas que compartilham igual número de frequência (9,0%) e no último 
se encontram as temáticas menos representadas (4,0% e 5,0%). Mesmo 
que ao interior de cada um desses blocos as frequências se manifestam 
em equilíbrio, a relação entre eles apresenta diferenças, mostrando a 
assimetria que marca a abordagem jornalística dessas narrativas. Esse as-
pecto evidência similar tendência que da seção Quehaceres, caracterizada 
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pelo divórcio entre a conotação discursiva das temáticas e seu impacto 
social. Torna-se essa uma das particularidades desses espaços discursivos, 
a qual mostra as singularidades da construção significante que realiza 
esse meio de comunicação sobre a cotidianidade das cubanas, que por 
meio da objetivação e tipificação de certas experiências produzem 
saberes limitados e hierarquizam os assuntos de maior importância 
pública de uma época específica. Assim, mulheres e liderança com 
uma frequência de 36% se instaura com uma maior prioridade em de-
trimento do tema mulheres e colaboração internacional, com apenas 
um 4% de visibilidade.

Resulta interessante como o tratamento de mulheres e liderança, 
que mostra as experiências da participação feminina nos cargos públicos 
de tomada de decisões, caracteriza-se por visibilizar o amplo leque de 
esferas econômicas onde se materializa, aspecto contrastante com a 
representatividade das cubanas nessa categoria ocupacional na época. 
Conforme demonstra o estudo de Echevarría (2014), o contexto eco-
nômico cubano entre os anos 2010-2015 esteve marcado por um fosso 
de gênero, como consequência da relação desigual entre os níveis de 
instrução adquiridos pelas mulheres e sua presença nos cargos direti-
vos. Segundo refere a autora, apesar das cubanas constituírem a maior 
parte dos profissionais com graduação universitária (56,3%) e serem 
maioria nas categorias técnicas (60,5%) e administrativas (65,4%), elas 
representavam cerca de apenas 30,0% dos cargos diretivos no país, 
aspecto que desvenda a sub-representação feminina que perpassa essas 
esferas profissionais. Essa categoria ocupacional experimentou níveis 
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mais críticos da presença de mulheres em 20118, como consequência 
do processo de reordenamento laboral iniciado no país em 2010.

Tais características levam a considerar como as narrativas de Mujeres, 
que outorgam um papel central a essa temática, atuam em sintonia com 
as políticas do Estado Cubano visadas a incentivar a participação das 
mulheres nessa categoria profissional. De igual maneira, também se per-
cebe o recorte parcial feito na abordagem dessa temática, o que implica 
a legitimação de marcos interpretativos limitados sobre as experiências 
das cubanas. Um dos aspectos que respaldam essa afirmação é a baixa 
visibilidade que a mídia oferece à desigual representação feminina nos 
postos de tomada de decisão. Tal particularidade é percebida porque só 
em dois dos oitos artigos que abordam essa temática se questiona essa 
assimetria e, ainda assim, seu tratamento carece de uma análise crítica 
que desvende as relações de poder que a originam. Isso se mostra na 
seguinte sequência discursiva:

É verdade que ainda há poucas mulheres em cargos de decisão, mas 
certamente com este esforço e consagração diária, demonstrado 
na Empresa de Materiais da Construção de Santiago de Cuba, o 
número não só aumentará, mas contribuirá para elevar a qualidade 
de produtos essenciais para o avanço da nossa sociedade (Zulueta, 
2011, p. 66).

Na sequência anterior se observa como a menção à baixa representa-
ção feminina fica diluída em uma narrativa de otimismo, minimizando os 
efeitos da sub-representação diante da promessa de um futuro alentador 

8. Em 2011, verificou-se um decrescimento da ocupação feminina nas formas 
de emprego estatais, com a saída de 239 mil mulheres em comparação a 2010 
(Echevarria, 2014, p. 67).
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para a sociedade toda, aspecto que reforça o princípio predominante no 
imaginário revolucionário cubano de subordinar o individual ao coletivo. 
Igualmente, também se evidencia um apagamento das conotações polí-
ticas dessa sub-representação feminina ao desconsiderá-la como efeito 
das relações de poder e opressão que operam sobre a marca de gênero.

No outro sentido, destaca-se a associação das experiências das 
mulheres líderes com valores como a efetividade do seu trabalho, o 
seu compromisso com as tarefas atribuídas e seus valores morais, 
legitimando sentidos por meio de uma narrativa de sucesso, tal como 
mostram as seguintes sequências discursivas,

Sua eloquência, caráter extrovertido e uma gestão eficiente de sua 
gestão, [grifo nosso] rapidamente ganham a simpatia e o respeito das 
pessoas […] infatigável, exigente e uma conversadora de primeira 
classe, delineiam as características desta mulher de 47 anos que tem 
no cumprimento de sua gestão uma tarefa pela que é apaixonada 
[grifo próprio] (Suárez, 2012, p. 65).

Ela tem dois mandatos como delegada. Seu povo a ama porque ela 
é uma líder natural [grifo próprio], ela não anda com panos quen-
tes, nem sofre de receber evasivas para manter a boca fechada. Ela 
não promete castelos de areia, mas faz todo o possível para ajudar 
a encontrar uma solução para os assuntos pessoais, coletivos e 
comunitários [grifo próprio]. Quando se envolve em um “rolo”, 
um dos necessários para resolver certos problemas, ela o faz com 
a paixão e a insistência que tem como premissa [grifo próprio] 
(Ravelo, 2012, p. 66).

entre cinco líderes com bons resultados e uma longa carreira, eles 
me escolheram para cuidar desta escola. Embora no começo eu não 
tenha gostado da idéia de deixar atrás a minha carreira, entendi os 
argumentos de que uma direção eficaz [grifo próprio] era necessária 
para endireitar as coisas aqui (Fariñas, 2015, p. 66).
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Mesmo que essa singularidade contribua para mostrar o empode-
ramento das mulheres, suas potencialidades para se desenvolver em 
qualquer área produtiva e atingir resultados importantes enquanto 
líderes, ao mesmo tempo fornece uma visão limitada e universal do 
ser mulher. Elas são significadas enquanto mulheres detentoras de 
uma posição de privilégio/poder e totalmente descontextualizadas das 
relações de opressão/privilégio que operam sobre suas experiências 
de vida e sua configuração identitária. São mulheres mostradas como 
heroínas pela sua capacidade de sacrifício, de entrega e depositárias 
da responsabilidade de endereçar as tarefas atribuídas, aspecto que 
contribui em legitimar uma compreensão limitada de feminidade ao 
excluir outras formas de ser mulher.

Por outra parte, em Protagonista se evidencia a sub-representação 
da temática mulheres e colaboração internacional, a qual mostra a 
assimetria na significação das experiências das cubanas nesses âmbi-
tos profissionais, apesar dos dados desvendarem que sua participação 
nesses programas atingem 64,0% do pessoal que oferece esses serviços 
(Ministerio de Relaciones Exteriores [MINREX], 2018). Além disso, 
resulta importante destacar o impacto dos programas de colaboração 
no contexto socioeconômico cubano ao se consolidar como principal 
componente das exportações de Cuba e a maior fonte de ingressos da 
economia nacional desde o início do presente século (Sánchez, 2011). 

Desse modo, tanto pelas contribuições econômicas quanto pela 
transcendência social, a diversificação e expansão das colaborações 
internacionais é um assunto de grande incidência nas transformações 
estatais e nas experiências das cubanas implicadas. Esse impacto resulta 
totalmente apagado pelas narrativas da revista, o que incide nos limites 
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dos quadros interpretativos gerados sobre as vivências das cubanas 
afetadas pelo afastamento das famílias e as consequentes mudanças 
sobre as dinâmicas pessoais e afetivas, pelos processos de adaptação 
e sobrevivência experimentados nos contextos difíceis em que têm 
exercido suas profissões e pela ascensão na escala socioclassista da 
sociedade cubana.

Em suma, considerando os resultados expostos pode-se inferir que 
o tema nas seções Quehaceres e Protagonista opera não somente como 
um aspecto discursivo, mas como eixo dinamizador e articulador de 
sentidos que situa o leitor em um quadro temporal e espacial singu-
lar que incide na interpretação/legitimação do contexto cubano e das 
performatividades das mulheres. Uma das particularidades remete ao 
marcado contraste entre as temáticas de maior conotação discursiva e 
sua situação real. Ou seja, tanto mulheres e liderança quanto mulheres 
e agricultura, que atingem 44,0% do índice de representatividade nas 
seções, são as esferas produtivas que apresentam um fosso de gênero 
na representação feminina. Entretanto, mulheres e trabalho por conta 
própria e mulheres e colaboração internacional, que representam 
apenas 6,0% dos temas abordados, constituem temáticas de grande 
impacto sobre o contexto socioeconômico do país e contam com uma 
grande representação feminina.

Tal aspecto mostra como o tratamento temático torna-se um recurso 
significante que responde aos interesses do meio de comunicação, res-
paldando as políticas editoriais e informativas direcionadas a instaurar 
lentes interpretativas que salientem o papel do Estado no funcionamento 
da sociedade e da participação das mulheres nas estruturas formais da 
nação. Ou seja, mesmo que as temáticas de maior frequência representem 
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as esferas onde as mulheres contam com uma representatividade mais 
baixa, são o campo onde atuam as principais estratégias de intervenção 
política do Estado Cubano na época. Isso desvenda a imbricação que 
desenvolve o tema com as condições de produção do discurso jorna-
lístico de Mujeres, trazendo para o cenário discursivo não apenas os 
assuntos que marcam o contexto no qual opera o meio de comunicação 
e seu caráter de novidade e atualidade, mas também os indícios sobre 
as formas de ação social que são reconhecidas como válidas. Dessa 
forma, tal como afirmam Tavares e Schwaab (2009), o jornalismo de 
revista é resultado dos efeitos de sentidos derivados da tensão de sua 
relação dialética. No entendimento dos autores: ambos os processos, 
em nenhum momento, encontram-se descolados. São eles coincidentes, 
atuam um em função do outro, e geram, dele também fazendo parte, 
um circuito informativo que diz ao mesmo tempo do jornalismo, da 
sociedade e da revista; estando os temas no entremeio dessa relação. 
“Neste locus, o tema constitui-se construto, moldando a(s) revista(s) 
no mesmo passo em que a(s) revista(s) também molda(m) o tema” (p. 
191, grifos no original).

Esse tratamento singular das temáticas em Mujeres também desvenda 
os recortes parciais realizados pela mídia sobre o universo participativo 
e experiencial das cubanas, validando um modelo de feminidade limi-
tado e excludente que, ao apagar outras possibilidades de existência, 
se torna uma esfera classificatória e normatizadora do dever fazer das 
cubanas. Portanto, apesar do tratamento temático oferecer uma leitura 
positiva da participação das mulheres nas várias esferas produtivas e 
contribuir para a construção de um perfil discursivo das cubanas en-
quanto sujeitos empoderados, ele é limitado ao desconsiderar os índices 
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de sub-representação em muitas dessas esferas e desvendar as relações 
de desigualdade e poder que as oprimem enquanto grupo social.

Ao mesmo tempo que a revista outorga um papel central à partici-
pação das cubanas nas diferentes esferas produtivas do país, validando 
o ideal universal marxista-liberal, também pauta as esferas válidas onde 
sua participação é reconhecida. Que sejam as esferas produtivas estatais 
as de maior destaque em detrimento do setor privado, constitui uma 
das fronteiras dos sentidos construídos que delimita as compreensões 
sobre a participação feminina no contexto cubano. Dessa maneira, 
evidencia-se uma desconsideração não apenas de outras formas de 
participação profissional como também das experiências do ser mulher 
em esferas econômicas diferentes. Assim, pode-se afirmar que o tema 
em Quehaceres e Protagonista delimita as esferas econômicas e as ex-
periências profissionais válidas desde onde é reconhecida a participação 
das cubanas no contexto nacional.

Enfim, mostra-se como, por meio da seleção e do tratamento temá-
tico, as narrativas das seções articulam efeitos de sentidos que incidem 
no potencial hermenêutico da revista para mostrar o presente social e 
legitimar as experiências das cubanas. Esse posicionamento se traduz na 
produção de saberes e subjetividades limitadas que se instauram como 
esfera classificatória que incide na compreensão da sociedade cubana 
e das mulheres que habitam nela.
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O Aborto na Imprensa Alternativa e no Planalto: 
um Debate sobre a Cobertura da Revista Azmina 
e sua Repercussão no Governo Federal

Ana Cristina Consalter Amôr1

Nayara Kobori2

A relação do feminismo com a imprensa é uma relação de poder. 
Méndez (2007) diz que a imprensa brasileira tem apresentado, de forma 
majoritária, um comportamento refratário aos ideais feministas, por meio 
de mecanismos discursivos e simbólicos que desqualificam o movimento.

Porém, essa relação não é totalmente verticalizada, sendo que o 
contato entre a imprensa e o feminismo se constrói por meio de práticas 
de dominação e resistência (Méndez, 2007). Sendo assim, ao longo da 
História, percebe-se que as ideias feministas encontram uma maneira 
de driblar o pensamento hegemônico e, desse modo, fazer-se presente 
entre as discussões jornalísticas.

A discussão sobre o lugar da mulher no processo histórico de cons-
trução do jornalismo teve um amplo crescimento nos últimos anos, 
impulsionada pelos estudos e reflexões acerca das questões de gênero. 
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Mesmo assim, ainda predomina a ideia de uma contraposição da impren-
sa geral e da imprensa feminina, quase sempre valorizando a primeira 
(Buitoni, 1986, p. 11).

A própria historiografia em torno da imprensa e do jornalismo des-
taca o fazer jornalístico como uma invenção masculina, diminuindo 
ou até mesmo excluindo a participação feminina em seus processos 
de desenvolvimento (Silveirinha, 2012). Temos, portanto, a história 
de um jornalismo, bem como seus relatos, como uma representação da 
experiência masculina (Covert, 1981).

Todavia, percebe-se que, ao contrário dessa visão, as mulheres 
sempre estiveram presentes, de modo mais ou menos invisível, nos 
jornais. Buitoni (2009) expressa que, desde o século XIX, na civilização 
ocidental, apareciam veículos impressos dirigidos às mulheres, muito 
por conta da ampliação dos papéis feminismo e pela evolução do capi-
talismo, que implicava novas necessidades de consumo.

Mesmo que desafiando aos poucos a estrutura dominante masculi-
na, com algumas publicações de caráter revolucionário, essa imprensa 
era um produto da elite (Buitoni, 1986). Apesar disso, Muzart (2003) 
afirma que a participação das mulheres em periódicos do século XIXI 
demonstrava a necessidade da conquista de direitos, como o voto, edu-
cação e trabalho, visto que as mulheres somente eram orientadas para 
o casamento e a família.

Em 1930 e o consequente avanço do capitalismo ocidental, o público 
feminino passou a ser visto como potencial consumidor de impressos e 
propagandas e, assim, novas estratégias foram elaboradas para agradar 
esse grupo, com a chamada “feminização do jornalismo”.
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Paradoxalmente, Rocha (2007) mostra que os quadros e revistas 
para mulheres eram escritos por homens, que ainda eram vistos como 
detentores do conhecimento e aptos para a escrita jornalística. Em 1939, 
temos o registro de apenas 2,8% jornalistas do gênero feminino atuando 
na capital. Em 1950, esse número passou a ser de 7%, chegando a 10% 
em 1970 (Rocha, 2007). Para Casadei (2011), a efetiva participação das 
mulheres será a partir dos anos de 1986, quando passaram a ocupar 36% 
do quadro de jornalistas no país, cenário que seria reforçado em 2006, 
demonstrando uma tendência a maioria feminina no jornalismo, com 
52% dos cargos ocupados.

Mesmo assim, Buitoni (1986) mostra que a imprensa feminina 
ainda é vista, para muitos, como algo menor. Para a autora, ela carrega 
muito fortemente uma ideologia, para garantir a prevalência estrutural 
da “figura” da mulher, em uma representação mercadológica do que é 
ser mulher (Buitoni,2009).

Por outro lado, desde cedo, o movimento feminista reconhecia o 
papel da mídia na produção e reprodução de estereótipos de gênero. 
Assim, a partir da segunda metade do século XX, as críticas sobre a 
representação das mulheres no meio de comunicação acompanhou o 
processo organizativo do movimento (Woitowicz, 2012).

É nesse contexto que Woitowicz (2012) ressalta a importância dos 
grupos feministas e de mulheres no Brasil durante a chamada “segunda 
onda” do feminismo. O debate centrava-se na necessidade de “criar um 
discurso próprio, capaz de fazer questionamentos e promover mudanças”, 
abordando a importância da criação ou reapropriação da mídia para os 
discursos feministas (Woitowicz, 2012, p. 4).
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A sociedade regula as maneiras e as formas como as mulheres se 
apresentam. A segunda onda do feminismo traz justamente essa ques-
tão em pauta, ao discutir como os discursos hegemônicos compõem o 
entendimento social do que é feminino e usa isso como estratégia de 
dominação das mulheres.

Com toda essa imposição, mantém-se a base de uma cultura patriarcal 
e machista, com a supervalorização do masculino, a dominação femi-
nina e a construção de comportamentos em função do homem, pois os 
homens são vistos como detentores do poder, em uma hierarquia maior 
em relação a mulher – são, portanto, dominantes (Beauvoir, 2016).

Essa imposição cultural e social é feita, em grande parte, por meio 
do discurso. Por conta disso, a imprensa feminista visa questionar a 
perpetuação desses valores e estereótipos de gênero.

Diante disso, levamos em conta a estratégia de resignificação e 
reapropriação da imprensa, com base nos discursos feministas para 
formular o presente artigo. Trataremos da análise da Revista AzMina, 
tendo como base as discussões sobrea descriminalização do aborto, 
uma das principais pautas do movimento feminista contemporâneo.

O tema escolhido deu-se pela amplitude das discussões, especial-
mente após a reportagem “Como é feito um aborto seguro?”, publicada 
em 18 de setembro de 2019, produzida pela repórter Helena Bertho e 
com edição de Thaís Folego. Com a produção e veiculação da matéria, 
a Revista AzMina passou a ser atacada e acusada nas redes sociais de 
cometer um crime, depois de pronunciamento da ministra da Mulher, 
Família e Direitos Humanos, Damares Alves, em sua rede social. A mi-
nistra diz que a revista fez apologia a um crime e afirmou que abriria 
denúncia contra o veículo. No dia 23 de setembro, no ataque à revista, 
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os posts nas redes sociais foram enviados centenas de vezes para os 
perfis do presidente Bolsonaro, da ministra Damares, do ministro Moro, 
da Polícia Federal, do Ministério Público e de pessoas públicas.

Antes disso, no dia 20 de setembro, a AzMina já havia se posicio-
nado em relação ao pronunciamento de Damares, afirmando que teria 
feito “o bom jornalismo”, “com as melhores fontes de informação”, 
usufruindo de “um direito garantido pela liberdade de imprensa e pre-
visto na Constituição Brasileira e essencial para o funcionamento da 
democracia”. Bruxel (2017, p. 249) explica que, ao serem chamadas 
para se posicionar, as pessoas levam esses temas polêmicos para a pauta 
de conversações do dia a dia.

Considerando o objeto deste estudo, os campos de conhecimento 
envolvidos e a análise de conteúdo diante do papel da mídia e da re-
percussão do assunto, impulsionado pela crítica de uma representante 
do governo federal, é possível argumentar sobre o potencial da Revista 
AzMina na contribuição do debate público, bem como na representação 
das necessidades sociais do público feminino, dando substancialidade ao 
assunto. O governo, por sua vez, abordou a questão de maneira passional 
e superficial, sem condições de enriquecer o debate. Este, por sua vez, 
demonstrou que grupos de interesse podem usar a esfera pública para 
propagar suas ideias e estratégias de poder e neste caso impossibilitou 
imprimir qualidade à democracia.

A Questão de Gênero e a Revista AzMina

Buitoni e Lopes (2018), em uma análise sobre o tema do “carnaval 
sem assédio” da Revista AzMina, comentam que a luta das mulheres 
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pela igualdade de gênero tem se ampliado no Brasil desde os anos de 
2010, principalmente em 2013, com as manifestações de junho e a 
“Primavera das Mulheres”3.

De acordo com as autoras, a partir dos movimentos sociais e do poder 
das redes, que permitiram a aproximação de atores sociais diversificados 
na luta por reivindicações aos diferentes aspectos da cidadania (Buitoni 
& Lopes, 2018) surge a Revista AzMina, no ano de2015.

Chefiada pela jornalista Nana Queiroz, o material não tem uma 
redação fixa, integrando profissionais de diferentes localidades e com 
mudanças periódicas na equipe de reportagem. Até o presente momento 
em que este artigo foi escrito, compõem a redação da AzMina: Carolina 
Oms (Diretora Executiva), Thais Folego (Editora Chefe), Helena Bertho 
(Diretora de Redação), além das equipes de reportagem e colunistas.

Para Buitoni e Lopes (2018), a Revista AzMina é a que mais se 
aproxima de um fazer jornalístico, em comparação com outros portais 
feministas criados nas primeiras décadas dos anos 2000. As autoras 
afirmam que a diferença AzMina de outras publicações é o caráter ati-

3. Dá-se o nome “Primavera das Mulheres” o conjunto de mobilizações organizadas 
entre 2013 e 2015, que retratam o movimento feminista no Brasil. Feministas de 
todas as linhas, como o feminismo radical, feminismo negro, liberal, marxista, 
entre outros, foram às ruas pedir o fim da violência contra a mulher. Brito (2017) 
diz que o motivo que levou à Primavera das Mulheres foi a aprovação da PL 
5069/2013, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Federal, que 
tratava o atendimento às mulheres vítimas de violência sexual no sistema público 
de saúde, estabelecendo punições aos profissionais que incentivarem grávidas 
ao aborto, ou ainda prestar auxílio para que o faça, incluindo informações sobre 
medicamentos ou práticas abortivas, que poderia, até mesmo, restringir a venda 
de contraceptivos de emergência, como a “pílula do dia seguinte”. O projeto de 
lei foi elaborado pelo então deputado federal pelo Rio de Janeiro, Eduardo Cunha. 
Vale ressaltar que o aborto em casos de estupro é regulamentado pelo Código 
Penal (artigo 128), em vigor desde 1940. A lei 12845/2013 torna obrigatório o 
atendimento imediato a qualquer mulher vítima de violência sexual, orientando 
sobre o acesso a contraceptivos e serviço de emergência (Brito, 2017).
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vista feminista, que aparece nas pautas, nas coberturas, bem como nas 
mulheres que fazem parte e produzem o conteúdo.

Segundo o próprio site da Revista AzMina, a publicação é parte de 
uma organização sem fins lucrativos, por isso, ela depende do apoio 
do público, por meio de financiamento (crowdfounding) para continuar 
produzindo reportagens. Os recursos arrecadados influenciam direta-
mente nas rotinas da revista, uma vez que eles são responsáveis pelo 
desenvolvimento da reportagem e manutenção do próprio veículo.

Rodembusch e Fritsch (2017) apontam que o objetivo da Revista 
AzMina, que é digital e gratuita, é contribuir para a redação das desi-
gualdades de gênero no Brasil, tendo a pretensão de mudar a comuni-
cação jornalística e publicitária, no que se refere à representatividade. 
“A equipe traz à tona publicações que normalmente são esquecidas pela 
imprensa brasileira, como a falta de representação política da mulher e 
a violência doméstica” (Rodembusch & Fritsch, 2017, p. 10).

A própria revista salienta que o lema da instituição é o fim do silêncio, 
que seria o primeiro passo no combate à violência contra a mulher. Desse 
modo, é possível ajudar outras mulheres a se reconhecerem como vítimas.

Luvizotto e Santos (2019) afirmam que um jornalismo feminista 
se diferencia da grande mídia, o chamado mainstream, porque retira 
o sujeito masculino do centro da ação e, assim, prioriza as narrativas 
femininas em todas as etapas da produção, incluindo as pautas prioritá-
rias para o movimento social, de acordo com cada contexto. A proposta 
também inclui as questões de gênero, linguagem humanizada e escolhas 
editoriais que promovam a igualdade e visões feministas, como é o caso 
da Revista AzMina (Luvizotto & Santos,2019).
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Compreende-se, portanto, que a Revista AzMina está inserida no 
momento pós- redemocratização do país (1980-1990), quando diver-
sos grupos temáticos feministas tomam como evidência as questões 
da violência contra a mulher e a saúde da mulher. Em contrapartida, a 
publicação também encontra um terreno fecundo para o compartilha-
mento de suas ideias no espaço virtual, visto que a internet oferece os 
meios técnicos para a construção de um novo espaço público discursivo.

Além do mais, por estar disponível gratuitamente e digitalmente, a 
Revista AzMina participa do rompimento das noções de apropriação e 
dominação, que também são debatidas dentro do feminismo. Volta-se, 
portanto, ao rompimento desse processo e a ocupação de um não terri-
tório, mas de uma territorialidade, “para se tornarem vozes que dissemi-
nam novos processos comunicacionais” (Rossi & Manete, 2019, p. 6).

A Revista AzMina deixa bem claro o seu posicionamento, em con-
sonância com o movimento feminista. De acordo com o próprio site:

Sim, nós somos feministas.
AzMina não tem vergonha de dizer que é feminista. Na verdade, 
achamos que todos os veículos jornalísticos deveriam ser. Porque 
ser feminista quer dizer que acreditamos que homens e mulheres 
devem ter direitos iguais. Isso é o básico, não acham?
Mas infelizmente o mundo não é assim e queremos usar a informação 
para mudar esse cenário e combater a violência contra a mulher em 
todas as suas formas. Um dos pontos de partida é mudar a forma 
como a mídia aborda a mulher. Aqui você nunca vaiver:

• Mulher ser culpada pela violência sofrida
• Homofobia eracismo
• Reprodução de padrões estéticos e debeleza
• Estereótipos degênero(AzMina, s.d.).
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Segundo Schander e Bertasso (2019), uma mídia feminista, diante de 
sua própria construção e desconstrução de estereótipos, em sua maioria 
partilhados pela cultura dominante, tem o preceito de elaborar discursos 
pensando o gênero como uma forma de significar as relações de poder 
e como parte constituinte da sujeita, no caso, as mulheres. A Revista 
AzMina tem a liberdade de construir essas significações por sua liber-
dade editorial e pela composição da equipe de jornalistas, formadas 
por mulheres feministas.

Schander e Bertasso (2019) argumentam que, embora a Revista 
AzMina traga o jornalismo como parte de sua característica, em uma 
ampla diversidade de conteúdos, há predominância da perspectiva de 
gênero. De acordo com as autoras, mesmo a escolha de fontes demonstra 
essa relação, pois AzMina prioriza “vozes femininas e relatos pessoais” 
(Schander & Bertasso, 2019, p. 45). As autoras também dizem que:

AzMina se apodera e agrega valores positivos a esse espaço de 
forma a atualizá-lo, trazendo o viés de gênero também como um 
potencial crítico que fazparte do comprometimento de um jornalismo 
que desempenha sua função social na sociedade contemporânea. ... 
O jornalismo de AzMina e sua perspectiva de gênero representam 
este potencial transformadorem muitas partes do material que pro-
duzem (Schander & Bertasso, 2019, p. 50)

Ou seja, o jornalismo feminista da Revista AzMina se mostra com-
bativo, além de ser ideologicamente comprometido e bem posicionado 
com seus valores e ideais. Dessa maneira, é possível conhecer mulheres 
e assuntos invisibilizados pela mídia tradicional, que pauta a esfera 
pública. Como consequência, a prática do jornalismo de AzMina é 
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orientada ao conhecimento, para fazer valer novas ideias a respeito de 
temáticas consideradas “tabus” e pensamentos hegemônicos.

Comunicação Pública, Interesse Público e Agendamento

É fato que a proposta em questão clama pela discussão acerca da 
comunicação pública, como aquela capaz de mobilizar a comunicação 
institucional do estado, a comunicação das mídias e a comunicação da 
sociedade. E assim defendeu Weber (2017, p 23), a comunicação pú-
blica como “instância de defesa e resistência da democracia e o debate 
público como processo constitutivo da comunicação pública”, onde 
deve ser defendida, compreendida e, suscitando Habermas, deliberada 
pelo interesse público.

A comunicação pública, “capacidade de fazer circular opiniões e 
movimentos em torno de temas vitais ao indivíduo, à sociedade, ao 
Estado e à política”, segundo a autora, também seria compreendida 
a partir de duas perspectivas complementares: a primeira se refere à 
comunicação empreendida pelo Estado democrático, a comunicação 
pública por direito, aquela que permite que as ações dos poderes sejam 
visíveis à sociedade, às instituições e ao cidadão. Aqui também ocorre 
a publicidade, a propaganda, os processos de relações públicas, os 
sistemas de comunicação, radiodifusão a fim de promover o interesse 
público. A segunda perspectiva é a da opinião pública, da comunicação 
empreendida, engendrada pela sociedade e seus diferentes públicos que, 
representados nos espaços, se organizam e se movimentam de maneira 
diversificada em relação ao Estado. “Assim a comunicação pública 
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pode ser identificada pela intensidade das vozes e manifestações dos 
públicos organizados em rede”. (Weber, 2017, p. 42).

Mas ao pesquisar a comunicação pública, Weber (2017, p. 23) enfa-
tiza a complexidade do conceito, que, vinculado ao paradigma da esfera 
pública de Habermas, onde o autor destaca o debate e a deliberação 
dirigidos pelo interesse público, e a força da opinião pública diante 
do poder do Estado, percebe que fortalecendo seus poderes, Estado e 
sociedade estariam distanciando seus interesses comuns.

A autora elenca ainda a sofisticação da tecnologia, capaz de possi-
bilitar maior transparência e acesso, mas através dos estudos de Wilson 
Gomes, afirma que a visibilidade e o acesso não teriam estabelecido 
a comunicação necessária para a aproximação dos interesses. Embora 
haja mecanismos de projeção social, há também “o enrijecimento de 
estruturas que promovem o debate com a sociedade em nome do inte-
resse público”.

Nesse sentido, Weber (2017, p. 24) aponta que há então um descaso 
para com a opinião pública e para superar esse descaso, a comunicação 
pública, ou melhor, o que ela chama de “redes de comunicação pública” 
seriam organizadas através de uma dinâmica capaz de reunir as pessoas 
para discutir temas de interesse público. A autora propõe uma tipologia 
de redes de comunicação pública e afirma que essas redes podem res-
ponder às questões acerca do modo de participação da sociedade em 
conflitos temáticos.

Weber (2017, p. 25) explica que os debates, planejados ou espon-
tâneos, seriam acionados por ações, acontecimentos, temas, políticas 
que atingem o público, mas também que exigem o posicionamento dos 
governos. Para a autora, a formulação das redes de comunicação pública 
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responderia às tentativas de “definir a circulação sobre o poder de co-
municar, controlar a comunicação e debater temas de interesse público”.

Torna-se importante para Weber (2017, p. 25) identificar e qualificar 
os processos de visibilidade e comunicação a fim de compreender o 
movimento permanente nessas redes de comunicação pública, a fim de 
entender e avaliar a qualidade das democracias. E aponta:

A partir do conceito da esfera pública habermasiana, este texto 
defende a comunicação pública como um debate público, acionado 
por temas de interesse público, provocados a partir de poderes da 
República, de instituições, sistemas de mídia ou redes de comunicação 
capazes de gerar disputa de opiniões, ações coletivas, associações, 
mobilizações consequentes ou não (Weber, 2017, p. 29).

O assunto da proposta em questão é um tema de interesse público: 
o aborto. Os temas de interesse público são abordados, explorados por 
instituições, por cidadãos, por públicos em redes, que podem ou não causar 
tensões e disputar atenção na chamada “esfera de visibilidade pública”.

Weber (2017, p. 42) explica que esses temas vão circulando a medi-
da em que os indivíduos os mantêm visíveis através de “determinadas 
ações, políticas públicas, deliberações, mudanças políticas, impactos 
sobre temas vitais sensíveis relacionados aos direitos humanos e sobre 
acontecimentos públicos”. Um tema pode se transformar em debate 
público de maneira estratégica ou não e as instituições poderão usar 
dispositivos, técnicas e profissionais para ampliar ou reduzir o debate. 
“De qualquer modo, ele afetará determinadas redes que o adotarão 
dependendo do nível de implicações”.

Ao pesquisa o interesse público e o agendamento acerca do aborto 
nas eleições presidenciais de 2010, Barreras (2017, p. 229) percebeu 
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que as mídias sociais produziram e pautaram o tema aborto durante todo 
o tempo de análise, fato que a autora considerou como uma estratégia 
de politização do tema. A imprensa teria sido importante em todo o 
processo de agendamento, mas sem aprofundar o debate por tratar-se 
de um atema incômodo. De modo performático, candidatos abordaram 
o tema com cautela, opacidade e até mesmo com recuo, mas também 
com oportunismo e valores morais, misturando a temática com fé, 
religião, valores morais e a utilizando como atributos de sua biografia.

Para Barreras (2017, p. 248), o tema foi agendado, mas grupos de 
interesse usaram a esfera pública para propagar suas ideias e estratégias 
de poder. Houve reverberação e silenciamento, de modo estratégico. 
“Uma disputa de poder com uma temática segregadora, difícil de abordar 
com racionalidade”.

A pesquisa de Bruxel (2017, p. 249) sobre os plebiscitos que ocor-
reram no Brasil e em Portugal, sobre o Estatuto do Desarmamento e o 
Aborto, respectivamente, trilha o caminho de estudo acerca da democracia 
deliberativa que aborda a mídia como ator que deve ser considerado 
no debate de temas públicos e verifica a visibilidade que a mídia dá a 
temática desses dois referendos.

O autor conclui que se por um lado a mídia tem potencial para con-
tribuir para o debate, por outro não o faz por conta de seu limites e da 
natureza de sua estrutura narrativa, neste caso específico, os jornais Folha 
de S. Paulo (Brasil) e Público (Portugal). Bruxel (2017, p. 268) aponta 
que a mídia é capaz de criar um ambiente propício para a deliberação, 
porém nem sempre pode conduzir ou manter um debate.
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Para o autor, a excessiva recorrência aos apelos publicitários fechou 
o debate em vez de abri-lo. A complexidade e multiplicidade dos temas 
também contribuíram para o recuo.

Em tempos, como afirmou Weber (2017, p. 34), os debates em torno 
de temas e ações que afetam o interesse público permitem que “a sua 
relevância seja aprendida e reconstruída”, “em oposição à interesses pri-
vados” e “promovendo a igualdade e a liberdade dos povos e indivíduos”.

O Debate sobre Descriminalização do Aborto

Para realizar a pesquisa em questão utilizou-se as proposições de 
Laurence Bardin (2009) sobre Análise de Conteúdo (AC) como metodo-
logia, abrangendo a matéria publicada pela Revista AzMina, a postagem 
da ministra Damaris Alves em seu Twitter, a resposta da revista em re-
lação à postagem da ministra, uma matéria da Folha de S. Paulo sobre 
o episódio e os dez primeiros comentários dos conteúdos analisados 
que disponibilizaram a sessão comentários, neste caso, a postagem da 
ministra e a matéria da Folha de S. Paulo no UOL.

A análise também foi construída de acordo com modelo metodo-
lógico proposto por Lopes (2003) no que diz respeito às quatro fases 
da investigação: (1) definição do objeto; (2) observação; (3) descrição; 
(4) interpretação.

Inicialmente, fizemos uma leitura flutuante das matérias mencionadas. 
A leitura flutuante, conforme Bardin (1988), é uma leitura preliminar do 
material, a fim de reconhecê-lo e identificar aspectos mais relevantes. É 
neste momento que as categorias são identificadas. Estas proporcionam 
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maior “rendimento” analítico, enfocando pontos que suscitam mais con-
trastes na análise de conteúdo e sugerem mais as inclinações dos textos.

Após a publicação da reportagem “Como é feito um aborto seguro?”, 
em 18 de setembro de 2019, produzida pela repórter Helena Bertho, 
editada por Thaís Folego e veiculada pela Revista AzMina, a ministra 
da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, fez um pro-
nunciamento contra a revista em seu Twitter. Em sua postagem, um dia 
depois da publicação da matéria, a ministra acusa a Revista de fazer 
“uma apologia ao crime que pode colocar tantas meninas e mulheres 
em risco”. Ela agradece a alguns seguidores que a teriam alertado sobre 
a publicação da matéria e afirma que vai denunciar a revista. “já demos 
encaminhamento á denúncia. Vamos acompanhar”.

No dia 23 de setembro, no ataque à revista, os posts nas redes sociais 
foram enviados centenas de vezes para os perfis do presidente Bolsonaro, 
da ministra Damares, do ministro Moro, da Polícia Federal, do Ministério 
Público e de pessoas públicas. Outras figuras públicas teriam criticado a 
reportagem: o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) e o deputado 
estadual Douglas Garcia (PSL-SP)

Antes disso, no dia 20 de setembro, a AzMina já havia se posicionado 
em relação ao pronunciamento de Damares, afirmando que teria feito 
“o bom jornalismo”, “com as melhores fontes de informação” como a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), por exemplo, e usufruindo de 
“um direito garantido pela liberdade de imprensa, previsto na Cons-
tituição Brasileira e essencial para o funcionamento da democracia”.

Nesta reportagem do dia 20, a revista afirma que abordou o assunto 
da mesma maneira como ele é tratado em países desenvolvidos, “como 
um assunto de saúde pública”. Na declaração de um dos médicos citados 
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na reportagem, Jefferson Drezett, a revista reforça que “os serviços de 
saúde (no Brasil) escolhem cumprir ou não a lei quando se trata dos 
direitos humanos das mulheres”.

Por fim, a revista se posiciona acerca do seu direito de informar, 
garantido pela liberdade de imprensa e previsto na Constituição Federal. 
Explica que aqui o aborto ainda é tratado como uma questão moral e 
criminal, que o aborto é crime no Brasil, mas que a informação não é. 
E se coloca “sob ataque”, com seus posts sendo enviados para os perfis 
do presidente, da ministra, do ministro Moro, a Polícia Federal e do 
Ministério Público.

A polêmica reportagem de AzMina explica como é feito um aborto 
seguro com recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). 
A narrativa inicial descreve como teria sido o aborto de uma estudante 
de 32 anos em uma clínica na Colômbia, onde o procedimento é le-
galizado. Explica como foi sua ida ao médico, como este profissional 
teria lhe explicado todas as opções que ela teria, como se daria todo o 
processo e como foram suas tentativas de executar o procedimento aqui 
no Brasil com permissão da justiça.

A matéria também descreve como o aborto é tratado aqui no Brasil, 
inclusive o pós-abortamento, como é realizado quando é legalizado, 
com toda gama de detalhes, o que acontece antes e depois, e como 
prevenir a gravidez.

A reportagem da Folha de S. Paulo, no UOL, por sua vez, publicada 
no dia 24 de setembro, relata todos os acontecimentos em questão, desde 
a publicação da reportagem pela revista AzMina até a confirmação que 
teria recebido a representação de Damares pelo Ministério Público, 
encaminhando-a para abertura de inquérito policial. Relata também 
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que as jornalistas que produziram a matéria tiveram fotos, endereços 
e dados divulgados nas redes pelos usuários contra o aborto, sendo 
também chamadas de assassinas, criminosas, canalhas, entre outros. 
E por fim, cita as notas de repúdio da Abraji (Associação Brasileira de 
Jornalismo Investigativo) e da Fenaj (Federação Nacional dos Jorna-
listas) aos ataques contra a revista.

O outro conteúdo analisado que possibilitou a inserção de comen-
tários foi a reportagem da Folha. Nesta sessão, todos os dez primeiros 
comentários (de 27) criticam a postura da ministra Damaris e o governo 
que ela representa, além de defenderem o direito de se publicar dados 
e informações públicas confiáveis. Os comentários versam sobre “o 
triste período da história” que o país está vivendo, onde o Estado se 
utilizaria do seu poder para “evitar o que discorda”, que o atual governo 
é “medieval e de um retrocesso absurdo, sobretudo contra mulheres, 
negros e LGBTQIs”, que o Brasil virou uma “terra devastada, onde a 
ignorância, a burrice e o atraso tentam regular a sociedade e cercear 
toda a liberdade, toda criação, toda vida livre”.

Em relação ao Twitter da ministra Damaris, dos dez primeiros co-
mentários que respondem à ministra, sete comentários são favoráveis à 
reportagem e contra o post. Eles elogiam sarcasticamente a divulgação 
massiva do artigo através da crítica da própria Damaris e dos dois perfis 
citados na postagem que a teriam alertado sobre a reportagem, elogiam 
as “informações públicas de saúde” dadas pela reportagem, denunciam 
as mortes de mulheres que realizam o aborto em clínicas clandestinas, 
retomam, também com sarcasmo, a narrativa de que Damaris teria 
sequestrado uma criança indígena. Que “não há apologia ao crime de 
aborto na reportagem” e defendem, acima do direito ao aborto, o direito 
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à informação. Que a chamada da reportagem “causou histeria” e que a 
ministra nem teria lido o material. E por fim, “que não é a reportagem 
que traz riscos á saúde, mas sim, a própria proibição”.

Apenas dois comentários criticam a reportagem. Que “mulheres 
morreriam tentando matar os filhos”, que deveriam assumir a responsa-
bilidades dos seus atos, que “a reportagem em questão está incentivando 
mulheres a realizarem um aborto caseiro, sem supervisão médica”, que 
“essa canalhice tem que acabar” e que os envolvidos seriam “assassinos”. 
Um dos comentários trata-se apenas de uma marcação.

Sendo assim, considerando o objeto deste estudo, os campos de 
conhecimento envolvidos, a tipologia das redes de comunicação pública 
levantadas por Weber (2017) e a análise de conteúdo, a análise permite 
contextualizar que a discussão ocorre na esfera da visibilidade pública 
onde são tecidos argumentos racionais ou não, opiniões passionais ou 
não, mobilizações estratégias.

Importantíssimo destacar que, alinhada às redes tipificadas por 
Weber (2017), a pesquisa em questão engloba Redes de Comunicação 
do Poder Executivo, já que uma ministra do governo é uma das prota-
gonistas do evento. E mesmo com maior capacidade de investimentos 
estruturais para gerar informação e propaganda e tendo sua comunica-
ção efetuada em nome do Estado, institui o debate baseada apenas em 
argumentos baseados em achismos e opiniões passionais.

As Redes de Comunicação Mediática também estão envolvidas no 
debate, pois trata de todas as mídias que circulam nos mais variados 
suportes, são poderosas enquanto redes autônomas organizadas e ne-
cessárias à demanda de outras redes. Aqui estão as mídias alternativas, 
que compõem também as Redes de Comunicação Social, formadas por 
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cidadãos , grupos e públicos com algum objetivo ou opinião comum, 
além de movimentos e entidades. “Trata-se de valorizar públicos que 
se manifestam em defesa ou no ataque de situações, propostas geradas 
pelo Estado ou que deste dependem” (Weber, 2017, p. 51).

Tanto Damares, a Revista AzMina e o cidadão comum, que opi-
nou sobre o tema e sobre o debate instaurado, estão dentro das Redes 
de Comunicação Política, que abrangem grupos, públicos, partidos e 
organizações constituídos em torno da defesa de ideologias e projetos 
que visam mudanças políticas, sociais e econômicas”. Essa rede tem 
o poder de convocar a sociedade para promover conceitos e valores e 
integrariam redes que visam a defesa dos direitos universais.

E a partir do debate instaurado e sua repercussão, é preciso se atentar 
para a questão do interesse público como eixo de abordagens e deci-
sões, principalmente as decisões do Estado, assim como é importante 
também defender a participação da sociedade na discussão de conflitos 
e no debate e definição de ações e políticas públicas.

É fato que as relações e os processos de comunicação permeiam 
todas as instituições, indivíduos e sociedades.

Através de argumentos racionais e posições passionais, de dispo-
sitivos profissionais e tecnológicos, mobilizações de rua e estética 
própria, as redes acionam opiniões e provocam decisões. A eficácia 
das estratégias utilizadas depende da legitimidade, visibilidade e 
credibilidade. Estas estratégias apontam para a qualidade do discurso 
e a capacidade de deliberação dos públicos (Weber, 2017, p. 54).

Enfim, a análise de conteúdo permitiu identificar poderes em jogo 
a partir dos modos de abordagem do tema em questão, o aborto. E a 
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valorização do fato depende também do poder simbólico dessas redes, 
da sua força e visibilidade.

O debate demonstrou que grupos de interesse podem usar a esfera 
pública para propagar suas ideias e estratégias de poder. Uma disputa 
de poder com uma temática polêmica, abordada de maneira profissional 
pela Revista AzMina, de modo a contribuir para enriquecer o debate, 
representando as necessidades sociais dos indivíduos, neste caso, do 
público feminino. A Instituição Governo, representada pela figura da 
ministra Damares, por sua vez, abordou a questão de modo passional 
e superficial, sem condição alguma de enriquecer o debate.

O debate teria agendado, reverberado e também silenciado os de-
mais públicos.

Considerações Finais

O estudo em questão permitiu tecer considerações em relação à 
participação da sociedade em conflitos temáticos, em especial à dis-
cussão sobre o aborto seguro, gerada a partir de matéria veiculada por 
um veículo de imprensa alternativa e reverberada de maneira negativa 
pelo Estado, na figura de uma ministra do governo federal.

De fato a comunicação deve ser praticada pelo Estado, que por sua 
vez precisa entender sua responsabilidade de convocação ao debate 
público e seu aprofundamento, e deve ser compreendida nas vozes dos 
diferentes públicos. As disputas de visibilidade e poder representam 
vigilância constante sobre ações, decisões, políticas e propostas que 
afetam o interesse público e as necessidades sociais.
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Articulações Teóricas e Empíricas entre a 
Ecologia dos Media e a Mediatização: Análise de 
Reportagens Hipermedia Brasileiras

Liliane de Lucena Ito1

Confluências Teóricas

A criação da prensa gráfica por Gutenberg, em 1450, e o posterior 
surgimento da imprensa são marcos históricos que impulsionaram o 
estabelecimento de uma sociedade cada vez mais envolta pelos media. 
Ainda assim, apesar da importância indiscutível acerca da criação de 
Gutenberg, a maneira como cada sociedade, no decorrer da História, 
incorporou os media conforme suas características e necessidades 
sempre esteve intimamente relacionada a aspectos específicos de sua 
cultura. Quem primeiro aponta tal correlação, nos anos 50, é o econo-
mista canadense Harold Innis. Para Innis, por exemplo, o advento da 
imprensa está diretamente relacionado à crescente demanda de infor-
mações atualizadas no século XIX, ou seja, há uma ligação importante 
entre os media e a cultura. 
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Segundo o autor, a relação de uma sociedade com duas variantes 
essenciais da nossa realidade cotidiana, o tempo e o espaço, dependerá 
do suporte material que majoritariamente possibilita a comunicação em 
tal sociedade. Postulou também que as consequências do uso de cada 
meio, considerando-se as características materiais de cada suporte, 
referem-se à concentração do conhecimento em monopólios fechados, 
principalmente no caso de sociedades que se utilizavam dos media 
duráveis, ou à disseminação do conhecimento entre a população, no 
caso de sociedades cujo meio mais utilizado era do tipo leve e barato, 
como o papel.

A ideia de Innis de que cada meio, com suas características intrín-
secas, determina o caráter da informação e traz consequências que vão 
além da mera transmissão de mensagens – interferindo nas esferas da 
vida política e econômica, também está presente, de certa forma, na 
conhecidíssima frase “o meio é a mensagem”, de McLuhan (1964) que, 
assim como Innis, pertence à tradição de pensamento da Escola de To-
ronto. Os aforismos mcluhianos, tão célebres quanto seu autor, foram, 
entretanto, esvaziados de seu sentido real em interpretações equivocadas 
e devido à enorme fama que conquistaram. Em “o meio é a mensagem”, 
McLuhan apenas sintetiza a ideia de que, independentemente de seu 
conteúdo ou propósito, o meio provoca, por si só, efeitos na percepção 
humana que são intrínsecos a ele, além do fato de que cada meio vem 
a transformar radicalmente o conteúdo veiculado. 

O autor também sustentou que os media são extensões do homem. 
Entre seus conhecidos aforismos, este é o que enraíza a metáfora bioló-
gica que traduz a relação entre mídia e sociedade, pilar da Ecologia dos 
Media. Apesar de Neil Postman ser apontado como o grande fundador 
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da corrente teórica em questão, foi a partir da junção de dois termos 
utilizados por McLuhan numa carta a Postman que veio a se consolidar, 
para este último, a ideia de que os seres humanos vivem inseridos em 
um ecossistema mediático – e, sendo assim, tal ecossistema influenciaria 
a maneira de pensar e de agir das pessoas em seu cotidiano.

A metáfora ecológica aplicada aos media aceita duas interpretações: 
os media como ambientes e os media como espécies. A primeira é bas-
tante próxima da ideia de mediatização da sociedade, que será exposta 
mais à frente. Segundo Scolari, esta seria “a dimensão ambiental da 
ecologia mediática. Nesta interpretação, os media criam um ambiente 
que rodeia o sujeito e modela sua percepção e cognição” (Scolari, 2015, 
p. 29). A outra seria a dimensão intermedial de ecologia dos media. 
Nela, os media são como espécies que vivem no mesmo ecossistema e 
estabelecem relações entre si. A divisão apontada por Scolari, no entanto, 
parece ser meramente didática, pois ambas podem estar presentes em 
investigações acerca dos media.

Assim, a interação entre os media, historicamente factual e concei-
tualizada na Teoria do Meio canadense, vai ao encontro do que defende 
Levinson (2015) na Ecologia dos Media: a ideia de que, diante de um 
cenário de evolução mediática, haveria uma coexistência dos media e 
que cada qual teria seu uso adaptado às suas funções em determinada 
sociedade. Num ecossistema mediático, há também “empréstimos” 
de linguagens. O próprio McLuhan (1964) postulava que, quando do 
surgimento de um novo meio, este “alimenta-se” da linguagem carac-
terística de outro meio anterior. “O conteúdo da escrita é a fala, assim 
como a palavra escrita é o conteúdo da imprensa e a palavra impressa 
é o conteúdo do telégrafo”. (McLuhan, 1964, p. 22). Neil Postman 
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defende que a chegada de um novo meio transforma profundamente o 
ambiente mediático anterior, bem como provoca reflexos sociais. Um 
de seus conceitos mais importantes é o de mudança ecológica, que 
sintetiza tal ideia.

Segundo Postman, a mudança tecnológica não é aditiva, senão 
ecológica .... A chegada de um novo meio não se limita a agregar 
algo: muda tudo. No ano 1500, depois da invenção da imprensa, 
não havia uma velha Europa mais uma imprensa: havia uma Europa 
diferente. (Scolari, 2015, p. 24)

Dentro da Ecologia dos Media, alguns media tenderão a sucumbir 
(como é o caso do MySpace, que já foi a maior rede social do mun-
do) enquanto outros fortalecem-se, cujo exemplo mais conhecido é o 
Facebook, apenas para citar dois casos contemporâneos. Tais media, 
gratuitos e participativos, são apontados por Levinson (2013) como sendo 
“new new media”: componentes que alteram significativamente modos 
de consumo, produção e distribuição de conhecimento na sociedade. 
O cerne dos “new new media” encontra-se na possibilidade oferecida 
ao usuário para que este se torne também um produtor de conteúdo, o 
que o posiciona como agente ativo no processo comunicacional. 

É justamente na interação que se encontra o elemento de ligação 
entre a Ecologia dos Media e a Teoria da Mediatização. Vale lembrar 
que as primeiras investigações sobre mediatização surgiram no campo de 
análises sobre a relação, na sociedade contemporânea, entre os media e 
a política, bem como a articulação entre os media e a ciência e a religião 
(Hjavard, 2012). Um consenso entre os teóricos da mediatização da 
sociedade é que o fenômeno se encontra relacionado ao surgimento de 
novas tecnologias de comunicação e informação, bem como à chegada e 
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à popularização da Internet num contexto de globalização da economia 
e mundialização da cultura.

A visão de Sodré (2002) sobre mediatização oferece embasamento 
teórico de muito valor à teoria. Ao autor, interessa o estudo do surgimento 
progressivo de um novo tipo de sociedade, baseada na tecnocultura e 
no capital. Tal sociedade é virtual, paralela à sociedade real, palpável. 
A nova ambiência apontada por Sodré converge com o conceito de 
mediatização e é batizada como bios mediático. Sua atuação é decisi-
va ao transformar nossas formas de pensar e de viver em sociedade. 
O bios mediático é uma consequência da evolução dos media e de sua 
crescente relação junto aos processos sociais tradicionais. Segundo o 
autor, historicamente, o bios mediático insere-se em uma etapa em que 
consumo e tecnologia adquirem papéis fundamentais para as sociedades. 
É concomitante, então, ao momento em que “o objeto (tanto o colossal 
empilhamento dos produtos de consumo quanto o desenvolvimento 
vertiginoso das máquinas eletrônicas e das telecomunicações) alcança 
uma posição poderosa e inédita frente à ordem clássica do sujeito”. 
(Sodré, 2002, p. 238) 

A ideia de um quarto bios, o mediático, é oriundo do conceito 
aristotélico de que haveria três gêneros de existência (bios) na Pólis 
grega: o theoretikos, correspondente à vida contemplativa; o politikos, 
relativo à vida política e, por fim, o apolaustikos, relacionado à vida 
do corpo, dos prazeres. Produzido pelos media contemporâneos, o bios 
mediático, assim como os três outros de origem grega, implicam novas 
formas de perceber o real, de pensá-lo e de agir sobre ele, formas que 
são alavancadas pelo uso dos media.
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O bios mediático é impulsionado pela (como também atua em prol 
da) atual etapa do capitalismo, financeiro e globalizado, em que a in-
formação é o elemento chave. Assim, mediatização, para Sodré, traz 
declaradas implicações éticas e políticas, uma vez que o estabelecimento 
de um quarto bios, relativo às imagens refletidas pela mídia, está sempre 
em função da tecnologia e do mercado. As imagens refletidas pelo meio 
ganham o status de simulacros virtuais, que, por sua vez, são considera-
velmente poderosos ao alterar de maneira significativa noções naturais 
de espaço e tempo, notadamente acelerando o fluxo temporal humano. 
Pode-se compreender, a partir das ideias de Sodré, que mediatização 
implica em caráter potencialmente perigoso para a sociedade, pois está 
atrelada a interesses do capital.

Hjavard (2012), por sua vez, defende que o processo de mediatização, 
a priori, não deve ser encarado nem como positivo ou negativo para a 
sociedade. Já as ideias defendidas por Braga (2006), no que concerne às 
respostas sociais sobre os media, podem indicar um posicionamento de 
nuance mais simpática ao fenômeno da mediatização na sociedade con-
temporânea, por significar a possibilidade de uma multivocalidade sobre 
os (e que se utiliza dos) media para livre expressão, algo que, até a chegada 
das tecnologias interacionais de comunicação, era bastante dificultado.

Para Braga, a sociedade sempre direcionou objetivos aos media de 
comunicação, além de atribuir sentido social a seus produtos mediáticos. 
Assim, os media e os produtos são ressignificados pelo uso que se faz 
deles. Seu enfoque sobre a mediatização enquanto dinâmica interacional 
de referência (Braga, 2007) está relacionado aos processos interacio-
nais cotidianos sobre os media (e também para e através deles). Braga 
considera, assim, que a “abrangência dos processos mediáticos, na 
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sociedade, não se esgota nos subsistemas de produção e de recepção” 
(Braga, 2006, p. 21). Deve-se, então, superar a visão dualista entre os 
media e a sociedade, pois a sociedade mediatizada age via os media, e 
não apenas os “sofre”.

Propõe, dessa forma, um terceiro sistema, ao lado dos habituais 
sistemas de produção e de recepção mediática. Seria o sistema de 
resposta social, que corresponde a atividades de resposta produtiva e 
direcionadora da sociedade em interação com os produtos mediáticos. 
Ou seja, relaciona-se à voz ativa dos receptores que, agora, são também 
produtores atuantes e críticos em relação à mídia. Para o autor, a me-
diatização da sociedade “corresponde a viabilizar acesso posterior e a 
ampliar o escopo e a abrangência das mensagens, tornando-as diferidas 
e difusas”. (Braga, 2006, pp. 22-23).

A característica em ser diferida e difusa é marcante na sociedade 
midiatizada, uma vez que a resposta social é processual, pois ocorre 
após a emissão e a recepção, bem como circula de maneira expandida 
(difusa), e é prolongada no tempo (diferida). Assim, para Braga, é pre-
ciso observar o processo comunicacional de forma sistêmica, sinóptica, 
que vai da produção e recepção até à circulação posterior à recepção.

A mediatização, para Braga (2012), permeia os mais diferentes 
campos sociais, estabelecendo-se por meio de múltiplos circuitos. 
Segundo o autor,

Os diferentes campos sociais, no seu trabalho de articulação com o 
todo social, desenvolvem táticas e usos para as tecnologias dispo-
níveis, moldando-as a seus objetivos. Ao experimentarem práticas 
mediáticas, ao se inscreverem, para seus objetivos interacionais 
próprios, em circuitos mediatizados, ao darem sentidos específicos 
ao que recebem e transforma e repõem em circulação – os campos 
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sociais agem sobre os processos, inventam, redirecionam ou parti-
cipam da estabilização de procedimentos de mediatização. (Braga, 
2012, p. 45)

Assim, se na concepção de Bourdieu (2003), um campo é um es-
paço autônomo, com regras e leis que lhe são válidas, no qual relações 
existentes entre os indivíduos e grupos são dinâmicas e consistem em 
disputas pelo poder, com a mediatização tais campos passam necessa-
riamente pela repercussão dos circuitos e práticas dos media, o que vem 
a influenciar o próprio perfil do campo em questão.

Neste artigo, por meio de revisão bibliográfica, foram apresentados 
os pontos principais das duas teorias articuladas: a Ecologia dos Media 
e a teoria da Mediatização. A seguir, é apresentada a análise qualitativa 
acerca de reportagens hipermedia brasileiras, com o intuito de se aplicar 
a articulação teórica ao corpus empírico. Como resultados, emergiram 
elementos internos e externos às narrativas que comprovam a articulação 
teórica proposta, uma vez que sinalizam intercâmbios de linguagem e 
estimulam respostas sociais sobre os media.

Procedimentos Metodológicos

O objeto analisado são reportagens hipermedia publicadas em sé-
rie pelo portal Uol, oitavo em audiência no Brasil2. Intituladas como 
TAB (tab.uol.com.br), as reportagens são publicadas semanalmente, às 
segundas-feiras, abordando temáticas contemporâneas, muitas vezes 
controversas e provocativas, em caráter imersivo e interpretativo. Todas 

2. Segundo o ranking Alexa (s.d.)

http://tab.uol.com.br
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as edições, sem exceção, fazem uso de recursos multimedia, além de 
interatividade e hipertextualidade. São apresentadas em layouts sofis-
ticados e contam com direção de arte no caso dos vídeos. O corpus 
é composto por 128 reportagens, publicadas entre outubro de 2014 e 
agosto de 2017, além de posts no perfil oficial do TAB no Facebook.

 A análise fundamentou-se nas duas definições de Scolari (2015) 
citadas anteriormente: a dimensão intermedial de Ecologia dos Media, 
ou seja, a ideia de que os media são como espécies interatuantes num 
dado ecossistema, bem como a dimensão ambiental, que sustenta que 
os media produzem um ambiente no qual são modeladas as vivências 
humanas. Assim, dentro da investigação sobre a dimensão intermedial, 
buscou-se observar e catalogar elementos internos nas reportagens que, 
originalmente oriundos de media diversos, passam por adaptações na web 
e contribuem para a constituição de uma linguagem inédita e própria da 
Internet: a hipermedia. Por outro lado, elementos externos às narrativas, 
como a existência de perfis oficiais da série de reportagens no Facebook 
e no Instagram3, relacionam-se à propriedade ambiental dos media, 
pois oferecem pontos de acesso ao conteúdo que vão além do site das 
reportagens e, o mais importante, permitem a participação dos usuários, 
convergindo, então, com a noção de mediatização da sociedade.

Resultados

A convergência mediática vai além da mera convergência tecnoló-
gica, perpassando outros campos, como o da linguagem, da estética e 

3. Apesar da existência de um perfil oficial do TAB no Instagram (https://www.
instagram.com/tabuol/), neste artigo, devido à limitação espacial, optou-se pela 
análise somente das comunicações realizadas no perfil do TAB no Facebook.

https://www.instagram.com/tabuol/
https://www.instagram.com/tabuol/
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o da cultura (Jenkins, 2008). Possibilitada pela convergência, surge a 
hipermedia, essencialmente interativa. Segundo Santaella (2004), algu-
mas de suas características principais são a hibridização de linguagens, 
processos sígnicos, códigos e media que, como consequência, provo-
cam uma mistura de sentidos receptores por parte de quem interage 
com a mensagem; e a organização reticular dos fluxos de informação 
em arquiteturas hipertextuais, permitindo múltiplas formas de acesso, 
alineares, aos conteúdos.

As reportagens TAB, veiculadas pelo Uol, podem ser classificadas 
como reportagens hipermedia. Para Larrondo Ureta (2009), a reportagem 
hipermedia é um avanço no ecossistema mediático, uma evolução do 
gênero jornalístico em questão, a reportagem.

Essas novidades obrigam a falar de renovação e surgimento de uma 
nova espécie que se reinventa de outra anterior para seu desenvol-
vimento em um contexto posterior e evoluído. Trata-se de uma 
mudança importante que influencia o sistema de espécies conhecido. 
(Larrondo Ureta, 2009, p. 79).

Nas edições analisadas, emergiram elementos internos à narrativa 
das reportagens que evidenciam relações entre media diversos, princi-
palmente televisão, cinema, rádio e videogames, no tocante à estética e 
à linguagem. Entre os exemplos extraídos do corpus de análise, está a 
edição 107, intitulada “Catarina” (Carpanez, Eiras, & Bertolotto, s.d.), 
que mostra a história da primeira garotinha brasileira cujo diagnóstico 
revelou haver relação entre o contágio pelo zika vírus e a microcefa-
lia. A reportagem conta com texto, fotografias e um documentário de 
13 minutos. O documentário segue a mesma estética dos documentários 
televisivos ou cinematográficos, com direção de arte, trilha sonora, 
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captação de imagens e enquadramentos semelhantes aos transmitidos 
via televisão. A diferença, entretanto, existe, e está no fato de que se 
trata de um webdocumentário, feito para ser veiculado no interior de 
uma reportagem hipermedia. Por conta disso, o usuário pode pausar a 
produção a qualquer momento para navegar por outros conteúdos dis-
poníveis no ambiente da reportagem; bem como seu compartilhamento 
é amplamente facilitado nos sites de redes sociais.

Figura 1. Webdocumentário é um dos elementos internos à narrativa 
hipermediática cuja linguagem é oriunda dos media que precedem o 
meio Internet. Captura de tela. (Carpanez, Eiras, & Bertolotto, s.d.).

Em relação aos elementos observados, a hibridização de lingua-
gens presente no ambiente interno das reportagens vai ao encontro 
da ideia mcluhiana de que o conteúdo de um novo meio é sempre um 
meio anterior a ele. Ou seja, uma reportagem hipermedia é composta 
de elementos internos que são oriundos da linguagem jornalística em 
media anteriores, como o impresso e o televisado. Essa pluralidade de 
elementos que compõem a reportagem hipermedia relaciona-se à sua 
qualidade transmedia, uma vez que muitos deles podem ser republicados 
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em ambientes externos, alcançando públicos que sequer tenham tido o 
trabalho de acessar o site oficial das reportagens no portal Uol. Como 
afirma Renó (2014, p. 5), “transmídia é uma linguagem contemporânea 
e social construída por vários conteúdos através de diferentes mídias 
com significados independentes, mas coletivamente oferecendo um 
novo significado”.

No caso da reportagem, o webdocumentário de 13 minutos foi com-
partilhado na íntegra no perfil oficial do TAB no Facebook, angariando 
10 mil visualizações e 117 compartilhamentos4. Outros cinco vídeos, 
extraídos do vídeo principal e de duração menor, contendo até 1 minuto 
e 45 segundos, também foram publicados no Facebook, totalizando 
28777 mil visualizações. Tais vídeos, presentes no site da rede social 
mais popular no mundo, chegam a audiências “móveis”, ou seja, aquelas 
que acessam conteúdo informativo via dispositivos móveis, geralmente 
em suas redes sociais, em diferentes momentos e contextos do dia e da 
noite. A ubiquidade dos dispositivos móveis certamente converge com o 
conceito de dimensão ambiental de Ecologia dos Media (Scolari, 2015), 
pelo fato de que tais devices rodeiam constantemente o cotidiano dos 
indivíduos, afetando suas rotinas e modos de perceber o mundo.

A presença dos aqui chamados elementos externos à narrativa – 
excertos extraídos das reportagens e então compartilhados em outros 
ambientes – propicia a abertura do processo comunicacional aos usuários, 
participativos e, muitas vezes, engajados em relação à mensagem. É 
parte, então, da cultura de convergência (Jenkins, 2008) como também 
do processo de mediatização da sociedade, no tocante às respostas sociais 

4. Até o fechamento da análise, em 16 set. 2019.
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diferidas e difusas (Braga, 2006). Abaixo, captura de tela extraída de 
post compartilhado no perfil oficial do TAB no Facebook mostra um 
exemplo de respostas sociais acerca da reportagem em questão:

Figura 2. Comentários de usuários no Facebook sobre a reportagem 
“Catarina”. Os nomes foram omitidos a fim de preservar a identidade. 
Captura de tela.

Pode-se notar que, segundo o teor dos comentários, a história mos-
trada no webdocumentário causou comoção. No caso do excerto obser-
vado na imagem acima, quatro mulheres atrelam a excelente evolução 
física e intelectual da garotinha Catarina aos estímulos da fisioterapia, 
realizada desde muito cedo na criança, e a elementos como a fé dos 
pais e bênçãos divinas. Apesar de não ser o intuito deste trabalho, vale 
lembrar que as comunicações de usuários sobre os media publicadas em 
rede são parte dos chamados dispositivos sociais do sistema de resposta, 
sendo tão relevante quanto a crítica ultraespecializada e a por pares: 
“cada espaço da circulação crítica, mesmo de alcance restrito, pode ser 
um aporte na construção da ação crítico-interpretativa que alimenta 
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a interlocução ampla na sociedade” (Braga, 2006, p. 81). A partir da 
análise da produção de tais dispositivos, centrada em três parâmetros 
essenciais: 1. o ponto de vista e as relações de proximidade e tensão 
entre o dispositivo e o objeto; 2. os objetivos e razões por trás da crítica 
e 3. as interlocuções colocadas pelo dispositivo, é possível, segundo 
Braga (2006) caracterizar as lógicas básicas do sistema de resposta5.

Figura 3. Na área inferior direita (destacado em pontilhado), está 
posicionado o player com o áudio de cinco minutos de duração, cuja 
linguagem remete às reportagens radiofônicas e aos podcasts. Captura 
de tela. (Terrón, s.d.)

Voltando aos elementos internos, que se relacionam à hibridização 
de linguagens própria de produções hipermedia, há outros exemplos 
que valem ser registrados. A edição 10, nomeada “O Fetiche pelo Vinil” 
(Terrón, s.d.), faz uso de formato consagrado no meio radiofônico, a 
reportagem de rádio. Entretanto, aproxima-se também da linguagem 

5. Em seu livro, A Sociedade Enfrenta a Sua Mídia, o autor realiza o estudo de dez 
casos com base nos três parâmetros citados. 
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utilizada nos podcasts da atualidade. Trata-se de um áudio, de cinco 
minutos, que contém texto narrado, inserção de sons e de trechos raros 
de canções de Roberto Carlos e dos Beatles. A novidade, entretanto, está 
na possibilidade da escuta acompanhada da leitura, ou mesmo do acesso 
a um ou outro código linguístico sem a obrigatoriedade de linearidade. 

Outro exemplo de elementos internos que revelam a hibridização entre 
media diversos e anteriores à hipermedia pode ser visto na edição 76, 
cujo título é “Tudo é real” (Bertolotto, s.d. a). A temática abordada são 
as tecnologias de realidade virtual que utilizam o audiovisual em três 
dimensões (3D) para terapias, entretenimento e treinamentos. O vídeo 
abaixo, gravado em 360 graus, pode ou não ser visto com o auxílio de 
um cardboard. Com 6’46’’ de duração, aproxima-se da linguagem dos 
videogames ao simular ambientes interativos, nos quais o usuário é 
espectador e também um personagem.

Outra edição que utiliza elementos de gamificação é a de número 23, 
nomeada “Os novos atletas” (Tramontina, s.d.), que aborda a vida dos 
jogadores brasileiros profissionais de videogame. Certamente para “casar” 
com a temática da reportagem, há recursos extraídos do mundo dos games, 
como os cogumelos escondidos na reportagem que devem ser procurados 
pelo usuário. A brincadeira aproxima-se ainda mais dos desafios dos jogos 
por exibir um contador de pontuação e um marcador de tempo.
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Figura 4. A edição do TAB sobre realidade virtual explora as interações 
realistas características da linguagem dos videogames. Captura de tela. 
(Bertolotto, s.d. a)

Figura 5. Os recursos de gamificação estão presentes na edição sobre 
jogadores de videogames profissionais, como pode ser visto nesta 
imagem. Captura de tela. (Tramontina, s.d.)
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Nestes e em outros exemplos dentro do corpus, foi possível observar 
que as apropriações de linguagem e técnicas dos media precedentes à 
Internet são partes estruturantes das reportagens hipermedia em questão. 
Tais elementos foram considerados, neste trabalho, como internos às 
narrativas das reportagens. Entretanto, deve-se levar em conta que, ape-
sar de haver uma apropriação de linguagens pré-existentes, há também 
uma releitura e uma evolução de um meio para o outro e, na etapa atual 
de produção de reportagens hipermedia, pode-se dizer que as mesmas 
passaram por aquilo que Postman chama de mudança ecológica: não 
há simplesmente adição de linguagens, mas sim transformações tanto 
nos velhos media quanto nos novos media. Em outras palavras, assim 
como vídeos e áudios são herdados dos medias anteriores (tanto em seu 
caráter técnico quanto em relação à linguagem), na web tais produções 
ganham novas características, relacionadas ao novo meio. Em paralelo, 
o que é produzido para a Internet acaba influenciando as produções 
veiculadas, na atualidade, nos media tradicionais, também provocando 
transformações.

Além dos elementos internos à narrativa, observou-se a interatuação 
entre as reportagens hipermedia e outros media dentro do ecossistema 
da Internet, como fora melhor detalhado na edição sobre o zika vírus. 
De uma forma geral, todas as edições, sem exceção, foram anunciadas 
em postagens do Facebook (TabUol, s.d.). Alguns dos posts no Face-
book chegam a movimentar discussões acaloradas em comentários, 
além de alto número de compartilhamentos. Foram contabilizados, 
dentro do período de análise, 217 vídeos extraídos de reportagens 
TAB que foram republicados no Facebook. Destes, seis possuem mais 
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de 100 mil visualizações, sendo que dois deles obtiveram entre 214 e 
313 mil visualizações.

O mais visualizado, sobre a cidade de Cunhataí, que no último censo 
demográfico brasileiro mostrou ser o município que não tem registro de 
pessoas negras como habitantes, gerou 777 comentários e conversações 
entre usuários; mais de 1,7 mil curtidas e 2684 compartilhamentos6. Sobre 
o teor dos mesmos, vale notar que uma parte considerável versa sobre 
a angulação do vídeo ou da reportagem, ora defendendo os produtores, 
ora criticando-os, o que vai ao encontro das chamadas respostas sociais 
sobre a mídia, definidas por Braga (2006).

Figura 6. Vídeo sobre a cidade de Cunhataí, extraído da reportagem 
“Segregação à brasileira”, teve alto número de comentários, gerando 
respostas sociais de usuários participativos. Captura de tela. (Bertolotto, 
s.d. b)

Em trabalho preliminar (Ito, 2017), cujo objetivo foi o de esmiuçar 
as respostas sociais acerca da reportagem em questão, constatou-se 

6. Até o fechamento deste artigo, em 29 de fev. de 2020.
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que o grande volume de mensagens de usuários contra ou a favor da 
produção mediática é capaz de induzir outros usuários a defender opi-
niões polarizadas, algo que parece ocorrer logo após ou mesmo antes 
da recepção do vídeo sobre Cunhataí.

Por fim, acredita-se que a exploração de ambientes externos à nar-
rativa tem por objetivo tornar públicas as edições, assim como rela-
cioná-las a acontecimentos da ordem do dia, factuais, já que algumas 
reportagens publicadas há meses ou até anos voltam a ser postadas caso 
uma determinada ocorrência correlata, atual, venha a ganhar visibili-
dade mediática. Em tais postagens, há sempre a ligação entre o fato do 
dia e a reportagem que aborda o assunto. Vale reforçar também que a 
presença de elementos externos às narrativas é essencial para que se 
cumpra a chamada dimensão ambiental da Ecologia dos Media: é por 
meio de publicações no Facebook que o conteúdo das reportagens é 
constantemente oferecido ao usuário, alcançando então audiências de 
forma expandida e fomentando debates sobre as mesmas. Estas, por sua 
vez, podem se configurar como respostas sociais importantes, capazes 
de alterar o sistema de produção e de recepção de mensagens, numa 
realidade de mediatização dos processos sociais.

Considerações Finais

Neste trabalho, após a análise de 128 edições da série de reportagens 
hipermedia TAB, além de posts no Facebook referentes às mesmas, 
constatou-se haver elementos internos e elementos externos às narrativas 
que desempenham diferentes papéis dentro do ecossistema mediático 
contemporâneo. Os elementos internos – recursos como vídeos, áudios 
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e gamificação, por exemplo – são possibilitados pela convergência 
tecnológica intrínseca à Internet, e são aqui analisados em seu aspecto 
de intercâmbio de linguagens e técnicas, dentro do conceito de que os 
media interatuam entre si em ecossistemas mediáticos. Já os elementos 
externos – como os posts em sites de redes sociais que espalham conte-
údo transmedia – desempenham o papel de suportes de publicação. São 
relevantes por ampliarem a divulgação das reportagens a públicos que 
muitas vezes desconhecem a série TAB, ao mesmo tempo em que se 
tornam o canal para interações entre usuários. Muitas dessas interações 
configuram-se como respostas sociais, pertencentes ao terceiro sistema 
proposto por Braga (2006), que corresponde a atividades de resposta 
produtiva e direcionadora da sociedade em interação com os media.

Assim, considera-se ser possível articular as duas teorias apresen-
tadas no início do presente artigo: a centralidade dos media no dia a 
dia contemporâneo é o cerne da Ecologia dos Media e da Teoria da 
Mediatização. O ponto de confluência entre ambas está na investiga-
ção acerca das new new media, ou seja, das mídias interativas. Dessa 
forma, defende-se que análises aprofundadas sobre objetos mediáticos 
requerem, na atualidade, a compreensão de seus desdobramentos den-
tro de um ecossistema de media, como sendo este o caminho para se 
compreender os fenômenos do campo da Comunicação de maneira não 
totalizante, porém de forma relacional e, por que não, mais complexa. 
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Violência contra a Mulher no Brasil e o Papel do 
Jornalismo Brasileiro neste Contexto
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A violência contra a mulher no Brasil é um dos grandes problemas 
a ser enfrentado pela sociedade brasileira. Atualmente, o Brasil se en-
contra entre os países que mais assassinam mulheres no mundo, como 
mostra o Atlas da Violência do ano de 2019, quando quase cinco mil 
mulheres morreram no país – o maior número desde 2007.

Ao mesmo tempo, o jornalismo brasileiro, ao comunicar os fatos 
cotidianos para a sociedade, acaba abrindo espaço para discussões e 
temas como o feminicídio, ao mesmo tempo em que favorece o diálogo 
mais amplo sobre violência, igualdade de gênero e demais assuntos 
correlacionados.

O presente artigo realizou uma revisão bibliográfica para discutir 
a violência contra a mulher no Brasil e de que maneira o jornalismo 
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brasileiro se insere em meio a esse cenário de violência crescente. Para 
isso, discutiu alguns apontamentos sobre o conceito de violência com 
apontamentos feitos por Marilena Chauí e Hannah Arendt; em seguida, 
discutiu sobre gênero e desigualdade entre os gêneros com conceitos 
de Angela Davis e Judith Butler; e por fim, refletiu sobre o jornalismo 
brasileiro no contexto de violência contra a mulher levando em consi-
deração autores como Ciro Marcondes Filho e Susan Sontag.

O presente artigo concluiu que o jornalismo brasileiro tem como 
responsabilidade denunciar e expor a realidade de violência sofrida 
por mulheres – representando um dos maiores índices de violência 
contra a mulher do mundo – ao mesmo tempo em que essa exposição 
deve propiciar um caminho de debates e empoderamento contra esse 
cenário violento.

1. Violência e a Sociedade Brasileira

Marilena Chauí parte do ponto de que a violência está correlacionada 
com a ética. O sujeito ético será consciente e racional de suas atitudes, 
que por sua vez estarão apoiadas pelas ideias e valores de bom e mau, 
justo e injusto. “O agente ético é pensado como sujeito ético, isto é, 
como um ser racional e consciente que sabe o que faz, como um ser 
livre que decide e escolhe o que faz, e como um ser responsável que 
responde pelo que faz”. (Chauí, 2018 p. 29). Visto isso, para Chauí, 
as ações desse agente serão éticas se estiverem de acordo com os tais 
valores e ideias, que variarão de sociedade para sociedade, de tempos 
em tempos.
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Chauí reflete então sobre o significado de violência, tomando como 
pano de fundo a reflexão sobre ética. Para a autora, a violência é:

1)tudo o que age usando a força para ir contra a natureza de algum 
ser (é desnaturar); 2) todo ato de força contra a espontaneidade, a 
vontade e a liberdade de alguém (é coagir, constranger, torturar, 
brutalizar); 3) todo ato de violação da natureza de alguém ou de 
alguma coisa valorizada positivamente por uma sociedade (é vio-
lar); 4) todo ato de transgressão contra aquelas coisas e ações que 
alguém ou uma sociedade define como justas e como um direito; 
5) consequentemente, violência é um ato de brutalidade, sevícia 
e abuso físico e/ou psíquico contra alguém e caracteriza relações 
intersubjetivas e sociais definidas pela opressão, intimidação, pelo 
medo e pelo terror. (Chauí, 2018, p. 35).

A violência, ao tratar outros seres como coisas e desprovê-los de 
racionalidade e sentimentos, reduzindo-os à objetos que podem sofrer 
com brutalidades, vai contra a ética e as ações que um sujeito ético de-
veriam ter em consonância com os valores regentes de sua sociedade. 
A violência se opõe a ética, segundo Chauí, pois ela “trata seres racionais 
e sensíveis, dotados de linguagem e de liberdade, como se fossem coisas, 
isto é, irracionais, insensíveis, mudos, inertes ou passivos, instrumentos 
para o uso de alguém.” (Chauí, 2018, p. 36). É o que ela aponta sobre 
diversos atos ocorridos ao longo da história, como escravidão, margi-
nalização das classes sociais mais baixas e das mais variadas formas de 
violência que acometem negros, LGBTQI+ e mulheres atualmente ao 
redor do mundo e, principalmente, no Brasil, destituindo essas pessoas 
de seus direitos e liberdades ao violenta-los.

Assim, a não violência brasileira chama a atenção de Chauí que, 
segundo a autora, é uma narrativa que tenta silenciar e abrandar a 
violência com a qual essa sociedade se formou. Desde a brutalidade 
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com que as classes mais baixas sempre tiveram que se habituar, até a 
truculência policial com que ainda hoje se sustenta a “ordem” no país, a 
autora aponta que o mito do brasileiro não violento é uma falácia ainda 
hoje reforçada e propagada.

Em outras palavras, nossa sociedade opera a naturalização das desi-
gualdades econômicas e sociais e das diferenças étnicas, considera-
das como desigualdades raciais entre superiores e inferiores, assim 
como naturaliza a diferença de gênero, levando à aceitação de todas 
as formas visíveis de invisíveis de violência. (Chauí, 2018, p. 44)

A violência acaba sendo naturalizada e tida como algo externo ao 
brasileiro, segundo a autora. A violência contra a mulher usada sob o 
pretexto de protegê-la, a truculência policial sob o pretexto de ordem e 
manutenção da superioridade de alguns sobre outros. A violência é do 
outro, na marginalização, no negro, na mulher periférica – algo distante 
da sociedade brasileira.

A isso, é possível lembrar de Hannah Arendt, Eichmann em Jeru-
salém, quando constrói o conceito de Banalidade do Mal ao relatar o 
julgamento de Adolf Eichmann, funcionário do Partido Nazista de Adolf 
Hitler e responsável, mesmo que indiretamente, pela morte de milhares 
de judeus ao longo da década de 1940.

Arendt analisa que Eichmann, diferentemente do que o senso co-
mum poderia supor, era um homem comum, desprovido de qualquer 
traço de monstruosidade, como imaginaria qualquer pessoa a se tratar 
de alguém que coordenou a logística da morte de milhares de homens 
e mulheres. “O problema com Eichmann era exatamente que muitos 
eram como ele, e muitos não eram nem pervertidos, nem sádicos, mas 
eram e ainda são terrível e assustadoramente normais.” (Arendt, 1999, 
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p. 109). Eichmann era um homem comum, apontado pela autora muitas 
vezes como alguém medíocre que, inserido na burocracia de um partido, 
acatando ordens de superiores e servindo a um sistema bem maior do 
que sua particularidade, cometeu atrocidades contra povos e nações, 
culminando no Holocausto tão conhecido pela História. 

Pois as coisas, evidentemente, não eram tão simples quanto os autores 
da lei tinham imaginado e, mesmo sendo de pouca relevância legal, 
era de grande interesse político saber quanto tempo leva uma pessoa 
mediana para superar a sua repugnância inata pelo crime, e o que 
exatamente acontece com essa pessoa quando chega a esse ponto. 
O caso de Adolf Eichmann fornecia a essa pergunta uma resposta 
que não podia ser mais clara e mais precisa. (Arendt, 1999, p. 109).

Eichmann demonstrava em grande parte de sua fala quase nenhuma 
reflexão e análise crítica de seus atos e as consequências que viriam 
depois deles. Servia-se de clichês (frases prontas e vazias de significados 
reais que eram repetidas pelos membros do partido incansavelmente) 
e não sabia colocar em palavras o que esses clichês queriam dizer. 
Submetia-se cegamente à ordem de seus superiores e, apesar de saber 
o que estava fazendo, não refletia de fato e criticamente sobre aquilo 
que estava fazendo.

A Banalidade do Mal, dessa forma, traduz-se sobre o mal sendo 
praticado por homens comuns, banais, tornando o mal algo corriqueiro, 
burocrático. Com isso é possível pensar a violência urbana, cometida 
por homens terrivelmente comuns, bem como a violência cometida 
contra mulheres, muitas vezes violentadas por seus namorados, mari-
dos, ex-companheiros, ou seja, homens de suas vivências e cotidianos.
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2. Gênero e Patriarcado na Sociedade

A história da desigualdade entre os gêneros não é nova e é discutida 
por diversas autoras, como Angela Davis, Judith Butler, Simone de 
Beauvoir, entre outras, que por anos apontaram os problemas vividos 
por mulheres ao longo dos séculos e seus consequentes sofrimentos.

E essa desigualdade é marcada em todos os âmbitos das vidas das 
mulheres, tais como econômico, social, profissional e, principalmente, 
sexual. Ainda hoje o estigma de que a mulher deve assumir a figura de 
mulher santificada é reforçado, gerando tabus em torno da feminilidade 
e dos comportamentos – e silenciamentos – esperados das mulheres.

Das mulheres eram esperados serventia, boa imagem – para servirem 
como acompanhantes de seus maridos em suas aparições sociais – e 
plenos cuidados com a casa, enquanto que de seu marido era esperado 
o sustento da casa.

É o que discorre a autora Jane Soares de Almeida em sua pesquisa 
sobre a educação feminina ao longo dos anos, marcada em grande parte 
pelo ensino voltado aos afazeres domésticos e a vida no lar, além da 
vida voltada à criação de seus filhos. “A maternidade era a missão sa-
grada, e, para seu correto desempenho erigiam-se os principais deveres 
das mulheres.” (Almeida, 2007, p. 98). Segundo a autora, ao longo do 
século XIX as mulheres eram vistas sob um padrão católico, casto e 
que as reduziam em suas capacidades reprodutivas e de servidão ao 
seu marido e seus filhos.

Essa ideologia vai desqualificar a mulher do ponto de vista profis-
sional, político e intelectual, “porque parte do pressuposto de que a 
mulher em si não é nada, de que deve esquecer-se deliberadamente 
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de si mesma e realizar-se através dos êxitos dos filhos e do marido.” 
(Rago, 1987, p. 65 como citado em Almeida, 2007, p. 69).

Esse cenário, por sua vez, se deu até que a própria sociedade se 
movimentasse e se alterasse perante os modelos industriais que adentra-
ram países afora. Da mesma forma, com o passar dos anos, os estudos 
feministas começaram a tomar espaço e a ampliar os debates e lutas 
das mulheres por espaços – que se dão até hoje. Fruto dessas lutas são 
a conquista ao voto, a permissão para poderem trabalhar e estudar onde 
quisessem e o poder de falar sobre e exercerem a sexualidade feminina 
com a liberdade sempre vivenciada pelos homens.

E enquanto as mulheres brancas da época viviam sob a moral ca-
tólica e religiosa, as mulheres negras viviam sob as desumanidades da 
escravidão, mesmo anos depois de sua abolição, em 1888. Como explana 
Angela Davis, as mulheres negras, diferentemente das brancas, sempre 
foram obrigadas a trabalharem fora de casa, seja sob o regime escravista, 
seja para lutarem por sustento e sobrevivência após a abolição.

Em meio a isso, diferentemente da violência sofrida pelos homens 
negros que dividiam a realidade nas senzalas, as mulheres eram du-
plamente violentadas: pelo serviço igualmente pesado e torturante e 
pelos castigos sexuais que recebiam, além dos já recorrentes aos seus 
companheiros.

A escravidão se sustentava tanto na rotina do abuso sexual quanto 
no tronco e no açoite. Impulsos sexuais excessivos, existentes ou 
não entre os homens brancos como indivíduos, não tinham nenhuma 
relação com essa verdadeira institucionalização do estupro. (Davis, 
2016, p. 180)
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A sexualidade feminina para as mulheres negras escravizadas era 
sinônimo de violência, diferenciando-as dentro de um senso de terri-
torialidade – homens diferentes de mulheres, senhores de escravas, 
superiores de inferiores. “Os castigos infligidos a elas ultrapassavam 
em intensidade aqueles impostos aos homens, uma vez que não eram 
apenas açoitadas e mutiladas, mas também estupradas. (Davis, 2016, 
p. 36). Se as constantes violências físicas, psicológicas, emocionais, 
econômicas, dentre tantas outras cometidas contra os homens negros 
já era visível, as mulheres negras sofriam com o acréscimo de serem 
violentadas da principal – e muitas vezes únicas – maneira que as di-
ferenciavam deles.

Uma vez que os homens brancos estavam convencidos de que podiam 
cometer ataques sexuais contra as mulheres negras impunemente, 
sua conduta em relação às mulheres de sua própria raça não podia 
permanecer ilesa. O racismo sempre serviu como um estímulo ao 
estupro, e as mulheres brancas dos Estados Unidos necessariamente 
sofreram o efeito indireto desses ataques. Esta é uma das muitas 
maneiras pelas quais o racismo alimenta o sexismo. (Davis, 2016, 
p. 181)

Dessa forma, a violência naturalizada permitia que mulheres fossem 
violentadas das mais diversas formas possíveis, reforçando o machismo, 
o racismo e o patriarcado a partir do momento em que permaneciam 
impunes quanto a seus atos. Homens brancos, e principalmente ricos, 
detinham o poder sobre o corpo das mulheres, fossem suas escravas 
ou suas esposas, podendo determinar sobre esses mesmos corpos as 
moralidades, violências e posse vigentes.

Nesse contexto, a sexualidade da mulher negra também foi tratada 
como mercadoria, vistas em muitos momentos, como meras reprodutoras 
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– no sentido mais “cru” da palavra – quando eram estupradas por seus 
senhores e tinham seus filhos vendidos – ou até mesmo transformados 
em mão de obra escrava.

Um ano após a interrupção do tráfico de populações africanas, um 
tribunal da Carolina do Sul decidiu que as escravas não tinham 
nenhum direito legal sobre suas filhas e filhos. Assim, de acordo 
com essa medida, as crianças poderiam ser vendidas e separadas 
das mães em qualquer idade, porque “crianças escravas ... estão no 
mesmo nível de outros animais”. (Davis, 2016, p. 20)

Especificamente aqui no Brasil, as mulheres negras escravizadas 
sofriam com as mesmas violências, inclusive sexuais. A própria forma-
ção miscigenada da população brasileira se deu por meio de violência 
sexual contra indígenas e escravas. “A mistura ocorreu principalmente 
através do concubinato ou mesmo da exploração sexual violenta, que 
foram generalizados. Havia nisso, um forte componente de discrimi-
nação racial.” (Lacerda, 2010 como citado em Roland, 2018, p. 173). 
Tal panorama nos permite inferir que a violência contra as mulheres 
existente ainda hoje no Brasil é fruto de toda uma formação histórica 
que inferiorizou a existência e a liberdade feminina e que, ainda hoje, 
deixou como heranças os altos índices de violência contra a mulher que 
é noticiada todos os dias no Brasil.

O que se convencionou chamar de mestiçagem, que teria sido re-
sultante do pequeno número de mulheres brancas, se constituiu na 
verdade na oficialização do estupro de mulheres africanas e indí-
genas, reduzidas à escravidão, como política de Estado. (Roland, 
2018, p. 175)



663

Esses apontamentos possibilitam olhar para as discussões sobre 
Gênero suscitadas por Judith Butler em Problemas de Gênero, quando 
ela se propõe a discutir os papeis sociais exercidos por homens e mu-
lheres à partir de uma condição biológica, ou seja, o fato de nascer com 
determinado órgão sexual determinar toda uma vida em sociedade tendo 
como base as morais e padrões esperados de cada gênero.

Para a autora, os gêneros são construções sociais que variam de acordo 
com o tempo, com a sociedade onde estão inseridos, com a cultura e, ao 
contrário do que é muitas vezes assimilado por nós, não nasce conosco, 
mas são definidos ao longo da vida. “A distinção entre sexo e gênero 
atende à tese de que, por mais que o sexo pareça intratável em termos 
biológicos, o gênero é culturalmente construído.” (Butler, 2017, p. 26). 
Em resumo, os gêneros não são biológicos, mas sim convencionados, 
mobilizando uma identidade com a qual homens e mulheres irão se 
reconhecer – ou não. É, segundo a autora, o meio pelo qual a natureza 
sexuada é produzida.

O gênero não deve ser meramente concebido como a inscrição cultural 
de significado num sexo previamente dado (uma concepção jurídica); 
tem de designar também o aparato mesmo de produção mediante o 
qual os próprios sexos são estabelecidos. Resulta daí que o gênero 
não está para a cultura como o sexo para a natureza; ele também é 
o meio discursivo/cultural pelo qual a “natureza sexuada” ou “um 
sexo natural” é produzido e estabelecido como “pré-discursivo”, 
anterior à cultura, uma superfície politicamente neutra sobre a qual 
age uma cultura. (Butler, 2017, p. 27)

Para Butler, a identidade de gênero determina os seres sociais, a partir 
do momento em que as pessoas só se reconhecem como tais quando 
em que estão em conformidade com padrões de gênero estabelecidos. 
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Reforçando Butler (2017, p. 242), o gênero é uma identidade constituída 
no tempo e em uma repetição estilizada de atos. Ou seja, baseia-se em 
atos padronizados, entendidos como a forma pela qual gestos, movi-
mentos e estilos corporais de vários tipos constituem o gênero.

Seria errado supor que a discussão sobre a ‘identidade’ deva ser 
anterior à discussão sobre a identidade de gênero, pela simples razão 
de que as ‘pessoas’ só se tornam inteligíveis ao adquirir seu gênero 
em conformidade com padrões reconhecíveis de inteligibilidade do 
gênero. (Butler, 2017, p. 42)

Ou seja, segundo a autora, sendo gêneros “inteligíveis” aqueles que 
mantêm relações coerentes entre sexo, gênero, prática sexual e desejo, 
aqueles que fogem dessa lógica de padrões são questionados, padrões 
esses definidos pela heterossexualidade, resultando em relações binárias. 

A instituição de uma heterossexualidade compulsória e naturalizada 
exige e regula o gênero como uma relação binária em que o termo 
masculino diferencia-se do termo feminino, realizando-se essa 
diferenciação por meio das práticas do desejo heterossexual. O ato 
de diferenciar os dois momentos oposicionais da estrutura binária 
resulta numa consolidação de cada um de seus termos, da coerência 
interna respectiva do sexo, do gênero e do desejo. (Butler, 2017, p. 53)

Dessa forma, o processo de se reconhecer mulher está intrincado por 
inúmeros padrões de gênero e questões que vão além de simplesmente 
performar um gênero ou outro. “Em outras palavras, não há razão para 
dividir os corpos humanos em sexos masculino e feminino exceto que 
uma tal divisão é adequada às necessidades econômicas da heterosse-
xualidade, emprestando um lustro naturalista à sua instituição.” (Butler, 
2017, p. 196). Sendo o gênero uma convenção social, a cultura, a eco-
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nomia e as lógicas que permeiam as estruturas sociais acabam sendo 
determinadas pelas relações de gênero, que por sua vez, determinarão 
opressores e oprimidos, nós e outros, reguladores e regulados, ao mesmo 
tempo em que as instituições como igreja, escola, família e até mesmo 
o próprio Estado participam dessa lógica das relações de gênero – de-
terminados por uma lógica heterossexual machista.

Ao observar as mulheres, historicamente vítimas de violências 
resultantes dessa estrutura social que coloca o corpo feminino como 
algo, quase sempre, dominado por outros, torna-se possível inferir que 
violências são naturalizadas sobre seus corpos, em grande medida, pelas 
lógicas de gênero que regulam a sociedade, instituindo homens hete-
rossexuais como reguladores de uma ordem social vigente e inseridos 
em uma cultura historicamente violenta.

3. Violência de Gênero no Brasil

O Brasil é um dos países mais violentos do mundo e, não bastasse 
esse dado, é um dos mais violentos com mulheres – de quaisquer idades. 
Quando se analisa a violência de gênero no Brasil, os números provam 
que ainda hoje, no ano de 2020, corpos femininos são tidos dentro de 
lógicas que os inferiorizam, silenciam e violentam.

Segundo o Atlas da Violência de 2019 (Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada & Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2019), 
divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Brasil teve 
4.936 mortes de mulheres em 2017, o maior número desde 2007, o que 
configura um pouco mais de 13 assassinatos por dia. Tais números tomam 
uma proporção maior quando se compara os assassinatos de mulheres 
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não negras com o de mulheres negras. Em dez anos, de 2007 a 2017, 
houve um aumento de 4,5% nos assassinatos de mulheres não-negras, 
enquanto que o assassinato de mulheres negras cresceu 29,9%. Somente 
em 2017, o número de homicídios de mulheres não negras foi de 3,2 
a cada 100 mil mulheres não negras, enquanto que entre as mulheres 
negras a taxa foi de 5,6 para cada 100 mil mulheres negras.

Importante apontar que, em relação às estimativas crescentes apre-
sentadas, não é possível afirmar com segurança se houve o aumento da 
violência ou de denúncias, permitindo que os números subissem o que 
de todo modo faz com que sejam números alarmantes.

Tais estimativas mostram dois pontos: a desigualdade racial existente 
no Brasil e as estruturas que colocam as mulheres brasileiras dentro de 
uma lógica que as tornam vulneráveis para violências, resultando em 
feminicídio.

Comparativamente, morrem muito mais homens no Brasil do que 
mulheres, tendo em vista que em 2017 ocorreram 65.602 homicídios no 
Brasil, com 31,6 mortes a cada 100 mil habitantes. No entanto, como 
aponta o Atlas, o local onde as mulheres são assassinadas é um indica-
tivo sobre o cenário do feminicídio no Brasil. Do total de homicídios 
cometidos contra mulheres no Brasil, 28,5% ocorreu dentro de casa, 
significando um aumento de 17,1% de homicídios ocorridos dentro de 
casa entre 2012 e 2017.

Ou seja, apesar do número de homens assassinados no Brasil ser 
maior, a violência resultando em homicídio contra mulheres chama a 
atenção para a violência de gênero, mais especificamente o homicídio. 
Sendo grande parte dos homicídios ocorridos dentro de casa, por homens 
com íntima relação com a vítima, observa-se uma estrutura de violên-
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cias naturalizadas baseadas na desigualdade de gênero, historicamente 
perpetuada. Uma relação de desigualdade baseada no domínio mas-
culino, muitas vezes não somente social, mas também econômico, em 
um cenário de violência doméstica com números crescentes no Brasil.

Um cenário de violências permeado também por violência simbólica 
e cultural – e não somente direta – reforçam estigmas e papeis sociais

4. Reflexões sobre o Jornalismo Brasileiro e a Violência Contra a 
Mulher

Dessa maneira, qual o papel do jornalismo brasileiro nesse cenário 
de crescente violência contra a mulher, existente desde a formação do 
Brasil e naturalizado ao longo dos anos? Seria de reiteração e natura-
lização da violência ou meio de denúncias e empoderamento feminino 
contra as diversas violências cometidas contra mulheres no Brasil?

Segundo o autor Ciro Marcondes Filho, o jornalismo vive, desde 
o início do século XX, a divisão de espaços com a publicidade e a 
construção de monopólios. A preocupação com o capital e a venda de 
jornais por meio da transformação da notícia em mercadoria transfor-
mou o jornalismo, abrindo espaço para produções que pendiam mais 
ao entretenimento do que ao jornalismo propriamente dito.

O jornalismo reflete muito bem a aventura da modernidade. Ele é 
a melhor síntese do espírito moderno. Por esse mesmo motivo, o 
processo de desintegração da atividade, seu enfraquecimento, sua 
substituição por processos menos engajados (que já não buscam a 
“verdade”, que já não questionam a política ou os políticos, que já 
não apostam numa evolução para uma “sociedade mais humana”) 
é um sintoma de mudança dos tempos e dos espíritos. Mudamos 
para uma época semelhante àquilo que Nietzsche atribuía a toda 
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a modernidade: o de ser uma “época fraca”, decadente, niilista. 
(Marcondes, 2000, p. 15).

Já em meados dos anos 1970, tem-se também o florescimento das 
assessorias de imprensa, pautando os veículos jornalísticos e abrindo 
espaço para o jornalismo cada vez mais comercial e a constante alteração 
estética permitida pela intensificação de tecnologias digitais cada vez mais 
presentes nas décadas seguintes, favorecendo a intensificação do uso de 
imagens, principalmente no jornalismo televisivo. Uma “comunicação 
eletrônica, pelas redes, de formas interativas de criação, fornecimento 
e difusão de informações.” (Marcondes, 2000, p. 30).

Tal cenário abre espaço também para o sensacionalismo e a procura 
por parte de certos veículos de comunicação em chocar o público como 
modo de atrair a atenção – e a audiência – das pessoas.

Dentro dessa mesma nova orientação do jornalismo, assuntos as-
sociados ao curioso, ao insólito, ao imageticamente impressionante 
ganham mais espaço no noticiário, que deixa de ser “informa-se 
sobre o mundo” para ser “surpreender-se com pessoas e coisas”. 
(Marcondes, 2000, p. 31).

Paralelamente, trazemos as reflexões propostas pela autora Susan 
Sontag, quando questionou a disseminação de imagens de guerra e so-
frimento em sua obra intitulada Diante da Dor dos Outros. Segundo a 
autora, o jornalismo, principalmente televisivo, transformou as guerras 
e as mais variadas formas de sofrimento humano em entretenimento 
cotidiano, estetizando, de certa maneira, a imagem das violências que 
ocorrem ao redor do mundo.
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Ser um espectador de calamidades ocorridas em outro país é uma 
experiência moderna essencial, a dádiva acumulada durante mais de 
um século e meio graças a esses turistas profissionais e especializados 
conhecidos pelo nome de jornalistas. Agora, guerras são também 
imagens e sons na sala de estar. As informações sobre o que se 
passa longe de casa, chamadas de ‘noticias’, sublinham o conflito e 
violência – “Se tem sangue, vira manchete”, reza o antigo lema dos 
jornais populares e dos plantões jornalísticos de chamadas rápidas 
na tevê – aos quais se reage com compaixão, ou indignação, ou 
excitação, ou aprovação, à medida que cada desgraça se apresenta. 
(Sontag, 2003, p. 20).

Segundo Sontag (2003, p. 21), “a consciência do sofrimento que se 
acumula em um elenco seleto de guerras travadas em terras distantes é 
algo construído”, ou seja, serão determinados pela maneira como são 
enquadradas e registradas, sendo transmitidas como aquilo que Sontag 
(2003, p. 22) chama de “entretenimento doméstico”.

Discute, enquanto isso, sobre a ideia de que esse bombardeio de 
imagens que as audiências recebem pode “anestesia-las”, transformando 
as populações em grupos insensíveis, principalmente por estarem em 
contato com as imagens de dor e sofrimentos de povos e nações.

Ao refutar a ideia da “Sociedade do Espetáculo” de Debord, a autora 
critica essa noção que universaliza a forma particular de ver o mundo 
de uma “pequena população instruída que vive na parte rica do mundo, 
onde as notícias precisam ser transformadas em entretenimento”, como 
se não houvesse sofrimento real no mundo e todos fossem meros ex-
pectadores. Leva em consideração a subjetividade do expectador, que 
pode reagir às imagens de guerras e sofrimentos de variadas maneiras, e 
aponta que as imagens e a exposição das calamidades do mundo não têm 
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a obrigação de transformarem o mundo, mas em vez disso, servem como 
exemplos e simbologia daquilo que os humanos são capazes de fazer.

Não é um defeito o fato de não ficarmos atormentados, de não so-
frermos o bastante quando vemos essas imagens. Tampouco tem a 
foto a obrigação de remediar nossa ignorância acerca da história e 
das causas do sofrimento que ela seleciona e enquadra. Tais imagens 
não podem ser mais do que um convite a prestar atenção, a refletir, 
aprender, examinar as racionalizações do sofrimento em massa 
propostas pelos poderes constituídos. (Sontag, 2003, p. 97).

Ou seja, a realidade exposta terá consequências a partir do momento 
em que aqueles que receberem as imagens dessa realidade tomarem 
consciência sobre os fatos narrados, podendo se mostrar apáticos ou 
conscientes sobre as desigualdades e violências perpetrados no mundo.

O jornalismo, por sua vez, apresenta o mundo ao redor por meio de 
“lentes”, ou seja, com narrativas que serão determinadas por diversos 
fatores, como linhas editoriais, discursos políticos e até mesmo pela 
busca por audiência. Aliado a isso, soma-se o fato de que ele é feito 
por homens e mulheres contemporâneos, ou seja, homens e mulheres 
com ideais, vivências, paixões, preconceitos, escolhas e culturas de 
suas épocas. Sendo assim, o jornalismo não é feito em um “vácuo” 
histórico, social e econômico: ele é fruto de seu tempo e de seus produ-
tores. As “lentes” que esse jornalismo colocará sobre os fatos a serem 
narrados serão tomadas por esses fatores – e o mesmo acontecerá com 
os espectadores, que receberão as notícias e reagirão a elas com indig-
nação, repulsa ou simplesmente apatia.

A isso, propõe-se que seja feita uma reflexão sobre se o jornalismo, 
em meio a um cenário de violências recorrentes e muitas vezes natu-
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ralizadas contra as mulheres podem reforçar e propiciar ainda mais 
tais violências ou, ao contrário, abrir caminho para o empoderamento 
de mulheres e parcelas violentadas da sociedade, permitindo maior 
debate e combate. Ou seja, o jornalismo brasileiro, atualmente, tem 
como responsabilidade denunciar os altos índices de violência contra 
a mulher, retratando esse cenário e propiciando o debate, levando em 
consideração as multiplicidades de realidades, sejam elas econômicas, 
sociais e até mesmo regionais.

Considerações Finais

A violência contra a mulher recorrente no Brasil não é um fenômeno 
novo, tampouco isolado. Tem nuances sexistas, racistas e principalmen-
te, baseadas na dominação masculina sobre as mulheres. Instituições 
sociais tais como igreja, escola e o Estado reafirmam tais violências ao 
se omitirem, ao longo dos anos, frente a uma estrutura de violências 
simbólicas, culturais e diretas cometidas contra mulheres.

Em contrapartida, o jornalismo e a mídia participam desse cenário 
conforme relatam a violência cotidiana e também a violência cometida 
contra mulheres. Se por um lado o jornalismo busca audiência e, inserido 
no regime capitalista, a transformação da notícia em capital, por outro 
o jornalismo lida com emoções, com as normas que regulamentam 
a profissão, a moral e a ética e, principalmente, o caráter romântico 
que permeia uma profissão que denuncia desigualdades, atrocidades 
e violências, servindo como espelho da sociedade onde está inserido.

Nesse sentido, é impossível destacar o jornalismo de sua realidade, 
pois ele é fruto do tempo, da cultura e da sociedade onde ele é produzido. 
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Feito por homens e mulheres, o jornalismo carrega os preconceitos, as 
desigualdades e os problemas de sua contemporaneidade, refletindo em 
suas produções todas as facetas desse cenário, enquanto que também 
serve como convite à mudança, à reflexão e as denúncias.

Frente a isso, é possível inferir que o jornalismo, ao mesmo tempo 
que pode reiterar estigmas e violências conforme a maneira como for 
produzido, como também pode se posicionar como ampliador do debate, 
fomentando discussões na sociedade e, no caso da violência contra a 
mulher, fonte de empoderamento feminino.
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A humanidade vive um estado acelerado de mudanças em sua tra-
jetória histórica, o fluxo tecnológico é entendido como dispositivo e 
como modos operante, e os processos comunicacionais são mediadores, 
e, portanto, sugestiona-se a observá-los à luz de suas singularidades de 
produção e conexão socioeconômicas. Nesse sentido, faz-se necessário 
para o agora, os estudos acerca do crescimento da publicidade social 
dos movimentos sociais, coletivos e comunidades locais.

Para esse estudo em profundidade preocupamos com os métodos 
científicos para compreender a publicidade social na suas interações 
com os sujeitos, comunidades e conflitos contemporâneos. Com isso 
utilizamos a Hermenêutica de Produndidade (HP) do pesquisador 
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Thompson (2011) para compreender o contexto cultural, econômico e 
social das publicidades associando-a à análise argumentativa por meio 
das categorias: 1- comunidade; 2-vínculo; 3- marca; 4- organização; 
5- território e 6- negócio social, da publicidade social, pela pesquisadora 
Silva (2018). Como questão de pesquisa, visualizamos a compreensão 
da comunicação comunitária do Movimento dos Trabalhadores Sem 
Terra (MST) em sua ancoragem complexa, como agricultura familiar 
e produção orgânica frente à indústria agrícola, de grande escala e eco-
nomia de mercado, inclusive com espaços de publicidade audivisual 
representativos para audiências no País. Para essa questão, seleciona-
mos o recorte do uso da publicidade social do Armazém do Campo, do 
MST, nas redes sociais digitais do Facebook, analisando as publicidades 
mais expressivas dessas páginas e suas inter-relações com as teorias da 
hermenêutica em profundidade e a publicidade social.

Para o aprofundamento analítico é importante compreender o con-
texto histórico da luta pela terra no Brasil na perspectiva da Reforma 
Agrária Popular, bem como ter conhecimento das experiências e feiras 
agroecológicas realizadas anualmente na cidade de São Paulo as quais 
forneceram ao MST subsídios para abrir uma loja na capital paulistana 
chamada, Armazém do Campo. O objetivo do Armazém do Campo é 
divulgar e comercializar os produtos orgânicos sob a marca MST, oriun-
dos de diversas regiões do país. Atualmente o movimento possui quatro 
lojas, a primeira localizada em São Paulo com três anos de existência, a 
segunda em Belo Horizonte, a terceira loja foi inaugurada em setembro 
de 2018, na Lapa, no Rio de Janeiro e a mais recente em maio de 2019 
no Recife. Para a análise, então, foram selecionadas essas quatro pági-
nas e suas publicidades recentes de produtos com maior visibilidade na 
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timeline: @ArmazemDoCampoProdutosDaTerra, @armazemcamporj, 
@amazemdocampobh e @ArmazemdoCampoPE.

1. Fundamentação Teórica

1.1 Comunicação Comunitária

O sentido comunitarista da comunicação tem em seu bojo o desejo 
evidente pela mudança social. Muito tem-se debatido na América Latina 
e, particularmente no Brasil, sobre o desejo por mudança na estrutura 
societária. Não é de hoje que movimentos sociais e grupos organizados 
se mobilizam frente às demandas do modo de vida. Vivenciamos um 
processo histórico de exclusão e marginalização das diferenças sociais. 
E, de igual modo, vimos aumentado o fosso entre a riqueza e a pobreza, 
ou seja, a péssima distribuição de renda e economia no País. O grito 
daqueles que são excluídos, marginalizados e empobrecidos faz crescer 
a demanda da própria comunicação como organizadora dos processos 
de emancipação e luta pelos direitos sociais, garantidos, em sua maioria, 
somente no papel.

Desde o início do ano de 1980 a comunicação “popular” é vista 
como portadora de conteúdos críticos e reivindicatórios concretizados 
pelos meios alternativos, como contracomunicação da cultura subalterna 
(Peruzzo, 2004, p. 119). A comunicação nessa vertente pode receber 
inúmeras nomenclaturas: comunitária, alternativa, local, dialógica, 
radical, libertadora, participativa, horizontal, contra-hegemônica, para 
mudança social, das minorias, entre outras. Cada qual representando um 
universo de conceitos extraídos muitas vezes da própria prática e dos 
estudos no interior de comunidades e movimentos sociais populares.
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Nesse contexto acreditamos ser possível incluir a publicidade como 
uma ferramenta alternativa para a ampliação dos processos comunica-
cionais comunitários. Na verdade, isso já ocorre em muitas comunidades 
que possuem meios alternativos de comunicação, como rádios comu-
nitárias ou rádios postes, por exemplo, pois necessitam de patrocínio 
para sua sobrevivência.

1.2 Publicidade Contra-Hegemônica

Publicidade, do latim publicus, é o ato de tornar público, divulgar. 
Propaganda, do latim propagare, significa plantar, mergulhar, propagar 
princípios e ideias. Publicidade e propaganda são duas ferramentas 
muito discutidas e controversas. Embora diversos profissionais consi-
derem serem a mesma coisa, os objetivos são distintos. Para Sampaio 
(2003, p. 27), “propaganda é a divulgação de um produto ou serviço 
com o objetivo de informar e despertar interesse de compra/uso nos 
consumidores”. Sampaio (2003, p. 27) utiliza três definições de termos 
da língua inglesa para explicar a abrangência da propaganda. São eles: 
a) advertising: anúncio comercial; b) publicity: informação disseminada 
editorialmente; c) propaganda: propaganda de caráter político, religioso 
ou ideológico.

Não obstante, para Sampaio, as três definições descritas acima, ao 
serem utilizadas no Brasil, se entrelaçam nos termos publicidade e propa-
ganda, daí sua utilização como termos correlatos. Já para Gomes (2001, 
p. 111), publicidade e propaganda não são termos sinônimos, assim há 
que se resguardar a utilização dos mesmos. E de igual modo, aprofundar 
os estudos na área, inclusive, dos novos usos criativos e sociais que 
podem ser feitos com a Publicidade e a Propaganda.
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A partir de uma perspectiva crítica a apropriação da publicidade pe-
los veículos comunitários não visa seguir a lógica da grande mídia. Em 
outras palavras, é lutar com as mesmas armas do opressor, no entanto 
não com o intuito de seguir sua lógica de dominação, mas de empoderar 
aqueles que estão oprimidos, dando-lhes vez e voz. Cabe aqui a utiliza-
ção da contra-hegemonia, termo difundido por pesquisadores inspirados 
em Antonio Gramsci. A contra-hegemonia quer dizer que a luta se dá 
contra a hegemonia estabelecida, visando assim, uma transformação 
social. E ao aproximar a comunicação da contra-hegemonia busca-se 
uma reflexão crítica sobre os processos comunicacionais desenvolvidos 
por grupos subalternizados.

Segundo Coutinho (2008), há pensadores que, sem perder de vista 
as relações materiais dominantes, desenvolvem uma reflexão crítica 
sobre o papel da comunicação na cultura tecnocapitalista. Assim, entre 
esses pensadores há os que, inspirados em Gramsci, “compreendem a 
cultura como instância da luta política, e os meios de comunicação, como 
instrumentos de hegemonia por meio dos quais uma classe ou fração 
de classe impõe sua liderança intelectual e moral sobre o conjunto da 
sociedade” (Coutinho, 2008, p. 8). Esta perspectiva abre a possibilida-
de de grupos subalternos construírem uma visão de mundo capaz de 
resistir e se contrapor às ideias dominantes. Segundo Coutinho (2008, 
p. 9) essa resistência político-cultural é o que Gramsci chamaria de 
contra-hegemonia.

Raquel Paiva questiona para além da dicionarização conceitual 
o significado de contra-hegemonia e quais as consequências de uma 
postura adotada com base nela na atualidade. Para tanto, é necessário 
reconhecer o significado de hegemonia. Segundo Paiva (2008, p. 164), 



680

hegemonia a partir de Gramsci é “uma forma de poder caracterizada 
por uma postura totalizante, generalizada, mas que se dá com o consen-
timento e aceitação dos demais. É, assim, uma configuração particular 
de dominação ideológica”.

A radicalidade do que pode se configurar como contra-hegemonia 
talvez resida no fato de não se desejar nunca o lugar de sujeito 
hegemônico, no fato de a contra-hegemonia se orientar por uma 
razão fundamental que se configure de modo contrário e oposto à 
hegemonia. É uma contraposição que pode vir acompanhada de uma 
reflexão contundente sobre o status quo, e que, necessariamente, 
vem harmonizada com o desejo de recusa da situação dominante 
(Paiva, 2008, p. 165).

Por isso que pensar a publicidade como articulação de resistência 
de comunidades e suas formas de vida na atual potência da indústria 
econômica e cultural é a contraposição à hegemônia dominante, pro-
blematizando o papel desse uso da publicidade por comunidades e/
ou movimentos sociais alinhados ao contra-hegemônico e alternativo 
comercial.

1.3 Publicidade Social como Ferramenta Comunitária

A publicidade social pode ser utilizada para difundir ideias, produtos 
e serviços, principalmente ao ser utilizada como uma ferramenta comu-
nitária. Apontamos inicialmente quatro perguntas básicas, necessárias 
para fundamentar uma publicidade social: Quem somos? Em que acredi-
tamos? Como queremos que nos vejam? O que fazemos? (Silva, 2018).

A seguir elencamos seis categorias para o desenvolvimento deste 
tipo de publicidade. São elas: comunidade; vínculo; marca; organização; 
território e negócio social. Estas categorias apresentadas podem atuar em 
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conjunto, ou isoladamente, isso vai depender do nível de organização 
de determinado movimento e/ou comunidade.

A publicidade social utilizada como uma ferramenta comunicacional 
comunitária pode auxiliar no desenvolvimento autossustentável de um 
meio comunitário dentro de uma localidade. Em outras palavras, ela 
pode contribuir com a geração de vínculos entre os membros de uma 
comunidade ao criarem, por exemplo, uma marca do local. O enten-
dimento de marca vai além do slogan e dos formatos de publicização, 
gera, atrelado ao território, comunidade e vínculo à potencialidade das 
relações sociais e dos laços afetivos, no valor simbólico desses produtos 
desenvolvidos na esfera da comunidade representada. Apropriando-se, 
assim, da diversidade cultural criativa dos meios comunitários e alterna-
tivos, de representarem-se singularmente e conseguirem paralelamente 
estarem no mercado da publicidade. E, assim, podem promover os 
produtos desenvolvidos pelos moradores e fomentar a circulação do 
dinheiro, propriamente dito, na comunidade.

Outro ponto é que a publicidade social pode contribuir com a organi-
zação da comunidade em termos de desenvolvimento local, de cuidado 
com os bens públicos gerenciados pelo coletivo. Outra perspectiva é a 
noção de território que pode ser resgatada, tanto o físico quanto o sim-
bólico, no qual o sujeito passa a se perceber e a ser percebido dentro 
daquele local como sujeito de sua história, e assim, passa a valorizá-lo. 
Por último, mas não menos importante é a noção de negócio social 
formado pelo coletivo. A publicidade pode ajudar na divulgação dos 
produtos e na construção de marcas que expressam o valor ou valores 
daquela localidade e, conforme mencionado, existe a geração de riqueza 
que vai circular na própria comunidade.



682

Nesse sentido, definimos o caminhar juntos da teoria metodológica 
da publicidade social (Silva, 2018) com a hermenêutica de profundida-
de - HP (Thompson, 2011), a qual interage com a linguagem e procura 
representar a “relacionalidade de homem e mundo”, ou seja, a forma 
comum em se comunicar na qual se relaciona ideias e formas de pensar 
a partir de matrizes verbalizadas (Bastos & Porto, 2015, p. 319). Nesse 
sentido é importante para a HP refletir, investigar e analisar sobre os 
processos comunicacionais do MST a partir da sua configuração en-
quanto agente e interlocutor.

2. Fundamentação Metodológica

O método da HP compreende observar a história a partir de uma 
visão ontológica, no caso deste artigo, relacionar a interface da HP com 
o estudo da publicidade social, no contexto da comunicação comunitária 
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. 

Para Fernando Bastos e Sérgio Dayrell Porto o método da herme-
nêutica objetiva revelar possibilidades sobre o presente analisando o 
passado, a história, ainda não percebidas ou não ditas, questionadas. 
“A desconstrução hermenêutica não critica o passado, mas o presente 
e sua abordagem distorcida, subvertendo as explicações tradicionais 
e seus conceitos dogmaticamente inquestionados” (Bastos & Porto, 
2015, p. 316).

A base da interpretação no método da hermenêutica é manifestada 
pela linguagem, bem como para o método, o processo histórico é a 
compreensão, e a linguagem é ontológica, pois é do objeto que se estuda 
que se desenvolvem os significados das relações, e não da lateralidade 
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da consciência humana; “sobre categorias ontológicas, ou existenciais, 
cabendo à compreensão o poder de desvelar o ser das coisas” (Bastos 
& Porto, 2015, p. 317). Ou seja, o método é muito mais uma postura 
em como compreender o objeto do que “pôr à prova os dados colhidos 
que possam explicar uma determinada realidade” (Bastos & Porto, 
2015, p. 322).

Para os autores Bastos e Porto (2015, p. 317) os pensadores deixam 
em seus pensamentos significados “não ditos”, por isso a importância 
da hermenêutica em “Interpretar para preparar historicamente o pensa-
mento futuro” (2015, p. 319). Outra tarefa do método é:

projetar num processo metateórico e metalinguístico uma unidade 
inter-relacional e analógica, interpretação simbólica da unidade, 
em que dimensões formam a organicidade ou a abrangência do 
todo numa interpretação também simbólica da realidade erigida 
pelo homem como “ser no mundo”. Isto pois o lógos humano é 
interpretação simbólica da realidade e a linguagem hermenêutica 
é uma linguagem eminentemente simbólica. E, neste campo her-
menêutico, a linguagem representa a relacionalidade de homem e 
mundo, quer dizer, o elemento comunitário-comunicativo no qual 
relacionamos nossas ideias e de uma forma verbalizada (Bastos & 
Porto, 2015, p. 319).

É um método que traz proposições analíticas por meio de uma 
“racionalidade prática” (Bastos & Porto, 2015, p. 321). Segundo os 
estudos e levantamento histórico do método, Bastos e Porto, expõem 
a mescla da prudência e sabedoria prática em Aristóteles em A Polí-
tica, empregando à razão dialógica o método racional e instrumental 
de Descartes, concluindo a aplicação de uma lógica que soma os dois 
pressupostos teóricos importantes, a dialogia e a instrumentalização 
(Bastos & Porto, 2015, pp. 320-321).
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Portanto, a interpretação hermenêutica procura:

uma razão que possa articular e reelaborar historicamente os sentidos 
e os significados da compreensão humana, instituindo assim uma 
efetiva e construtiva experiência de uma ação realmente comunicati-
va na oniabrangência da dimensão comunicacional. E também uma 
metacomunicação que venha a consignar a ação comunicativa como 
uma atitude dialógica que se ligue, por sua vez, a uma racionalidade 
prática (Bastos & Porto, 2015, p. 321).

Contudo, interrogamos a forma da linguagem, as características, 
as citações contextuais, as explorações ou ausências de determinados 
enquadramentos na narrativa dos processos comunicacionais do Ar-
mazém do Campo do MST, assim como, a identificação das marcas, 
identidades e conceitos nos anúncios em análise.

Na definição instrumental das hermenêuticas em uso, apropriamos 
da hermenêutica de profundidade (HP) conceituada e analisada por 
Thompson (2011) na obra Ideologia e Cultura Moderna. No capítulo 
sobre a HP Thompson esclarece a importância da contextualização social 
das formas simbólicas e suas características estruturais internas, assim 
como, o uso de outros métodos inter-relacionais à HP para a clareza 
dos fins de pesquisa. Para o autor formas simbólicas são “construções 
significativas que exigem uma interpretação; elas são ações, falas, textos 
que, por serem construções significativas, podem ser compreendidas” 
(Thompson, 2011, p. 357).

Thompson propõe três procedimentos principais ao referencial 
metodológico da HP. A Análise sócio histórica, a Análise Formal ou 
Discursiva e a Interpretação/Reinterpretação. Sugestiona as seguintes 
subdivisões da Análise sócio- histórica: Situações espaço temporais; 
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Campos de interação; Instituições sociais; Estrutura social; Meios téc-
nicos de transmissão; e para a Análise Formal ou Discursiva separa em: 
Análise semiótica; Análise da conversação; Análise sintática; Análise 
narrativa; Análise argumentativa (Thompson, 2011, p. 365).

No primeiro procedimento, identificado como análise sócio-his-
tórica o autor traz o entendimento que as formas simbólicas são itens 
produzidos, transmitidos e recebidos em condições históricas e sociais 
específicas. Logo, os objetivos principais desta análise “é reconstruir as 
condições sociais e históricas de produção, circulação e recepção das 
formas simbólicas” (Thompson, 2011, p. 366).

A partir daí Thompson (2011, pp. 366-367) expõe que há situações 
espaço temporais específicas em que as formas simbólicas são produzi-
das e recebidas, assim como existem campos de interação em que essas 
formas simbólicas estão inseridas. Os campos de interação compreendem 
espaços, universos singulares em que se observa a ação e posicionamento 
de trajetórias, cujo movimento gera algumas das relações entre pessoas 
e provoca propostas entre elas (Thompson, 2011, p. 366).

As situações espaço temporais podem ser caracterizadas, para esta 
análise da publicidade social do Armazém do Campo, como o ambiente 
em que socialmente nos reportamos, e também com a emergência de 
narrativas preocupadas com o consumo de alimentos mais naturais e/
ou orgânicos.

Vivemos um processo de mudança planetária contínua (Bauman 
& Bordoni, 2016). Somado ao momento atual, evidencias de ordem 
ecológicas apontam transmutações constantes e, posicionamentos so-
cioculturais necessários para a coexistência humana em coletivo. Uma 
sugestão atual é o movimento eco sustentável e cultural conceituado 
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como lowsumerism, o qual consiste em consumir menos, bem menos, 
viver com o que é realmente necessário, e tentar antes do consumo: 
trocar, consertar e fazer você mesmo. Como outros exemplos, tais 
como: ocupação dos espaços públicos e coletivos, aplicação de téc-
nicas de permacultura, propostas de economia circular, e, projetos de 
financiamento coletivo com foco pró-ambiental, qualidade de vida, 
solidariedade, compartilhamento e cooperação.

O conceito da logomarca do Armazém do Campo, assim como a 
identidade de onde se fala a respectiva publicidade social enaltecem 
elementos do consumo consciente, principalmente se referindo a qua-
lidade de vida, cooperação e origem orgânica.

Avançando nos itens da HP no procedimento sócio histórico verifica-
mos a composição dos campos de interação, que estão dispostas com as 
instituições sociais. Na análise, os campos de interação são verificados 
a partir das oportunidades acessíveis as trajetórias humanas em foco. 
No exemplo, destacamos as histórias de vida dos integrantes do MST, 
em específico os membros das produções das publicidades sociais do 
Armazém do Campo, que observaram o apelo cultural do alimento 
orgânico e do pertencimento à terra de suas caminhadas, como movi-
mento para à associação cultural e ambiental nesta publicidade social. 

Já as instituições sociais são constituídas por recursos e regras mais 
estáveis e marcam as relações sociais inseridas em seu movimento in-
terno (Thompson, 2011, p. 367). Como instituições sociais visualizamos 
o próprio conceito do MST na sociedade contemporânea e os embates 
ideológicos de comunidade, de agricultura familiar com culturas de 
produção agroindustrial, por exemplo. Essas relações sociais sobre-
postas a respeito do conflito entre agricultura familiar e agroindústria 
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compreendem os significados de uso mais orgânico com a terra e uso 
de arsenal químico, para pesticidas, tal como definem outras relações 
com os agentes como governo, órgãos de fiscalização, capital finan-
ceiro, intercâmbio logístico, consumidores, comércio de forma geral 
e publicidade.

Diferenciando instituições sociais de estruturas sociais, Thompson 
identifica nas estruturas assimetrias e diferenças relativamente estáveis 
que caracterizam as instituições sociais e os campos de interação. “Ana-
lisar a estrutura social envolve tentativas de estabelecer os critérios, 
categorias e princípios que subjazem a essas diferenças e garantem 
seu caráter sistemático e durável”. Além de buscar compreender pelas 
assimetrias e diferenças sistemáticas a vida social (Thompson, 2011, 
p. 367).

Nas estruturas sociais observamos a publicidade social do Arma-
zém do Campo como ancorados na lógica da macroestrutura social do 
consumo e da necessidade de produzirem publicidade, diferenciando 
seus produtos como mais próximos da agricultura orgânica em contra-
ponto com a publicidade desenvolvida pelos setores concorrentes da 
grande indústria agrícola nos veículos de comunicação tradicionais, 
e de impacto na repercussão de audiência e saliência nas sociedades 
midiatizadas atualmente.

Os meios técnicos de transmissão são as mediações em que as for-
mas simbólicas e mensagens chegam ao destino para as quais foram 
produzidas (Thompson, 2011, p. 368). No exemplo da nossa análise, 
são as publicidades sociais do Armazém do Campo os próprios meios 
técnicos de transmissão que foram desenvolvidos como propostas 
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assertivas de mediações para públicos simbolicamente receptivos, no 
horizonte cultural das sociedades conectadas e seletivas.

Na Análise Formal ou Discursiva definimos a Análise argumentativa 
(Thompson, 2011, p. 365) determinando a partir da publicidade social 
da comunicação comunitária do Armazém do Campo, do MST, as 
categorias para à argumentação: 1- comunidade; 2- vínculo; 3- marca; 
4- organização; 5- território e 6- negócio social. Após essa análise, 
desenvolvemos a interpretação e reinterpretação. Thompson descreve 
a interpretação como o momento do método de explicar interpretando 
sobre o que é dito e representado, fazendo justiça aos construtos situados 
social e historicamente dos objetos em foco (2011, p. 377).

3. Resultados e Discussão

Na análise argumentativa entendemos que as publicidades sociais 
do Armazém do Campo, do MST, promovem o pertencimento de comu-
nidade, de vínculo com a terra, com o território, promovendo a marca 
numa estrutura de cooperados e negócio social.
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Imagem 1. Amanhecer (Esquerda). Recuperada de https://www.facebook.
com/ArmazemDoCampoProdutosDaTerra/photos/a.388603364597137/8
19511321506337/?type=3&theater. Leite Terra Viva (Direita). Recuperado 
de https://www.facebook.com/ArmazemDoCampoProdutosDaTerra/
photos/a.388603364597137/703353913122079/?type=3&theater

A imagem 1 (esquerda) traz a construção do “amanhecer” aludindo 
o sol, o café da manhã em companhia do sol, comprometendo-se com o 
argumento simples, do natural, com a figura do sol, da natureza, assim 
como a imagem 1 (direita) problematiza o leite que vem da roça, da 
produção de quem vive da Terra e pela Terra, na marca do leite “Terra 
Viva”. O “Viva” expressa o fato do produto ser associado sócio histo-
ricamente à terra, ao território, de luta, bem como de compartilharem 
um produto à venda em terras saudáveis, por pastos produtivos, vivos.

https://www.facebook.com/ArmazemDoCampoProdutosDaTerra/photos/a.388603364597137/819511321506337/?typ
https://www.facebook.com/ArmazemDoCampoProdutosDaTerra/photos/a.388603364597137/819511321506337/?typ
https://www.facebook.com/ArmazemDoCampoProdutosDaTerra/photos/a.388603364597137/819511321506337/?typ
https://www.facebook.com/ArmazemDoCampoProdutosDaTerra/photos/a.388603364597137/703353913122079/?typ
https://www.facebook.com/ArmazemDoCampoProdutosDaTerra/photos/a.388603364597137/703353913122079/?typ
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Imagem 2. Imagem 2. Terrinha (Esquerda). Recuperado de https://
www.facebook.com/ArmazemDoCampoProdutosDaTerra/photos/a.38
8603364597137/703353869788750/?type=3&theater. Feira Nacional 
da Reforma Agrária (Direita). Recuperado de https://www.facebook.
com/ArmazemDoCampoProdutosDaTerra/photos/a.38860336459713
7/716503588473778/?type=3&theater

Na imagem 2 (esquerda), a publicidade social traz a emotividade do 
argumento “Terrinha”, da bebida láctea com chocolate, para o público 
infantil, portanto corroborando no diminutivo de Terra, como memória 
afetiva do espaço físico de produção do produto comercializado, com 
a entonação argumentativa para o infantil, em sua modalidade dimi-
nutiva, “terrinha”.

Na imagem 2 (direita) verificamos o espaço de comercialização em 
São Paulo de algumas cooperativas do MST, com o título: “Produtos 
da Feira Nacional da Reforma Agrária”. Na fotografia comercial iden-
tificamos o foco dos produtos agrícolas de feira, como frutas, legumes 
e verduras, rememorando o caráter de produtos orgânicos, do território 
da “Reforma Agrária”, e da localidade cooperada (Cooperoeste).

Verificamos o sentido da marca do Armazém do Campo ao trazer 
nessas quatro imagens a questão da comunidade, do vínculo com os 

https://www.facebook.com/ArmazemDoCampoProdutosDaTerra/photos/a.388603364597137/703353869788750/?typ
https://www.facebook.com/ArmazemDoCampoProdutosDaTerra/photos/a.388603364597137/703353869788750/?typ
https://www.facebook.com/ArmazemDoCampoProdutosDaTerra/photos/a.388603364597137/703353869788750/?typ
https://www.facebook.com/ArmazemDoCampoProdutosDaTerra/photos/a.388603364597137/716503588473778/?typ
https://www.facebook.com/ArmazemDoCampoProdutosDaTerra/photos/a.388603364597137/716503588473778/?typ
https://www.facebook.com/ArmazemDoCampoProdutosDaTerra/photos/a.388603364597137/716503588473778/?typ
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moradores das áreas rurais, já positivando os laços com o território a 
partir da proposta de negócio social.

O retorno à comunidade nos anúncios analisados enfatiza a ligação 
dos seus membros com a terra, com os produtos desenvolvidos a partir 
dos seus espaços de ocupação, dos seus territórios e lugares de fala. 
Os sujeitos, nestas articulações, recuperam suas ancoragens e narrativas 
históricas para à marca e registro conceitual de sua mercadoria.

O negócio da agricultura e outras produções correlatas e/ou atreladas 
ao processo agrícola e de lacticínios sugere o alinhamento com a cadeia 
de produção dos mesmos a partir do referencial social, utilizando-se a 
salvaguarda da cooperativa em que o excedente é associado aos próprios 
cooperados, direta ou diretamente nas suas formas de produção. Além 
de ressaltarem a qualidade orgânica do produto alimentício, colaboran-
do com o desenvolvimento do empreendimento à luz de práticas mais 
ambientais e saudáveis para os envolvidos.

Na questão dos agentes, dos profissionais desenvolvendo essa pu-
blicidade social, ou seja, produzindo as imagens, o conceito, as relações 
entre outras tarefas e atividades ligadas a produção comunicativa de 
uma rede social digital, verificamos matrizes profissionais na proposta 
publicitária do Armazém do Campo. Essas características mais pro-
fissionais são identificadas na abordagem da marca, das associações 
de pertencimento ao campo, à natureza de forma sistematizada como 
conceito central dos produtos oferecidos.

Diante do contexto social há autores, como John Downing (2009, 
p. 8), que esclarece a necessidade dos movimentos sociais se autossus-
tentarem nessa profissionalização. Quem trabalha precisa receber para o 
seu sustento, seja numa rádio comercial, seja numa rádio comunitária. 
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Quando isso não ocorre, no caso dos veículos comunitários, aquele ati-
vista de mídia radical, na maioria das vezes, quando se profissionaliza 
migra para a grande mídia.

A proposta dos movimentos terem autonomia de produção de suas 
comunicações, bem como a divulgação dos seus produtos por meio da 
publicidade social, de uma forma profissional é algo determinante para 
a continuidade dos trabalhos dessa natureza nas redes sociais digitais. 
Portanto o negócio ser atrelado a ideia social não o afasta de gerar renda 
e pagar aos profissionais interrelacionados ao processo de produção. 
A organização desse empreendimento como forma de gestão social só 
faz ecoar o planejamento profissional e financeiro a partir dos pilares 
de autonomia e transparência.

Considerações Finais

A publicidade social, portanto, foi utilizada para difundir ideias, 
produtos e serviços do Armazém do Campo ressaltando o sentido de 
pertencimento à comunidade. Rememorando a suas origens como 
produtores na terra, identificando quem são e de onde vêm. Além de 
notificarem que querem ser vistos como produtores da área rural, de 
onde simbolicamente pertencem, pontuando suas crenças sobre a terra, a 
natureza, as pessoas envolvidas e a qualidade de suas ações comerciais, 
no produto que oferecem ao público.

As categorias (comunidade; vínculo; marca; organização; território 
e negócio social), para identificarmos a publicidade social do Armazém 
do Campo, também colaboraram na análise argumentativa da herme-
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nêutica de profundidade. Prospectando a arquitetura dos sujeitos ativos 
na confecção dos anúncios nas redes sociais digitais analisadas.

Nesse sentido, há indícios de organização sistemática na produção 
da publicidade social do Armazém, sugestionando para próximos es-
tudos a ferramenta comunicacional comunitária da publicidade social 
como vínculo afetivo com a comunidade e seus pares, incentivando 
para próximas gerações sustentarem o círculo da cadeia de produção e 
comercialização dos produtos locais.

Verificamos, contudo, a importância valorativa do resgate dos sujeitos 
argumentados nas marcas, da “Terrinha”, do “Campo”, “Amanhecer”, 
“Feira da Reforma Agrária”, enaltecendo suas relações de lugar, de ter-
ritório, de comunidade, de cultura com a terra. O valor simbólico nessa 
conquista da publicidade social da comunidade em questão, provoca os 
comunicadores e outros ativistas a pensarem sobre o uso das técnicas 
profissionais nas redes sociais digitais como mediações ancoradas nas 
questões: quem somos? e como queremos ser vistos? para dialogarmos 
com as complexidades comunicativas que, muitas vezes, podem diluir 
e separar, ao invés de agregar e fortalecer. Desafios necessários na 
contemporaneidade.
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Presencia y Papel de la Mujer en la Televisión 
Española: Gestión, Producción, Emisión, 
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1. Introducción, Contextualización y Presentación del Objeto de 
Estudio

Los medios de comunicación reflejan y representan la sociedad 
actual: su composición, comportamientos, estilos de vida, presencia 
de tribus urbanas, comunidades y grupos sociales, entre otras muchas 
cuestiones. De todos ellos, la televisión continúa siendo el mass media 
de mayor penetración (85% de acuerdo con los datos recogidos en el 
último resumen publicado en el Estudio General de Medios de la AIMC), 
aún con el incremento progresivo y vertiginoso de internet (que ya se 
sitúa en el 80,7% de penetración).
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Si se pone el foco en concreto en el medio audiovisual por excelencia, 
no puede obviarse la relevancia —especialmente en grupos poblacio-
nes con un perfil de edad más joven— de las plataformas de emisión 
en streaming como es el caso de Netflix, HBO o Amazon Prime, entre 
otras muchas. Sin embargo, en el contexto del año 2020 las emisoras 
generalistas continúan concentrando el consumo de contenidos audio-
visuales en relación a un target amplio y diverso y, por tanto, con mayor 
representatividad de la sociedad de un determinado país.

El sector de la televisión en España se encuentra actualmente caracteri-
zado por una amplia oferta. En primer lugar, la Televisión Digital Terrestre 
(TDT), con una emisión prácticamente en su totalidad en abierto, protago-
nizada por emisoras de carácter generalista (La 1, La 2, Telecinco [https://
www.telecinco.es/], Antena 3, La Sexta, Cuatro, etc.); con una representa-
tividad menor en las cifras de consumo, por emisoras temáticas de noticias 
(24horas de RTVE [https://www.rtve.es/]), deportes (Teledeporte de RTVE) 
o centradas en los contenidos de ficción (FDF de Mediaset o Atreseries del 
grupo Atresmedia); así como otros canales potencialmente dirigidos a un 
target definido: más femenino (Divinity del grupo Mediaset o Nova del grupo 
Atresmedia), marcadamente masculino (como es el caso de Energy), infantil 
(Clan TV de RTVE) o juvenil (Boing de Mediaset o Neox de Atresmedia); 
y, por último, con canales autonómicos que también emiten a través de la 
TDT. A esta posibilidad de emisión, la de mayor penetración y consumo, se 
suman plataformas con distribución a través de fibra, cable o satélite digital 
(Movistar, Vodafone, Orange TV, Jazztelia, MundoR, Telecable, etc.) y las 
plataformas Over The Top (OTT) como ya se ha mencionado, Netflix, HBO, 
Amazon Prime o Sky TV, entre otras muchas con presencia ya en España 
y otras cuya incursión es inminente (Disney Plus).

https://www.telecinco.es/
https://www.telecinco.es/
https://www.rtve.es/
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Tabla 1.
Cuota televisiva por sistemas de distribución (%)

Fecha DT TV PAGO IPTV CABLE SD OT
2018 75% 25,2% 12% 10% 3% 1%
2019 74% 25,7% 14% 9% 2% 1%
Dif. -0,5 +0,5 +2,0 -1,1 -0,5 0

Barlovento Comunicación a partir de Kantar Media.

Actualmente, la oferta es amplia —cada vez más— e inicialmente 
diversa, orientada y con cabida a todo tipo de públicos y colectivos, 
incluso minoritarios (razón por la que en su momento ya fueron creados 
los segundos canales de las emisoras públicas).

En este escenario, la presencia de la mujer como rostro televisivo ya 
se contempla como una realidad que obedece, inicialmente, a criterios 
de estilo programático de un contenido o de un canal, y parece que co-
mienzan a asumir el peso de la gran mayoría de espacios televisivos en 
el país. “La mujer acapara buena parte de lo que vemos en la pequeña 
pantalla donde aparece como profesional y no como un mero reclamo, tal 
y como podía pasar años atrás” (Silvestre, 2018). Sin embargo, aunque 
ya han salido noticias anecdóticas fuera de España con canales que nacen 
creados por y para mujeres, incluso en países no occidentales, como fue 
el caso de Zan TV en Afganistán (Pina, 2017), semeja que la presencia 
de la mujer en puestos de gestión de los canales y grupos de comuni-
cación televisivos, así como en la creación de contenidos (producción, 
dirección) continúa siendo una lucha en el actual contexto del sector.

En relación con las ideas aportadas se presenta la siguiente investiga-
ción, cuya propuesta se centra en ofrecer una radiografía de la situación 
del sector audiovisual televisivo español en 2019 desde la perspectiva 
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del papel que ejerce la mujer en esta industria. El objetivo principal 
consiste en realizar un análisis de este tema en torno a las principales 
variables que definen el mercado televisivo:

1. El consumo, generando una descripción del actual target en 
términos globales y por emisoras;

2. Los datos de inversión publicitaria, especialmente aquellos 
relacionados con la identificación de anunciantes con pro-
ductos y servicios dirigidos a la mujer;

3. La gestión directiva, es decir, la presencia de mujeres en los 
órganos o comités directivos de las emisoras;

4. La creación, mujeres responsables de la dirección y produc-
ción de contenidos;

5. Y, por último, la emisión, tratando de realizar un acerca-
miento al porcentaje de mujeres presentadoras o conductoras 
de programas informativos y de entretenimiento frente al 
porcentaje de hombres, así como la existencia de papeles 
protagonistas femeninos en la ficción televisiva.

Para llevar a cabo estos objetivos, se plantean una serie de hipótesis 
de partida que permitan guiar la investigación:

1. Las principales emisoras de televisión en España, en términos 
de audiencia, incorporan en su oferta un mayor número de 
programas dirigidos por hombres que por mujeres.

2. La producción de espacios televisivos en España estaría 
protagonizada por equipos liderados por mujeres.

3. Las principales emisoras generalistas de televisión en Espa-
ña apuestan por presentadoras mujeres para sus programas 
diurnos reduciendo su presencia como conductoras en el 
prime time televisivo.
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4. Telecinco se configuraría como la emisora que incorpora 
un mayor porcentaje de programas presentados por mujeres 
frente a sus principales competidoras.

5. En general, la presencia de la mujer en televisión todavía 
sigue siendo minoritaria, ya sea al frente de la gestión, como 
de la creación de contenidos.

Se advierte necesario ahondar sobre esta cuestión ya que se está po-
niendo el punto de atención del discurso en la construcción de género a tra-
vés de los contenidos televisivos (Torres Barzábal & Jiménez Hernández, 
2005; Galán Fajardo, 2007; García Toledo, 2013; Calvo Ortega, 2014; 
López Ortiz, 2016; Hidalgo Marí, 2018) junto a la presencia de la mujer 
al frente de los mismos como presentadora o conductora (Calvo Ortega 
& Gutiérrez San Miguel, 2016; García Estévez, 2012). Sin embargo, 
consideramos de relevancia poner sobre la mesa la necesidad de que el 
discurso también gire sobre la presencia de la mujer en la gestión y la 
creación, es decir, analizar la representación de la mujer al frente de la 
toma de decisiones y de la mirada o el enfoque desde el que se realiza 
la emisión de dichos contenidos.

2. Método

El análisis, tal y como se ha indicado, pone el foco en un análisis 
descriptivo de la presencia de la mujer en la gestión y en la emisión 
de contenidos televisivos en la televisión en España. La concreción se 
realiza con las emisoras generalistas con oferta en abierto, protagonistas 
actualmente del principal consumo televisivo en España de acuerdo 
con los datos de la responsable de medición de audiencia en España, 
Kantar Media, es decir, se centra en Telecinco y Antena 3 (https://www.

https://www.antena3.com/
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antena3.com/)como principales emisoras privadas y La 1 de Televisión 
Española como principal emisora pública del ámbito televisivo nacional.

El marco temporal se centra en el último periodo anual más reciente 
con posibilidad de ser analizado, es decir, el año 2019. La finalidad 
reside en obtener una visión lo más actual posible del espacio y res-
ponsabilidad ofrecido a las mujeres en este medio de comunicación, 
así como un acercamiento a la representatividad en la presente oferta 
de contenidos ofrecida a la audiencia.

Para el desarrollo de la investigación se emplea una metodología 
esencialmente de carácter cuantitativo, que se delimitó a través de la 
elaboración de una breve base de datos centrada en los programas que 
emitieron La 1, Antena 3 y Telecinco en 2019, a partir de una muestra 
representativa del periodo anual. La técnica principal utilizada es el 
análisis de contenido, aplicado a la elaboración de la base de datos 
realizada partiendo de la información contenida en el documento base 
de la investigación: las parrillas de programación.

La muestra se obtiene a partir de una de las parrillas correspondiente 
al mes de octubre de 2019 como ejemplo de la temporada que da inicio, 
generalmente, en el mes de septiembre (si bien hoy en día ya no se sigue 
estrictamente la tradicional calendarización de introducción de conte-
nidos). Se analiza una semana completa, identificando la programación 
correspondiente a los contenidos diarios de la semana (lunes a viernes) 
y al fin de semana y el día completo, categorizando cada espacio en 
una franja horaria concreta, de acuerdo con la propuesta utilizada por 
Kantar Media, es decir: mañana, sobremesa, tarde, Noche I o prime time 
y Noche II. De cada uno de los contenidos se incluye información rela-
tiva al día de emisión, periodicidad, franja horaria de emisión, creador/a 

https://www.antena3.com/


702

(en los casos de producciones de ficción) o director/a (para programas 
informativos o de entretenimiento), productor/a (en algunos de los casos 
se recoge la figura de Jefe de Producción o bien el responsable de la 
empresa productora junto con el productor/a representante de la emiso-
ra) y, por último, los/as presentadores/as y/o actores o actrices (en este 
ultimo ítem, especialmente se indica el número de actores masculinos y 
femeninos, no tanto la identificación de nombres y apellidos concretos) 
de las producciones seriadas de ficción.

Como técnica de investigación se emplea, por una parte, una revisión 
bibliográfica en torno al tema para realizar un acercamiento al estado de 
la cuestión. Por otra parte, se aborda el análisis mediante una revisión de 
estudios e informes sobre el medio a partir de las memorias anuales de 
las emisoras televisivas objeto de estudio, informes sobre los resultados 
de audiencia, penetración y consumo del medio (Análisis televisivo 
2019 de Barlovento Comunicación y el Estudio General de Medios de 
la Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación) e 
inversión publicitaria (Estudio Infoadex de la Inversión Publicitaria en 
España 2020). Esta información sobre el medio se complementa con 
el análisis de contenido de las parrillas de programación de donde se 
extrae la muestra objeto de estudio. Para abordar la muestra, se con-
sigue la información descriptiva de cada espacio de las páginas web 
corporativas de las emisoras y sus plataformas de consumo online de 
contenidos (RTVE a la carta, Mitele [https://www.mitele.es/], Atrespla-
yer [https://www.atresplayer.com/]) y la base de datos IMDb (Internet 
Movie Database), de donde se extrae información de la producción de 
los contenidos televisivos que figuran en la muestra (dirección, produc-
ción, presentadores, actores/actrices).

https://www.mitele.es/
https://www.atresplayer.com/
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Esta metodología permitirá continuar con un posterior análisis anual 
con la finalidad de identificar tendencias en relación con la presencia de 
la mujer en el audiovisual televisivo español, observando la evolución 
que pueda experimentarse en los próximos años analizando la progra-
mación en fechas similares de próximas temporadas.

La muestra obtenida en cuanto a los programas analizados, de los cuales 
se obtendrá la representatividad de la mujer en cuanto a creación, produc-
ción y protagonismo de los mismos, quedó compuesta por 47 espacios en 
el caso de La 1 de Televisión Española, 33 correspondientes a Telecinco 
y 28 de Antena 3; por lo tanto, una muestra compuesta por 108 espacios 
de programación objeto de análisis representativos de la emisión tele-
visiva española. Sin embargo, para el posterior análisis, se eliminan las 
producciones cinematográficas o telefilmes por no ser característicos 
o definitorios de la programación y/o el estilo programático del canal 
debido a su falta de periodicidad, al igual que ciertos espacios emitidos 
en la franja Noche II (como fue el caso del Horóscopo en Telecinco o 
Minutos musicales en Antena 3), reduciéndose la muestra a 92 espacios.

3. Contextualización: el Consumo y la Inversión Publicitaria 
desde la Perspectiva de Género

3.1 Apuntes sobre el Consumo de Televisión en España

El perfil del consumidor de televisión continúa siendo ligeramente 
más femenino: 51,3% de mujeres frente al 48,7% de hombres (cf. Estudio 
General de Medios 2019) y con una edad que se sitúa, principalmente, 
en la franja de los 65 o más años (24,5%) y de los 35 a los 54.
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Figura 1. Perfil del consumidor de televisión por sexo y edad. Estudio 
General de Medios (AIMC, 2020)

Si se contempla el perfil de las principales emisoras en función de su 
audiencia, es decir, las tres emisoras objeto de estudio, este perfil tiene 
una representatividad mayor (cf. Análisis televisivo 2019 de Barlovento 
Comunicación): 18,7% de mujeres frente a un 10,1% de hombres en 
el caso de Telecinco; 12,5% de target femenino frente a 10,8% en el 
caso de Antena 3; y, con una diferencia menor en el caso de la emisora 
pública, un 9,6% de mujeres frente a 9,1% de hombres.

Tabla 2.
Target por sexo y edad de las principales emisoras generalistas españolas 
(TDT)

Telecinco Antena 3 La 1 Autonómicas Temáticas La 
Sexta Cuatro

Ind. +4 14,8 11,7 9,4 8,2 8,0 7,0 5,3
Hombres 10,1 10,8 9,1 8,4 9,8 8,2 5,6
Mujeres 18,7 12,5 9,6 8,0 6,5 6,1 5,1

4-12 7,7 6,0 4,4 4,1 10,8 2,7 3,1
13-24 12,0 1’.4 7,4 5,3 11,2 5,0 6,7
25-44 13,8 9,8 6,5 6,2 9,6 6,8 6,4
45-64 14,0 12,5 9,2 7,3 8,6 8,0 5,8
+64 18,0 13,2 12,5 11,6 5,3 7,1 4,2

Análisis televisivo 2019 de Barlovento Comunicación a partir de datos 
de Kantar Media
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3.2 La Inversión Publicitaria en el Medio Televisivo

Siguiendo los datos de inversión publicitaria aportados por el estudio 
Infoadex 20203 se observa que Digital ocupa por primera vez la primera 
posición por volumen de inversión, experimentado un incremento de 
8,85 frente al año anterior y superando a la televisión (que desciendo 
un 5,8% en 2019 frente a 2018). Estos dos medios se sitúan muy por 
encima del resto de medios controlados (cf. Imagen 4. Inversión publi-
citaria en medios controlados).

Tabla 3.
Inversión publicitaria en medios controlados (2020)

Medios controlados 2018 (mil.€) 2019 (mil.€) % 19/18
Cine 34,7 36,5 5,2
Diarios 533,8 485,2 -9,1
Dominicales 28,9 26,6 -7,8
Exterior 418,9 423,3 1,0
Digital 2.109,9 2.296,2 8,8
Radio 481,1 486,4 1,1
Revistas 227,8 194,8 -14,5
Televisión 2.127,2 2.002,8 -5,8

Canales de pago 107,3 108,4 1,0
TV. Autonómicas 102,2 89,3 -12,6
TV. Locales 2,5 2,4 -5,3

3. El último informe Infoadex realiza una nueva categorización de los medios 
analizados: la clásica de medios convencionales y no convencionales parecía no 
reflejar la realidad del mercado, por lo que se ha actualizado a medios controlados 
y medios estimados. Los primeros son aquellos en los que las declaraciones 
aportadas para la elaboración del dato vienen además soportadas por el seguimiento 
realizado diariamente por Infoadex; mientras que los segundos se analizan con 
cifras estimadas en base a los datos aportados por el mercado.
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TV. Nacionales en abierto 1.915,1 1.802,7 -5,9
TOTAL 5.962,3 5.951,8 0,2

Resumen Infoadex de la Inversión Publicitaria en España 2020.

La inversión en televisión continúa centrándose en la televisión na-
cional en abierto (TDT), si bien al igual que en el caso de la audiencia, 
experimenta un descenso (de un 5,9%) incrementándose la inversión 
en los canales de pago.

Figura 2. Inversión publicitaria en televisión (2019). Resumen Infoadex 
de la Inversión Publicitaria en España 2020.

Poniendo el foco en la inversión realizada en la televisión en abierto 
se confirma que Mediaset (https://www.mediaset.es/) y Atresmedia (ht-
tps://www.atresmedia.com/)son los grupos que retienen la mayor parte 
de la inversión (entre los dos suponen un 84,1% del total de la inversión 
en el medio). La emisora pública, recordamos, no figura en este reparto 
puesto que desde al año 2010 no incluye publicidad en sus emisiones 
(salvo los denominados como patrocinios culturales).

En cuanto a los principales inversores del medio televisivo, el princi-
pal anunciante es L’Oréal con 54,8 millones de euros. Le siguen Orange 
(49,5 millones) y P&G (48,7 millones). Volkswagen pasa al cuarto puesto 

https://www.mediaset.es/
https://www.atresmedia.com/
https://www.atresmedia.com/
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con 41,4 millones de euros invertidos en televisión en 2019. Difiere le-
vemente del ranking de anunciantes para el total de medios controlados, 
en el que en primer lugar se sitúa Volkswagen seguido de El Corte Inglés 
que, como se comprueba, no forma parte del top 5 del medio televisivo. 
Se advierten, por tanto, varias diferencias en este listado de anunciantes.

Figura 3. Inversión publicitaria en televisión (2019): televisión en 
abierto. Resumen Infoadex de la Inversión Publicitaria en España 2020.

Tabla 4.
Principales anunciantes por inversión publicitaria (2019): total y 
medio televisivo.

Anunciantes Inversión 
(mil. €)

Cuota 
sobre 

total de 
inversión 

(%)

Anunciantes en 
Televisión

Millones 
euros

Volskwagen 84,5 2 L´Óreal España 54,8
El Corte Inglés 74.0 1,7 Orange España 49,5
L´Óreal 69,9 1,6 Procter & Gamble 48,7
PSA 67,9 1,6 Volskwagen Group 41,4
Orange 64,3 1.5 PSA 32,9
Línea Directa 59,7 1,4 Coca-Cola 29,5
Telefónica 52,6 1,2 Telefónica 24,1
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Mutua Madrileña 49,8 1,2 El Corte Inglés 24,0
Vodafone 49,6 1,2 Nestlé España 21,5

Reason why a partir de los datos de Infoadex 2020

No podríamos asegurar que quede representado el target femenino 
de la televisión. Si bien es cierto que el primer puesto de inversión 
publicitaria en el medio lo ocupa la marca de belleza L’Oréal, el resto 
del ranking de anunciantes no siguen esta línea de productos o servi-
cios orientados a la mujer de forma marcada, puesto que se encuentran 
marcas como Orange, Volkswagen o el grupo del también sector de 
la automoción PSA Group (Peugeot-Seat) que ofrecen productos no 
diferenciados por sexo.

4. Resultados

4.1. Gestión Directiva

En relación con los datos específicos de las emisoras objeto de estu-
dio se analiza, en primer lugar, la presencia de mujeres en los equipos 
directivos. En este caso, la investigación aborda un espacio mayor, 
ya que tras el proceso de fusiones y compras producidos en el medio 
televisivo español, configurándose grandes grupos de comunicación 
que protagonizan el medio tal y como se ha venido explicando en la 
contextualización del medio, se atiende a las directivas de los grupos 
RTVE (ente público compuesto por La 1, La 2, Clan TV, 24 horas y 
Teledeporte), Mediaset (principal grupo privado en términos de audien-
cia compuesto por Telecinco, Cuatro, FDF, Divinity, Energy, Be mad y 
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Boing) y Atresmedia (integrado por Antena 3, La Sexta, Neox, Nova, 
Mega y Atreseries).

Se identifican en cursiva aquellos cargos que son desarrollados 
por una mujer. En primer lugar, en el caso de la corporación pública 
se advierte, una composición directiva paritaria: 4 mujeres en puestos 
directivos frente a 4 hombres. Asimismo, llama la atención que es pre-
cisamente una mujer, Rosa María Mateo, periodista vinculada con la 
emisora desde hace décadas, la que ejerce la labor principal de dirección 
como administradora.

Tabla 5.
Equipo directivo de RTVE
Cargo Responsable
Administradora Provisional Única
Director general corporativo
Secretaria general
Directora de Comunicación
Director de Información y Actualidad
Director de TVE
Directora de RNE
Director de Contenidos y Canales TVE

Rosa María Mateo Isasi
Federico Montero Hita
Elena Sánchez Caballero 
María Escario
Enric Hernández i Llorente
David Valcarce Canedo
Paloma Zuriaga Abril
Fernando López Puig

Recuperado de http://www.rtve.es/corporacion/direccion

En este caso, puesto que de un total de 24 cargos directivos que 
contemplan en el grupo Mediaset, solo 5 son ejercidos por mujeres: 
directora general de Comunicación y Relaciones Externas, directora 
de Recursos Humanos, directora de Antena, directora de Operaciones 
y Servicio de Ventas para Publiespaña y la directora general de Medi-
terráneo Mediaset España Group.

http://www.rtve.es/corporacion/direccion
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Tabla 6.
Equipo directivo de Mediaset
Cargo Responsable
Presidente
Consejero delegado
Director general de Gestión y 
Operaciones
Director general de Contenidos 
Director general Corporativo
Director general de Publiespaña
Directora general de Comunicación y 
Relaciones Externas
Consejero delegado de Telecinco Cinema
Director de División de Adquisiciones
Director de División de Tecnologías 
Directora de la División de Recursos 
Humanos
Director de División Económico 
Financiera
Director de División de Informativos
Director de División de Informativos 
Telecinco
Directora de Antena
Director de División Producción 1
Director de División Producción 2
Director comercial de Publiespaña
Director comercial de Medios Digitales
Director comercial de Publiespaña
Directora de Operaciones y Servicio 
Ventas Publiespaña
Director comercial 2 de Publiespaña
Director de Agencias de Publiespaña
Director de División de Producciones 
Especiales
Directora general de Mediterráneo 
Mediaset España Group

Alejandro Echevarría Busquet
Paolo Vasile
Massimo Musolino

Manuel Villanueva 
Mario Rodríguez
Francisco Alum
Mirta Drago

Ghislain Barrois
Ghislain Barrois
Eugenio Fernández
Alicia Zamora

Javier Uría

Juan Pedro Valentín
Pedro Piqueras

Patricia Marco
Leonardo Baltanás
Jaime Guerra
Ángel de Pablo
Alfonso Pérez
Salvador Figueros
Cristina Panizza

Lazaro García
José Luis Villalegre
Giuseppe Silvestroni

Ana Bustamante

Recuperado de https://www.mediaset.es/comunicacion/corporativo/
equipo-directivo

https://www.mediaset.es/comunicacion/corporativo/equipo-directivo
https://www.mediaset.es/comunicacion/corporativo/equipo-directivo
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En el caso de Atresmedia los datos resultan incluso más llamativos 
y con menor representación de la mujer que en el caso de Mediaset, 
De 15 personas que componen el comité directivo de este grupo solo 
2 cargos están desempeñados por mujeres: la directora general corpo-
rativa y la directora general de la Fundación Atresmedia.

Tabla 7.
Equipo directivo de Atresmedia
Cargo Responsable
Presidente Atresmedia 
Consejero delegado
Directora general corporativa
Director financiero
Director Asesoría Jurídica
Director de Asuntos Regulatorios y Relaciones 
Institucionales
Director de Auditoría y Control de Procesos
Director de Comunicación y Relaciones Públicas
Director de Estrategia
Director general Atresmedia Televisión
Director general Atresmedia Radio
Presidente Atresmedia Publicidad
Director general Atresmedia Publicidad
Director general Atresmedia Diversificación
Director general Atresmedia Studios
Directora general Fundación Atresmedia 

José Creuheras 
Silvio González
Patricia Pérez
Antonio Manso
Manuel de la Viuda
Miguel Langle

Fernando Costi
Ignacio Mata
Arturo Larraínzar
Javier Bardají
Ramón Osorio
Eduardo Olano
José Miguel García
Javier Nuche
Ignacio Corrales
Carmen Bieger

Recuperado de https://www.atresmediacorporacion.com/sobre-nosotros/
equipo-directivo

Por último, resulta reseñable añadir que, en los dos casos de los 
grupos televisivos privados, ninguna mujer ejerce el cargo de presidenta 
o consejera delegada, principales puestos de gestión directiva.

https://www.atresmediacorporacion.com/sobre-nosotros/equipo-directivo
https://www.atresmediacorporacion.com/sobre-nosotros/equipo-directivo
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4.2 Creación: Dirección y Producción de contenidos Televisivos

Atendiendo a los contenidos televisivos, y en concreto, a la crea-
ción de los mismos (creación, dirección y producción) se obtienen los 
siguientes datos. En primer lugar, y ya sin contabilizar los espacios de 
largometrajes de ficción y otros espacios no representativos del canal 
emitidos en la franja de madrugada, se obtiene que La 1 recoge una 
emisión de 39 espacios diferentes entre los espacios diarios y la emisión 
de fin de semana; 30 espacios en el caso de Telecinco; y un número 
sensiblemente menor en el caso de Antena 3, 23. Se trasladan las cifras 
totales obtenidas en el análisis a porcentajes sobre el total de la emisión, 
con la finalidad de que el estudio comparativo entre emisoras se realice 
en términos susceptibles de ser equiparables.

Figura 4. Responsables de la creación y dirección de los contenidos 
televisivos en España (2019). Elaboración propia

En segundo lugar, en relación con el cómputo global relativo a la 
dirección se advierte que del total de 92 espacios que componen la mues-
tra final analizada, sólo el 28,3% son dirigidos por mujeres (26 casos); 
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frente al 53,3% de espacios dirigidos por hombres (49 casos); y el 13% 
dirigidos por un equipo mixto, es decir, integrado por hombres y mujeres.

La muestra presenta la siguiente distribución por canales: de los 
espacios dirigidos por mujeres 9 de los casos recogidos han sido emi-
tidos en La 1 de Televisión Española (9,8% frente al total), 11 en la 
emisora Telecinco (11,9%) y 6 en Antena 3 (6,5%); mientras que del 
total de los espacios dirigidos por hombres, 23 se corresponden con la 
programación de la emisora pública, 16 de la parrilla de Telecinco y 
10 han sido emitidos por el canal Antena 3.

Figura 5. Responsables de la producción de los contenidos televisivos 
en España (2019). Elaboración propia

En cuanto a los datos totales relativos a los responsables de produc-
ción de estos contenidos, las cifras muestran que 32 de los 92 espacios 
han sido producidos por mujeres (lo que representa el 34,8%, una cifra 
ligeramente mayor que en el caso de la dirección), frente a 21 espacios 
producidos por hombres (22,8%). Por otra parte, el 15,2% han sido 
producidos por un equipo mixto.
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De los contenidos televisivos producidos por mujeres, la mitad se 
corresponden con una emisión realizada en La 1 (exactamente 16), 7 en 
Telecinco y 9 en Antena 3; mientras que la emisión de los 21 espacios 
producidos por hombres s realizada principalmente en La 1 (13), frente 
a 4 en cada una de las emisoras privadas.

Se procede a continuación a realizar un análisis desglosado por 
cada uno de los canales con el objetivo de identificar, de ser el caso, 
diferencias, en los responsables de la creación, dirección y producción 
de contenidos emitidos por la principal cadena pública frente a las 
principales privadas.

En este sentido, en La 1 de Televisión Española se contabilizan 
un total de 39 espacios objeto de análisis. De estos, 9 han sido diri-
gidos únicamente por mujeres. Es el caso de espacios informativos 
como La mañana (Natalia García), el Telediario 1 —sobremesa— y 
Telediario 2 —noche I— que cuentan con la dirección de Mónica 
Agudo Burgos, o Comando actualidad (Silvia Sánchez), con emisión 
en la franja de la mañana de los fines de semana (reemisiones); pero 
también otro tipo de géneros como el magazine matinal diario A partir 
de hoy (Julia Varela, Marce Rodríguez) o los espacios gastronómicos 
Comerse el mundo (Aida Rebordinos), Hacer de comer (Ana Rivas) o el 
talent show de cocina Masterchef Celebrity (Patricia Fernández). A estos 
se unirían 7 espacios dirigidos por un equipo formado de manera con-
junta por hombres y mujeres: Deportes 1 y Deportes 2 (Arsenio Cañada 
Cornejo, Francisco Javier Grima Gallart) junto al espacio El tiempo y 
El tiempo fin de semana (Mònica López Moyano, Albert Barniol Gil). 
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Figura 6. Dirección y producción de los espacios emitidos por La 1 de 
Televisión Española. Elaboración propia

En cuanto a la producción, se recogen un total de 16 espacios pro-
ducidos por mujeres, diversos en cuanto a géneros y a su franja de 
emisión, si bien debe destacarse que salvo uno (Masterchef Celebrity) 
no se corresponden con la franja de máxima audiencia: desde gastro-
nómicos como es el caso de Hacer de comer (Ana Rivas), Comerse el 
mundo (Aida Rebordinos) y el talent show gastronómico Masterchef 
Celebritiy (Begoña Rumeu), todos ellos dirigidos también por muje-
res; informativos como Aquí la tierra (Sofía Morate y Marta Álva-
rez), Víctimas del misterio (Carmen Marín), Audiencia abierta (Silvia 
Buitrago), Flash moda (María José Bernal) o Corazón (producido 
por el equipo formado por Amaya Plaza, Paula Peña, Luisa Miranda); 
divulgativos como Mascotas (Yasodhama Rivera) o Arranca en verde 
(Yolanda Guerrero Ariza); infoentretenimiento como es el caso del 
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espacio Españoles por el mundo (producido por Cristina Benaventa, 
Anabel López, Rebeca Suárez); o la ficción representada por los seriales 
Mercado central (producido por Eugenia Peral) y Acacias 38 (producido 
por M. A. Caballero Brid).

A estos se unen 5 espacios producidos por un equipo que integra 
mujeres, como es el caso del Telediario matinal (Jesús Manrique e 
Isabel Tapial), el Telediario 2 (Santos López, Maite Ollora, Gisela 
Hernández, Lola Doménech), el Telediario Fin de Semana (Eva Aguado, 
Javier Redondo, Fernando del Valle, Mónica Abad, Mamen R. Huerta), 
el magazine A partir de hoy (María González y Hugo Mendiri) y la 
producción seriada de ficción Traición (producida por Javier García 
Díaz de RTVE junto a Ramón Campos y Teresa Fernández Valdés de 
la productora Bambú).

Figura 7. Dirección y producción de los espacios emitidos por Telecinco. 
Elaboración propia
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En el caso de la principal emisora de titularidad privada, Telecinco, se 
contabilizan un total de 30 espacios en la muestra. De ellos, 11 son dirigidos 
por mujeres, 16 por hombres y 2 por equipos mixtos. Los espacios dirigidos 
por mujeres se corresponden fundamentalmente con informativos como 
El tiempo (Rosalía Fernández) o Ya es mediodía (Patricia Lennon-Hunt), 
así como las diferentes emisiones del reality show Gran Hermano VIP 7: 
Gran Hermano VIP 7- Límite 48 horas (María Zambrano), Gran Hermano 
VIP 7- Última hora (Noelia del Río), Gran Hermano VIP 7- Resumen 
diario (Noelia del Río), Gran Hermano VIP 7- La Gala (María Zambrano) 
y Gran Hermano VIP 7- La casa en directo (Noelia del Río); junto a, por 
último, la producción seriada de ficción Señoras del (H)ampa (dirigida 
por Abril Zamora). A ellos se suman 2 espacios que integran a mujeres 
en el equipo de dirección: el magazine diario matinal El programa de 
Ana Rosa (Àngels Juan, Óscar de la Fuente) y el talk show del prime 
time Sábado Deluxe (Miquel Ramells; Patricia González). Como puede 
advertirse se corresponden con contenidos emitidos principalmente en 
el prime time y en la franja posterior.

En relación con la producción, son 7 los espacios que figuran en la 
muestra que han sido producidos únicamente por mujeres: entre ellos 
sobresalen los informativos (el del mediodía producido por Pilar Sánchez 
y el de la noche por Carmen Fernández), el magzine El programa de 
Ana Rosa (Belén Huete y Elena de la Cruz) y, al igual que en el caso de 
la dirección, varias emisiones del reality show Gran Hermano VIP 7: 
Gran Hermano VIP 7- Última hora (Laura Wigil de Zeppelin y Carmen 
Carmona de Mediaset), Gran Hermano VIP 7- Resumen diario (Laura 
Wigil de Zeppelin y Carmen Carmona de Mediaset), Gran Hermano 
VIP 7- La casa en directo (Laura Wigil de Zeppelin y Carmen Carmona 



718

de Mediaset) y Gran Hermano VIP 7- La Gala (Henar Montoya y Laura 
Wigil de Zeppelin y Carmen Carmona de Mediaset). En los ejemplos 
recogidos, los espacios producidos por mujeres no se corresponden con 
una emisión centrada en una determinada franja horaria y representan a 
espacios que van desde la mañana hasta la noche, así como a contenidos 
de la semana y del fin de semana.

De manera adicional, otros 6 espacios son producidos de forma 
conjunta por un equipo de hombres y mujeres: el talent show Got Talent 
(Sonia Cea, Joaquín Suárea, Ana Valencia), la emisión de El debate de 
Gran Hermano VIP 7 (producido por Covy Montes de Zeppelin y Alfonso 
Sotelo de Mediaset), Gran Hermano VIP 7- Límite 48 horas (con Luis 
Amor y Laura Wigil de Zeppelin y Carmen Carmona de Mediaset en el 
equipo de producción), el talk show Volverte a ver (Yolanda Carballo de 
Mediaset junto a Fidel Ramos de la productora Bulldog) o el magazine 
Viva la vida (Víctor Rubio de Cuarzo y Elena Gutiérrez de Mediaset); en 
su mayoría se corresponden con espacios emitidos en la franja horaria 
de máxima audiencia o Noche II.

Por último, en relación con los datos relativos a Antena 3, se obtienen 
un total de 23 espacios en la muestra, de los cuales 6 son emitidos bajo 
la dirección de mujeres o han sido creados por mujeres. Así sucede con 
los programas informativos Las noticias de la mañana (Lorena García 
Díez), Antena 3 Noticias 1 (Sandra Golpe Cantalejo); los concursos 
diarios de la franja horaria de tarde ¡Boom! (Claudia Hosta) o Ahora 
caigo (Gloria Hernández); una ficción, como es el caso del serial El 
secreto de Puente Viejo (Aurora Guerra); o el espacio Más Voz Kids 
(Ana Ruiz), derivado del talent show musical La Voz Kids. En general, 
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espacios emitidos de forma diaria y en las franjas que van desde la 
mañana hasta la tarde, pero ninguno de ellos emitido en prime time.

Figura 8. Dirección y producción de los espacios emitidos por Antena 3. 
Elaboración propia

A estos se unen 3 espacios que disponen de un equipo de dirección 
formado por hombres y mujeres: el talent show La Voz Kids (Marisol 
Navarro, Rubén Oliva), emitido en prime time; la producción seriada 
de ficción Toy boy (César Benítez, Rocío Martínez, Juan Carlos Cueto) 
y el magazine diario de mañana Espejo público (Belén García, Jorge 
Gallardo y Menchu Lapeña).

En cuanto a la producción de contenidos, la muestra recoge 9 es-
pacios producidos únicamente por mujeres: Las noticias de la mañana 
(Mercedes del Pozo, Gema de la Faya, María Vázquez-Noguerol), las 
Noticias de fin de semana (Marián Morán Valiente) así como la infor-
mación de El tiempo (Zikuñaga Ruiz Miner) o el magazine de carácter 
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informativo Espejo público (Nuria Donate); tres concursos —La ruleta 
de la suerte (Olga Lerroux), ¡Boom! (Marta Rojas) y Ahora caigo 
(Corinna Sarsanedas)—; el serial diario El secreto de Puente Viejo 
(M.A. Caballero Brid); o Más Voz Kids (Chus Trapero). En general, 
son prácticamente todos ellos emitidos en franjas diarias. Por otra parte, 
también hay presencia de mujeres en la producción de otros espacios 
en un equipo conjunto con hombres: el resto de espacios de Noticias; 
La Voz Kids (Marga Asensio de la productora Boomerang, junto a Ana 
Valverde y Javier Casado de Atresmedia); y el serial diario Amar es 
para siempre (Nuria Hernández y Eugeni Margalló). Al igual que en 
el caso de espacios producidos únicamente por mujeres, salvo el caso 
de La Voz Kids, son emitidos en la franja diaria.

4.3 Emisión: Presentadores/as y Protagonistas de la Ficción Televisiva

En relación con la emisión de contenidos, se realiza un acercamiento 
a los/as presentadores/as junto a los actores o actrices protagonistas de 
las obras de ficción. Se atiende inicialmente al número de mujeres y 
hombres que representan los rostros de cada canal y, en una segunda 
fase, la identificación de nombres y tipología de espacios (géneros y 
ejemplos) bajo la conducción de mujeres.

En este sentido, el análisis muestra que la emisora pública, de los 
39 espacios registrados en la base de datos, 9 se corresponden con 
obras de ficción, 1 no dispone de presentador/a ni conductor/a y 29 son 
espacios informativos o de entretenimiento con presentador/a. De ellos, 
12 programas son conducidos por mujeres, 15 por hombres y 2 por una 
co-presentación entre un hombre y una mujer. Los espacios presentados 
por mujeres se corresponden fundamentalmente con el género informa-
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tivo, divulgativo o de actualidad social: Corazón, España directo, Flash 
moda, Arranca en verde, Mascotas, Audiencia abierta o Informe semanal.

Figura 9. Presentadores por canal de espacios informativos y de 
entretenimiento. Elaboración propia 

Algunas de las presentadoras que representan al canal son Ana Blanco, 
María Casado y Lourdes García Campos de los informativos y los 
Deportes; Anne Igartiburu y Carolina Casado del espacio de actualidad 
social Corazón; Pilar García Muñiz como actual conductora de Informe 
Semanal o, en el marco temporal de la investigación, Eva González, que 
en su momento representaba a la emisora pública a cargo de realities 
como Masterchef pero que actualmente forma parte de Antena 3.

En el caso de las producciones seriadas de ficción, destacan las obras 
corales o un mayor protagonismo de personajes masculinos (Olmos y 
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robles con dos protagonistas masculinos o Estoy vivo con 6 protagonistas 
masculinos frente a 4 femeninos en el reparto principal).

Telecinco, por su parte, de los 30 espacios registrados, 10 son con-
ducidos por mujeres, 10 por hombres, 5 se crean con una co-presenta-
ción y de 5 espacios no disponen de presentador, se corresponden con 
ficción o no se dispone de datos de su emisión en el periodo temporal 
analizado. Los programas conducidos por mujeres se corresponden, al 
igual que en el caso de la emisora pública, principalmente con el gé-
nero informativo (con Leticia Iglesias y Alba Lago como responsables 
del informativo matinal o Rosalía Fernández y Laura Madrueño como 
conductoras de la información meteorológica del mediodía y de la no-
che), magazines (El programa de Ana Rosa con Ana Rosa Quintana, 
personal clave y una de las más representativas de Telecinco; Viva la 
vida, conducido por Toñi Moreno, Emma García y Sandra Barneda) 
y la actualidad social (representada por el espacio Socialité con Nuria 
Marín). A estos se unen algunas de las emisiones del reality show Gran 
Hermano, concretamente Gran Hermano VIP 7: última hora y Gran 
Hermano VIP 7: resumen diario conducidos ambos por Lara Álvarez 
y Gran Hermano VIP 7: El debate a cargo de Sandra Barneda.

El género ficción solo aparece representado en esta temporada con 
la producción seriada de producción nacional Señoras del (H)ampa, 
dirigida por una mujer (Abril Zamora) y protagonizada por 6 mujeres: 
Malenia Alterio, Toni Acosta, Nuria Herrero, Mamen García, Marta 
Belenguer y Ainhoa Santamaría.

Por último, en el caso de Antena 3, de los 23 espacios que componen 
la muestra, 6 son presentados por mujeres y otros 6 por hombres; mien-
tras que otros 6 espacios se presentan bajo una co-presentación mixta y 
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se recogen 4 producciones seriadas de ficción y un caso de un espacio 
sin conductor. Los espacios a cargo de una mujer en su presentación se 
corresponden, en el caso de Antena 3, con géneros bastante variados: 
desde el magazine Espejo público emitido por las mañanas (Susanna 
Griso), el informativo Noticias 1 (Sandra Golpe) o El tiempo Fin de 
Semana (con Himar González), el infoshow Pelopicopata emitido en 
las mañanas del fin de semana (con Anabel Alonso), el espacio talent 
show Más Voz Kids (Eva González) o el programa de juegos online 
Live Casino (Jessica Ross). En el caso de los espacios conducidos por 
hombres resulta relevante para esta emisora que se responsabilizan de 
concursos (especialmente de aquellos de carácter diario como ¡Boom!, 
Ahora caigo o La ruleta de la suerte) o infoshows (El hormiguero 3.0). 
Si bien se recoge el caso de uno de los informativos bajo la conducción 
de una única presentadora mujer, en el resto de los casos acostumbran a 
conducirse bajo la figura de un presentador hombre y una presentadora 
mujer (Vicente Vallés y Esther Vaquero (Antena 3 Noticias 2) o Matías 
Prats y Mónica Carrillo (Antena 3 Noticias Fin de Semana).

Conclusiones

Tras el análisis realizado en torno a la situación del sector televisivo 
relacionando datos sobre consumo e inversión publicitaria, junto a un 
análisis de la presencia de la mujer en los cargos de gestión y la creación 
de contenidos audiovisuales para televisión, se llega a la conclusión 
de ciertas ideas clave sobre los objetivos propuestos. Por una parte, se 
observa que el consumidor de televisión en abierto en España está com-
puesto por un porcentaje mayor de mujeres frente a hombres, si bien la 
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diferencia no es significativa. Las cifras de inversión publicitaria, por 
su parte, indican que los principales anunciantes (y productos/servicios 
anunciados) del medio no muestran esta característica: si bien el principal 
anunciante en 2019 sí fue del sector de la cosmética y belleza (L’oreal) 
con una clara segmentación de sus productos hacia el target femenino, el 
resto de anunciantes del ranking (top 10) no muestra esta particularidad.

En relación con las hipótesis de partida planteadas, se advierte en 
primer lugar que, en lo que se refiere a la gestión, la participación de las 
mujeres en comités directivos sigue siendo extremadamente reducida. 
A excepción del caso del ente público, que cumple con la obligatoriedad 
de composición paritaria, tanto Mediaset como Atresmedia muestran 
un protagonismo absoluto de cargos liderados por hombres: tan solo 
5 mujeres ejercen un puesto de dirección en el caso de Mediaset y 
únicamente 2 en Atresmedia.

En segundo lugar, puede confirmarse que las principales emisoras 
de televisión en España en términos de audiencia, incorporan en su 
oferta un mayor número de programas dirigidos por hombres que por 
mujeres. El caso más llamativo en este sentido resulta la emisora pú-
blica, con un 59% de espacios dirigidos por hombres frente a un 23,1% 
dirigidos por mujeres; sin embargo, también se sigue esta tendencia en 
el caso de las privadas: 53,3% de los programas emitidos dirigidos por 
hombres frente a un 36,7% en Telecinco y 43,5% frente a 26,1% en el 
caso de Antena 3, que se complementa con un porcentaje significativo 
de espacios dirigidos por un equipo mixto (13%).

En tercer lugar, puede determinarse que en cuanto a la producción sí 
está protagonizada por equipos liderados por mujeres, siendo el ejemplo 
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más representativo de este hecho el de Antena 3 con un 39,1% frente 
a un 17,4%.

En relación con la presencia de la mujer en pantalla, como presenta-
dora/conductora o al frente de personajes protagonistas femeninos, no 
se advierte que este hecho sea una realidad en el contexto actual. En la 
muestra se advierte una misma representación de hombres y mujeres 
al frente de espacios informativos y de entretenimiento en las emisoras 
de titularidad privada. Es en el canal público donde resulta mayor la 
presencia de espacios presentados únicamente por hombres, aunque 
sin una diferencia notable (38,5% de espacios al frente de hombres y 
30,8% de espacios conducidos únicamente por mujeres).

Como idea final puede concluirse que la presencia de la mujer 
en televisión todavía sigue siendo minoritaria, ya sea al frente de la 
gestión, como de la creación de contenidos. Se considera, por tanto, 
que resulta de interés continuar con esta propuesta de análisis para los 
próximos años con la finalidad de observar la evolución en relación 
con la presencia y el papel de la mujer en el audiovisual televisivo 
español, principalmente en torno a su participación en la gestión y la 
creación de contenidos televisivos y audiovisuales en general con la 
finalidad de profundizar sobre la representación de la mujer al frente 
de los medios de comunicación y su responsabilidad e influencia en la 
toma de decisiones. También sería de interés llevar a cabo un análisis 
en profundidad de los propios espacios televisivos (e incluso de los 
contenidos distribuidos a través de las nuevas plataformas de consu-
mo audiovisual) desde el punto de vista de la creación, construcción 
del guion, dirección y producción, observando si se lleva a cabo una 
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evolución de la presencia de la mujer al frente de los contenidos y si 
existe una mirada de género en la construcción de la ficción televisiva. 
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El año 2019 abrió informativamente hablando con el anuncio de 
que cabeceras como ‘El País’, ‘El Mundo’, ‘ABC’ o ‘La Vanguardia’ 
implantarían sus muros de pago a lo largo del primer semestre. En esta 
línea el informe ‘Presente y futuro del sector media’ (KPMG, 2019), 
elaborado a partir de entrevistas a directivos de empresas informativas, 
evidencia que más de la mitad de estos responsables (54 %) creen que el 
pago por contenido se consolidará en los próximos tres años. Consideran 
que el período 2019-2020 puede ser clave para fijar muros de pago en 
la mayoría de las principales cabeceras. Sin embargo, parece que una 
serie de factores vuelve a retrasar la implementación de los muros de 
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pago en los diarios españoles. A nivel coyuntural se pueden señalar 
sendos procesos electorales que han atraído la atención mediática al 
tiempo que condicionaron la inversión en publicidad, pero tampoco se 
puede negar cierta incertidumbre que rodea la transición de un modelo 
de acceso gratuito a otros de pago por contenidos. En la actualidad 
únicamente Vocento y Prensa Ibérica incluyen muros de pago en sus 
cabeceras regionales.

Ya han pasado más de dos décadas desde que el ABC se convirtie-
ra en el primer diario en ofrecer una versión web el 20 de septiembre 
de 1995 (Alcalá-Santaella Oria de Rueda, 2015, p. 36). La popularización 
de Internet a mediados de los años 90 no solo cambió las formas de 
consumo de noticias y la relación con la audiencia, sino que “también 
ha supuesto el fin de un modelo de negocio de la prensa basado en el 
control de la difusión, el aumento constante de la publicidad para llegar 
a una gran masa y las promociones asociadas” (Canovaca de la Fuente, 
2018, p. 34). Se democratizó el acceso a la información con la posibili-
dad de llegar a audiencias cada vez mayores. Los medios no dudaron en 
intentar sacar provecho de esta tendencia con el fin de aumentar usuarios 
para elevar el coste de su publicidad, siguiendo un modelo válido hasta 
entonces para los medios convencionales. Ormaetexea (2014, p. 55) 
explica que, si bien aumentó la audiencia, en poco tiempo la gratuidad 
digital llevó a un fracaso de monetización, a pesar de que los grandes 
beneficiados serían los anunciantes. Cerezo (2017, p. 2) equipara Internet 
a al “gran cisne negro de nuestra era”, en especial para la “industria de 
los medios que ha sufrido la mayor transformación de su historia desde 
su irrupción”. Suma a este cisne negro otros como el teléfono móvil, 
el cambio de modelos distributivos y las redes sociales. Estas surgen 
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con fuerza entre 2004 y 2006, primero con Facebook y después con 
Twitter. Al margen de su objetivo inicial de poner en contacto a personas 
y posibilitar el intercambio de información, se convirtieron en canal 
informativo alternativo de los soportes tradicionales que acabaría por 
producir un efecto negativo en la intención de pago por noticias digitales 
(Goyanes-Martínez & Vara-Miguel, 2017, p. 494). Con la progresiva 
desaparición del ingreso del lector, “la información ofrecida en los 
cibermedios está orientada a la generación de tráfico, que es el valor 
percibido por los anunciantes para publicitarse” (Goyanes-Martínez 
&Campos-Freire, 2018, p. 2).

Los nuevos players digitales fueron los que se hicieron en gran medida 
con el negocio publicitario, precipitando a la prensa tanto tradicional 
como digital hacia la búsqueda de nuevos modelos de financiación. 
Esta situación se agravó con la aparición de la prensa gratuita en 2000, 
la crisis económica de 2008 y la entrada en escena de plataformas tec-
nológicas como Google o Amazon, amén de la mencionada Facebook, 
agravando el “drama de la transición digital” (Ormaetxea, 2014, p. 56) 
que trajo consigo una serie de cambios de paradigma a los que los 
medios de comunicación aún no han logrado adaptarse. Se encuentran 
ante la encrucijada de la monetización y de la búsqueda de modelos de 
negocio sostenibles en un mercado tradicionalmente de acceso gratuito 
a la información. La lógica parece indicar que no tiene sentido pagar por 
un contenido al que se puede acceder de forma gratuita por otras vías, 
al igual que un usuario no invertirá en contenidos que no le aportan un 
valor añadido o que no necesita. Canovaca de la Fuente va incluso más 
allá cuando afirma que:
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Urge un cambio de mentalidad mixto: concienciar a los lectores 
de que la información tiene un precio y esperar que los grupos de 
comunicación comprendan que, si no son capaces de dar el aliciente 
de unos contenidos de calidad que los diferencien de los demás, su 
futuro está en vía muerta sea cual sea el soporte por el que apuesten. 
(2018, p. 48)

Álvarez-Marcos, Capelo-Hernández y Álvarez-Ortiz hacen depender 
la ansiada madurez digital de dos factores: la implicación de directivos 
y ejecutivos, así como un enfoque centrado en las personas, la cultura y 
el diseño de la organización, es decir, una estrategia bien definida desde 
la visión cultural de la institución (2019, p. 516).

Cerezo (2017, p. 2) establece una serie de factores que explican el 
aumento de los modelos de pago en prensa:

1. La constante caída de la publicidad impresa y el débil in-
cremento de la digital.

2. El actual poder de las plataformas de distribución.

3. El incremento de los bloqueadores de anuncios.

4. El auge de noticias falsas.

5. El efecto “Trump Communication Machine”.

Siendo estas razones más aplicables al ámbito anglosajón, conviene 
analizar el caso español en el contexto internacional.

1. Modalidades de Muros de Pago

Desde su implementación, han ido surgiendo nuevas modalidades 
de muros de pago, en parte también propiciadas por las innovaciones 
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tecnológicas. Se considera paywall duro el que no ofrece ninguna noticia 
en abierto y requiere suscripción desde el primer acceso para cualquier 
tipo de contenido. Suele funcionar en cabeceras locales con comunidades 
muy implicadas o periódicos de información especializada.

El modelo freemium se caracteriza por ofrecer un cierto tipo de 
contenido gratuito no diferencial, independientemente de cuánto se 
consuma, combinado con otros de alto valor o premium para cuyo acceso 
se requiere suscripción previa. Por un lado, les permite a los editores 
decidir qué contenido es de pago y cuál se proporciona de forma gratuita, 
pero, por otro lado, supone ponerlos en la tesitura de encontrar el equi-
libro oportuno como clave para el éxito del modelo. En Alemania, por 
ejemplo, 150 de los 214 periódicos han optado por esta modalidad con 
el ‘Bild’ como máximo exponente. Considera Casero-Ripollés (2010, 
p. 601) que esta fórmula mixta es la mejor solución en el contexto actual. 

El modelo medido, metered o de pago poroso, en cambio, es el que 
permite leer un número determinado de noticias al mes, sin distinción 
de artículos, con una posterior suscripción para poder seguir consultan-
do noticias. Este modelo fue desarrollado inicialmente por ‘The New 
York Times’ tras el fracaso del paywall duro a principios del siglo XXI. 
Se logró evitar la acusada caída audiencias y la consecuente bajada de 
ingresos publicitarios. El grupo sueco MittMedia mantiene abiertos 
todos los contenidos de sus cabeceras durante la primera hora antes de 
pasar a la versión de pago. De estos dos modelos ha surgido el muro 
de pago híbrido. Permite acceder a un número de noticias al mes, pero 
hay secciones o noticias que sólo son accesibles para suscriptores y que 
no podrán consultar, aunque no hayan consumido su cupo gratuito. Los 
avances tecnológicos han propiciado los paywall dinámicos en función 
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del comportamiento de los usuarios y su contenido de interés con ofertas 
más personalizadas en la línea de Davoudi, An, Zihayat y Edall (2018) 
e incluso el uso de realidad aumentada o la gamificación como en el 
caso del ‘Financial Times’ que cuantifica y puntúa el conocimiento que 
ha adquirido un usuario tras leer un artículo.

Otra fórmula menos extendida es la membresía que requiere un 
compromiso por parte de sus miembros quienes a cambio de una cuota 
gozan de una serie de ventajas o desde el acceso preferencial a otros 
servicios, regalos, descuentos en productos, relación directa con los pe-
riodistas, asistencia a espectáculos o eventos, etc. Según el ‘Pay models 
for online news in the US and Europe: 2019 update’ (Simon, Graves, 
& Lucas, 2019), el 94% de los medios de comunicación “nacidos digi-
talmente” ofrecen acceso gratuito a sus noticias. Una vez expuestos los 
tipos de muro de pago, cabe analizar la situación en España y a nivel 
internacional.

1.1. Los Muros de Pago en España y en el Mundo

El ‘Entertainment and Media Outlook 2016-2020. España’ (PWC 
2016) señala que los ingresos publicitarios del segmento de la prensa 
seguirán en descenso durante el período 2015-2020. El aumento de 
publicidad digital, sin embargo, compensará la caída de publicidad en 
prensa de papel. Apunta el estudio a la progresiva implementación de 
formatos publicitarios como el branded content y la publicidad nati-
va. Destaca que uno de los mayores retos estará en conseguir que los 
ingresos generados por las suscripciones de pago sigan compensando 
las pérdidas por la venta de ejemplares impresos. Esta línea también 
la corrobora el ‘Digital News Project 2018 – Journalism, media, and 
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technology trends and predictions’, que muestra una tendencia entre 
los encuestados acerca de que la publicidad seguirá perdiendo peso 
como fuente de financiación. Conviene recordar que “en Internet, al 
igual que en otros medios como la televisión, no es tanto el medio el 
que define el modelo de ingresos, como el tipo de producto, en este 
caso, de la información” (Cea-Esteruelas 2013, p. 357). El informe 
‘Presente y futuro del sector media. Claves y perspectivas de un sector 
en transformación’ concluye que “todo modelo de pago por contenido 
debería asegurar una experiencia excepcional frente a la disponible 
de forma gratuita” (KPMG, 2019, p. 16). El ‘DigitalNewsReport.es’ 
(Amoedo, Vara-Miguel, & Negredo, 2018) apunta que en 2018 en 
España se produjo un ligero aumento del pago por noticias online, 
situándose en un 11% frente al 9% de 2017. Otro dato positivo es que 
las fórmulas de pago se vinculan a un mayor grado de lealtad por parte 
del usuario, como en el caso de las suscripciones o el pago por acceso 
digital combinado con físico u obtenerlo gratis a cambio de pagar por 
la edición impresa. También aumenta el porcentaje de donaciones del 
14% en 2017 al 17% en 2018. Se reduce el porcentaje de lectores que 
nunca han pagado por contenidos del 53% al 51%, mientras que la canti-
dad de lectores solo digitales y los internautas duales (los que pagan por 
noticias impresas y digitales) sigue al alza, pasando del 1,9% al 2,4% y 
del 7% al 8,2% en el 2018 respectivamente. El porcentaje de usuarios 
dispuestos a pagar por información sigue siendo relativamente bajo, a 
pesar de que los demás datos señalados que indican una lenta mejora. 
En el caso español se podrían apuntar diferentes causas como la amplia 
oferta de información disponible online, su acceso gratuito y fácil, la 
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baja credibilidad de los medios de comunicación convencionales y la 
falta de un modelo de negocio adaptado al entorno digital.

En cuanto al perfil del usuario dispuesto a pagar por información 
en España, el estudio de Rodríguez-Gómez y Sandoval Martín (2016, 
p. 17) que se trata de un público mayoritariamente varón, con estu-
dios superiores y capacidad adquisitiva media-alta. Estos datos son 
consistentes con investigaciones posteriores como las de Amoedo, 
Vara-Miguel y Negredo (2018). El interés en las noticias es otro factor 
relevante. Aumenta probabilidad de pago a medida que se percibe una 
mayor independencia del medio. “De alguna manera, la asociación 
entre desconfianza y pago estaría relacionada con el llamado ‘efecto 
tercera persona’ que consiste en la tendencia a pensar que el resto de 
gente es más propensa a ser influida negativamente que ellos mismos” 
(Goyanes-Martínez & Vara-Miguel, 2017, p. 493).

En resumen, las razones para pagar por contenidos se basan en el inte-
rés, la fiabilidad y prestigio del medio, así como la calidad y tratamiento 
de la noticia. En el otro lado de la balanza se encuentran los motivos por 
los que los usuarios siguen reacios a los muros de pago en el mercado 
español. Por este orden de mayor a menor importancia son: ‘puedo en-
contrar el contenido que necesito de forma gratuita’ (61,9%), ‘es muy 
caro’ (24,2%), ‘tengo acceso al contenido por otras vías’ (20,5%), ‘no 
me interesa lo suficiente el contenido para tener que pagarlo’ (17,8%), 
‘no confío en la información que me ofrecen los medios’ (6,8%) y ‘estoy 
demasiado ocupado para usarlo’ (5,1%) (Cerezo, 2019, p. 24).

Estos datos siguen estando lejos de las cifras obtenidas por ‘The New 
York Times’ y el ‘Wall Street Journal’, que cerraron 2018 con 3,4 y 
2,5 millones de suscriptores online respectivamente, por lo que suelen 
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ser puestos como ejemplo de que el modelo de pago por contenido 
sí funciona. Son cabeceras con más de una década de experiencia de 
implantación de este tipo de modelos y que basan su éxito en que son 
productos globales dirigidos a élites culturales y financieras alrededor 
del mundo. Según el estudio ‘Pay models for online news in the US and 
Europe: 2019 update’ (Simon, Graves, & Lucas, 2019), se produce un 
ligero aumento a nivel internacional de los muros de pago desde 2017. 
Destaca el registro de Estados Unidos donde esta fórmula de pago por 
contenido pasó del 60% al 76%. Hasta la fecha no se parece haber dado 
con una estrategia eficaz, al menos en España donde la edición digital 
de ‘El Diario de Navarra’ se convirtió en abril de 2002 en pionera en 
cobrar por la información online con un precio de dos euros mensuales. 
A finales de ese año apenas superaba los 360 suscriptores. En octubre 
de 2002, ‘El Mundo’ volvía a intentar otra fórmula de pago: regalaba 
la última hora y una serie de contenidos con una cuota de 75 euros al 
año por el resto de noticias y reportajes. Los resultados son conocidos. 
‘El Diario de Navarra’ ofrece en la actualidad nueve formatos de pago 
por contenidos con variantes de consumo digital y combinaciones con 
suscripciones combinadas papel y digital.

La prensa digital tiene que buscar la exclusividad y utilidad al lector 
en términos informativos y de valor añadido. El lector ha dejado de ser 
un sujeto pasivo para convertirse en creador y difusor de contenidos, 
que puede establecer un diálogo con la fuente y responder a temas que 
están en su propia agenda. Señala Cerezo que “gracias al análisis de 
datos, a la inteligencia artificial y al análisis predictivo la comerciali-
zación de los artículos podrá personalizarse para cada lector en función 
de su historial, el interés por el contenido, mediante los denominados 
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dinamic meter” (2017, p. 4). Por lo tanto, el nuevo ecosistema comu-
nicativo planeta una serie de retos para las empresas de comunicación 
en términos de monetización que se resumen a continuación.

1.2. Nuevos Retos para el Modelo de Negocios

Picard establece una serie de retos para el periodismo digital y su 
modelo de negocio. Por un lado, menciona la madurez y la saturación 
del mercado con audiencias cada vez menos interesadas en la informa-
ción. A ello le suma la caducidad del modelo de negocio de medios de 
comunicación de masas y la crisis económica cuyos efectos se siguen 
notando. Por último, señala el impacto de la competencia digital (2014, 
p. 500). Campos-Freire habla en este contexto de la necesidad de una 
innovación disruptiva (2015, p. 442), idea ampliada por Salaverría con 
“la innovación de producto, mediante la experimentación de narrativas 
multimedia y la ideación de nuevos contenidos y servicios” (2019, p. 12). 
Se ha comprobado que los medios más inclinados a la innovación no han 
sido precisamente los más grandes. Al menos en España, se ha detectado 
una mayor innovación entre los cibermedios pequeños y, especialmente, 
entre los medios nativos digitales (García-Avilés et al., 2018). Otros 
retos señalados en el ‘Reuters Institute Digital News Report 2018’ son 
la preocupación por la calidad de la información y la percepción de la 
misma que se sigue observando en 37 de los países que forman parte de la 
muestra, así como la constante innovación tecnológica con las búsquedas 
por voz y la inteligencia artificial (Newman Fletcher, Kalogeropoulos, 
Levy, & Nielsen, 2018, p. 30). Las nuevas tecnologías han propiciado 
otros modelos de negocio en las industrias culturales que aventajan a 
las empresas informativas, como los agregadores de contenidos tipo 
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Netflix, Spotify, Adobe y más recientemente Apple News o la transición 
de la televisión generalista a la de pago con contenidos específicos de 
deporte y ficción a demanda (Alcalá-Santaella Oria de Rueda, 2015, p. 
48). En España hay 54,44 millones de teléfonos móviles lo que supone 
un 117% sobre la población total, con datos crecientes de suscripción 
de móvil (4,3% más respecto a 2018) y de usuarios de internet (9% 
más respecto a 2018), así como una media de tiempo de 5,18 horas de 
tiempo diario dedicado a acceder a internet desde cualquier dispositivo 
(Hootsuite, 2019). El problema es que los contenidos informativos y 
la publicidad siguen en proceso de adaptación a la ‘pequeña pantalla’ 
que por comodidad e inmediatez está ganando terreno a otros puntos 
de acceso. Lambrecht y Kanishka señalan las políticas de precios como 
otra amenaza de cara a balancear lo que el usuario está dispuesto a pa-
gar y lo que la empresa informativa requiere en combinación con los 
ingresos por publicidad (2017, p. 1161).

En España también se dan una serie de circunstancias socioculturales 
en particular. Tal y como se mencionó, no solo predomina la cultura de 
la gratuidad (Casero-Ripollés, 2010, p. 600), sino que además España es 
un caso especial con uno de los índices de piratería más altos de Europa 
occidental (Ormaetxea, 2014, p. 62). Curiosamente, también es de los 
tres países con mayor preocupación por las fake news por detrás de 
Brasil y Portugal, mientras que los índices más reducidos se observan 
en Alemania y Holanda (Reuters Institute Digital News Report 2018, 
p. 9). Por lo tanto, se dibuja un escenario complejo e incierto ante el 
que los responsables de los grupos mediáticos tienen que plantearse 
soluciones adecuadas para buscar modelos alternativos de financiación 
sostenibles que implantar.
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2. Metodología

Con el objetivo de conocer cuál es el grado de implantación de los 
muros de pago en las ediciones digitales de las cabeceras de prensa 
españolas, se ha desarrollado un estudio que recaba la opinión de una 
serie de directivos de periódicos ante la transformación digital y su 
financiación a través de Internet.

La consecución de este objetivo servirá para dar respuesta a una 
serie de preguntas de investigación:

P1. ¿Existe un cambio de modelo de negocio en la presa española?

P2. ¿Es inminente la implantación de muros de pago en las 
ediciones digitales de la prensa escrita?

P3. ¿Es equiparable la situación de los diarios nacionales con 
la de la prensa local y regional?

P4. ¿Existe una corriente de pensamiento mayoritaria entre los 
directivos del sector?

P5. ¿Cuáles serán las tendencias y el comportamiento del mer-
cado a medio plazo?

Se trata, por lo tanto, ante una investigación de tipo explicativa y 
descriptiva cuyo enfoque se aproxima a las teorías de la investigación 
social de corte fenomenológico que otorgan valor científico a todo 
fenómeno percibido ya sea éste de tipo objetivo o subjetivo (Babbie, 
2000, p. 169). De ahí que se haya optado por entrevistar a una serie de 
personas y escuchar su opinión sobre los distintos aspectos analizados 
con el objetivo de componer, entre todas ellas, discurso que permite 
contrastar la hipótesis de partida.
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En total, se han mantenido siete entrevistas en profundidad con los 
delegados en Galicia de tres diarios de ámbito nacional (El País, El 
Mundo, ABC) y directivos de cuatro diarios de tirada regional (La Voz 
de Galicia, Faro de Vigo, El Progreso de Lugo y La Región de Ourense).

El hecho de que todas las entrevistas se hayan desarrollado en Ga-
licia resulta anecdótico e irrelevante para la investigación. Tampoco 
es intención de aspirar a la representatividad en términos estadísticos, 
si bien ilustra la realidad de la prensa en España, donde un centenar 
de periódicos de implantación local y regional convive con los diarios 
nacionales. Se trata de abordar distintos modelos empresariales ante el 
desafío de la transformación digital. De ahí que los datos de este estudio, 
aunque no resulten extrapolables, le transmiten al lector una impresión 
de cómo asisten los diarios nacionales, regionales y locales el tránsito 
hacia las suscripciones digitales.

A todos los participantes se les planteó un cuestionario de tipo se-
miestructurado, cuyas preguntas se organizaban en torno a tres grandes 
bloques temáticos:

1. La transformación digital en la prensa tradicional.

2. Suscripciones digitales.

3. Tendencias y el comportamiento del mercado a medio plazo.

Las entrevistas tuvieron una duración media de 45 minutos y se 
realizaron de manera presencial, transcribiendo las respuestas poste-
riormente. Las opiniones registradas se sometieron a un proceso de 
triangulación de datos, confrontándose entre sí y poniéndolas en contexto 
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con las referencias documentales preexistentes que se han recogido en 
los apartados anteriores.

El resultado, tal y como se expone a continuación, es un mosaico de 
opiniones que trasladan el sentir de los directivos hacia las preguntas 
planteadas. A pesar de su atribución, las citas que se incluyen (personales, 
y que no tienen porqué representar la postura institucional de ningún 
medio) representan puntos de vista compartidos por buena parte de los 
entrevistados que han formado parte de la investigación.

De esta manera, al planteamiento fenomenológico se le añade 
una perspectiva hermenéutica tal y como la entienden autores como 
Kvale (2011), que parten de que el análisis e interpretación de los textos 
sirve para aportar explicaciones válidas a su significado.

3. Análisis de los Resultados

3.1 La Transformación Digital en la Prensa Tradicional

En la primera parte de la entrevista se abordaron aspectos generales 
a fin de que los entrevistados aporten una visión general de la cuestión. 
De esta manera, se les preguntó acerca de las estructuras que dedican los 
periódicos a sus ediciones digitales, las fuentes de financiación utiliza-
das y los problemas que se derivan de la financiación de las ediciones 
digitales de la prensa escrita.

Los participantes afirmaron estar inmersos en la transformación 
digital cuyos cambios se aprecian a tres niveles: la organización, el 
equipo humano y contenidos. El primero de ellos ya ha concluido, el 
segundo se desarrolla en tiempo presente y el tercero se vislumbra en 
un futuro inmediato.
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Los directivos entrevistados afirman que, en mayor o menor medida, 
sus medios han adaptado su estructura al escenario actual, reorganizando 
sus redacciones y propiciando una convergencia de facto entre la edi-
ción digital y la tradicional. “Antes, papel e Internet tenían redacciones 
distintas, también equipos diferentes para publicidad (que llegaban a 
competir entre ellos). Ahora trabajamos todos en una misma sala, con 
una enorme pantalla delante de nosotros que nos aporta mucha infor-
mación sobre el lector” (El Mundo).

“Con esta decisión, los editores pretenden reforzar la idea de que hay 
una única cabecera con distintos soportes, en un intento porque papel 
y digital se beneficien del prestigio que aporta una marca reconocida” 
(ABC).

Sin embargo, es posible apreciar dos velocidades en la implantación 
de este nuevo modelo. Los diarios nacionales y los lideres regionales 
conciben un nuevo modelo de negocio en cuyo centro se sitúa la edi-
ción digital:

“Todos los periodistas trabajan para la edición digital. Una pequeña 
parte de ellos son los que adaptan los contenidos para la edición en 
papel” (El País).

“Incluso hay noticias que se publican en Internet antes que en papel. 
Esto era impensable hace pocos años, pero hoy estamos convencidos 
de que nuestras audiencias en papel son distintas a las audiencias que 
tenemos en Internet” (ABC).

Por su parte, entre los diarios de implantación más local la edición 
digital (cuyo protagonismo es cada vez mayor en la redacción) no está 
en el centro del modelo de negocio, sino que actúa como cebo o refuerzo 
para el core business tradicional, que sigue siendo el papel:
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Tenemos un equipo digital que adapta la información del papel y 
coordinan lo que se publica. Trabajamos para que nuestra web suponga 
un estímulo para lo que vamos a publicar ampliado e interpretado al 
día siguiente en papel” (El Progreso).

Adaptadas las estructuras al entorno digital, un segundo cambio se 
produce en el profesional de la información. Una transformación que se 
está produciendo en este mismo momento y que se deriva directamente 
de estas nuevas redacciones en las que se trabaja indistintamente para 
papel y web. El periodista de nuestro tiempo cambia de horarios y de 
hábitos. Sus rutinas, antes acompasadas con el ritmo del plomo, ahora 
se desarrollan en tiempo real. Sus hábitos de redacción también, ya que 
ahora tiene muchos más impactos una noticia de reciente actualidad con 
pocos caracteres que la misma noticia ampliada en miles de caracteres, 
pero publicada horas después (o al día siguiente en papel).

“Ellos deben saber cuántos suscriptores estamos generando, cuán-
tos lectores tienen sus informaciones y qué contenidos tienen más 
éxito .... Y esto exige un cambio en su manera de trabajar y de pensar” 
(La Voz de Galicia).

El último cambio que se produce está en los contenidos, priorizando 
su inmediatez, alineándolos a los intereses de los lectores y personalizan-
do su experiencia de lectura. Un cambio que todavía no se ha producido, 
pero que parece inminente y que se llevará a cabo con la implantación 
de los muros de pago (en los que, como veremos, uno de los aspectos 
clave será proporcionar información de alta calidad a las audiencias).

El cambio en la organización y las personas beneficia directamente 
a la mejora de los contenidos… Hemos pasado en poco tiempo de 
tener a cuatro o cinco cabezas pensando para la edición digital a 
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tener una redacción entera en la que hay casi un centenar de personas 
buscando contenidos para Internet (La Voz de Galicia).

Pero la adaptación de los periódicos tradicionales al entorno digital 
no supone únicamente un cambio en su estructura, en sus recursos hu-
manos y en la forma que tiene de contar las cosas. Implica también un 
cambio en el modelo de negocio y en sus fuentes de ingresos.

El problema está en que “el negocio en digital no es capaz, o al menos 
no ha sido capaz hasta ahora de sustituir al negocio impreso” (La Voz 
de Galicia), sobre todo en la prensa regional y local, cuya fortaleza en 
suscripciones de papel les reporta buena parte de sus ingresos.

Así es que “mientras nos preparamos para la transformación digital, 
el papel va a tener que seguir aportando a nuestra cuenta de resultados” 
(Faro de Vigo). 

La financiación de las ediciones digitales se ha realizado, hasta la 
fecha, a través de publicidad, con tres modalidades principales: la venta 
directa de espacios publicitarios, la generación de redaccionales y con-
tenidos de marca (el conocido como branded content, que ha vivido un 
crecimiento exponencial en los últimos años) y la subasta de espacios 
desocupados a través de plataformas de compra programática (terceras 
empresas que manejan un gran número de inventario; un modelo con 
escasa aceptación entre los equipos comerciales de los diarios digitales).

“Esta última técnica nos ha traído bastante miseria a los medios. 
Hemos entrado en una batalla absurda por las audiencias, llegando a 
publicar contenidos frívolos para comercializarlos a unos precios es-
candalosamente bajos” (Faro de Vigo). Una situación que ha llevado 
a muchos medios (sobre todo locales) a pensar que “no tiene mucho 



745

sentido dar millones de impresiones y saturar la web si no tiene un 
retorno claro” (La Región).

Ante esta situación, en la que los ingresos de la edición digital (a pesar 
de su incremento interanual) no absorben la imparable caída del papel, 
la práctica totalidad de los diarios se están planteando modelos mixtos 
de financiación al igual que existe en los diarios tradicionales (donde 
existen ingresos por publicidad e ingresos por ventas y suscripciones). 

Será, aquí, donde se efectúe un auténtico cambio en el modelo de 
negocio:

Internet nos ha permitido unos niveles de audiencia, millonarios, 
a los que nunca antes había llegado ningún diario en papel. Ante 
estos números hemos peleado en el terreno cuantitativo, impulsando 
nuestros blogs de variedades, de videojuegos, deporte, corazón… 
que generan mucho tráfico… pero no hemos sido capaces de mo-
netizar todo ese tráfico… ni de competir con Google ni con Face-
book...En el futuro, cuando en España instauremos muros de pago 
y otras fórmulas que ya existen en países de nuestro entorno ya no 
sólo pelearemos por lo cuantitativo, sino por la calidad de nuestros 
contenidos, por lo cualitativo. (ABC)

3.2 Las Suscripciones Digitales

Finalizado el primer bloque, se preguntó a los entrevistados cuál es la 
postura de su empresa hacia las suscripciones digitales, en qué momento 
de evolución se encontraban, cuáles eran las fortalezas y debilidades del 
modelo y qué opinaban de las iniciativas que desarrollan sus competidores.

Todos los medios entrevistados tienen en mente la implantación de 
suscripciones digitales en un futuro más o menos próximo. Sin embargo, 
parece más apropiado hablar de “muros” de pago en plural, ya que cada 
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medio contempla distintas modalidades. Hay muros de pago integrales o 
parciales, y dentro de estos últimos hay variantes: medios que levantan su 
muro a partir de un número máximo de noticias leídas, los que planean 
aplicar restricciones a los contenidos exclusivos de su medio, y los que 
comenzarán solicitando un registro con el que medir el interés de sus 
lectores y generar big data que les permita tomar decisiones a posteriori.

Como norma general, podríamos decir que los medios de implanta-
ción nacional son los que trabajan en suscripciones digitales más am-
biciosas y que los diarios locales aplicarán muros de pago en aquellos 
contenidos propios (noticias locales, opinión, etc.). En cualquier caso, 
todos los modelos se encuentran en desarrollo, y el ámbito regional 
está siendo el territorio en el que más se está experimentando, con 
ejemplos como los diarios de la Editorial Prensa Ibérica (pioneros en 
el uso de suscripciones digitales en el ámbito local) como las cabeceras 
regionales de Vocento (cuyas buenas prácticas serán, con toda certeza, 
extrapolables a las grandes marcas del grupo).

“Todos los diarios tradicionales levantaremos pronto nuestros muros 
de pago. Es una tendencia imparable. En provincias ya somos muchos 
diarios los que nos hemos lanzado; los nacionales van mucho más lentos, 
pero es cuestión de tiempo que lo hagan” (Faro de Vigo).

La corriente de opinión mayoritaria considera que este modelo es 
“una reacción natural al entorno en que nos movemos”, una decisión 
para garantizar la subsistencia de las grandes marcas del periodismo 
español y que “nos va a permitir poder seguir haciendo periodismo de 
calidad y aportar valor añadido a lo que hacemos” (El País).

Se trata de un escenario que se afronta con optimismo tanto por 
los diarios nacionales (adscritos a grandes grupos editoriales y que 
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aglutinan un gran número de cabeceras líderes) como por parte de los 
diarios regionales y locales (seguros por la elevada implantación que 
tiene su marca en las comunidades en las que operan y la garantía que 
suponen sus elevados ingresos por suscripciones tradicionales). En el 
polo opuesto, existe un temor porque esta medida suponga un descenso 
en la audiencia, incluyendo quien se lamenta por no haber sido capaz de 
lanzar antes las suscripciones digitales y haber esperado más de veinte 
años para hacerlo. “No supimos darle antes valor añadido a nuestro 
producto y ahora la gente no está acostumbrada a pagar por acceder a 
la información” (La Región).

Resulta muy difícil, en opinión de los entrevistados, acometer este 
cambio en el modelo de negocio sin ninguna coordinación, pudiendo haber 
promovido una fusión las plataformas “Kiosco y más” o “Orbyt” o una 
actuación conjunta a través de la Asociación de Medios de Información 
(que reúne a la antigua Asociación de Editores de Diarios Españoles).

“No lo hemos conseguido hasta el momento. De hecho, nos cuesta 
mucho impulsar acciones conjuntas, y esto es una pena porque en cual-
quier otro negocio las empresas se reúnen para buscar entre todas una 
solución a problema estructural que les afecte” (El Progreso).

Todos coinciden en que el sector está maduro y que se avecina un 
momento propicio para instaurar muros de pago de manera gradual. 
Estos mecanismos permitirían implantar un sistema de suscripciones 
digitales que precipite el cambio en el modelo de negocio entre los 
periódicos de papel. En nada se parece este momento a comienzos del 
siglo XXI, cuando los pioneros en este sistema sufrieron la inmadurez 
de un mercado con una conectividad limitada, un tráfico reducido y 
unas audiencias pequeñas.
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En este momento, es cuestión de tiempo que todos los medios levanten 
sus propios muros. Va a ser algo inevitable… y estoy convencido 
de que el modelo se implantará. Es cuestión de tiempo, pero se 
implantará. No conozco a nadie a quien no le haya ido bien. Quizá 
tengan que esperar cuatro o cinco años, pero a todo el mundo le va 
bien pasado un tiempo. (La Voz de Galicia)

Los grandes referentes de este tránsito son los diarios de los Estados 
Unidos o de los países nórdicos, donde este modelo está ampliamente 
ensayado y funciona bien.

3.3. Tendencias y el Comportamiento del Mercado a Medio Plazo 

En la última parte de las entrevistas se proyectó a los participantes el 
día después de los muros de pago, preguntándoles qué reacciones espe-
raban entre sus lectores y competidores, cuáles son las perspectivas del 
papel y cuál va a ser la evolución de los ingresos publicitarios en Internet.

Como se apuntó anteriormente, existe una gran incertidumbre por 
conocer el comportamiento de las audiencias después de que los me-
dios instauren sus muros de pago, y este parece ser el principal factor 
que ha retrasado su implantación en nuestro país. Los entrevistados 
confirman el temor a que las restricciones a los contenidos gratuitos 
supongan un descenso de las audiencias digitales, pero asumen que el 
mercado está muy maduro y que vivimos un momento idóneo para su 
implementación, que tendrá lugar tarde o temprano:

La audiencia se ha acostumbrado a pagar por ver contenidos audio-
visuales, fútbol y música. Creo que pronto tendrán que pagar por 
acceder a información de calidad. Nunca antes estuvimos en un 
momento tan propicio para implantar muros de pago. Asistimos a 
una evolución en el consumo de contenidos. (El Mundo)
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Conscientes de esta circunstancia, los medios trabajan en adaptar 
sus plataformas al nuevo modelo de negocio. Webs más ágiles e intui-
tivas, fáciles de consultar desde el móvil y el ordenador, así como una 
información que contenga códigos más audiovisuales y que aporten 
una nueva dimensión a la información.

Como no es posible adivinar el comportamiento que tendrán nues-
tros lectores, creo que es más interesante que los medios pensemos 
qué es lo que les podemos ofrecer a las audiencias para que quieran 
pagar por acceder a nuestros contenidos. Vamos a tener que enamo-
rar a los lectores. Van a tener a su alcance muchas otras fuentes de 
información, así que no nos va a quedar más remedio que ofrecerles 
contenidos únicos y que conecten con sus intereses. (El Mundo)

En cualquier caso, se atisba un tránsito lento en la implantación del 
nuevo modelo de negocio. Su llegada será inminente, pero no parece 
que su fijación se realice de forma inmediata.

“Poner un muro no es suficiente: hay que educar a la audiencia y 
propiciar un tránsito lento. No puedes decirle a la gente que hay que 
pagar de la noche a la mañana. Lo más inteligente es levantar tu muro 
de manera gradual” (La Voz de Galicia).

Ante esta transición, todos los entrevistados son optimistas y no 
creen que los medios digitales nativos vayan a quitarles audiencia, 
aunque estos diarios no soportan la carga que supone el coste de una 
edición en papel y en su mayoría ofrecen contenidos gratuitos (aunque 
recuerdan que algunos medios como El Español o El Independiente ya 
tienen experiencias con muros de pago).

Es posible que sus audiencias suban en un primer momento, pero 
volverán a los medios tradicionales porque nuestra marca pesa más. 
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Incluso es posible que ellos también se apunten e intenten hacer 
suscripciones digitales. No tienen una edición en papel, pero es 
igualmente costoso mantener un diario digital. (El Mundo)

Esta actitud se acentúa en lo local, donde los diarios tradicionales 
reparan en la diferencia de estructura que existe entre sus plantillas y 
las redacciones de las webs de noticias comarcales.

“Su estructura no es comparable a la nuestra. Sus costes tampoco, 
eso es obvio, pero nosotros tenemos más recursos y deberíamos con-
vertirlos en nuestra mayor fortaleza. Nuestra estructura debería ser la 
garantía de un producto distinto” (Faro de Vigo).

Los medios locales, regionales y nacionales afrontan esperanzados 
el cambio en el modelo de negocio, pero no creen que este sistema 
resulte válido para todas las cabeceras.

Esto ya va a ser muy traumático para los grandes diarios nacio-
nales… pero para los diarios de implantación local va a resultar 
extraordinariamente difícil. Ellos disponen de menos recursos y 
de una audiencia más limitada. En muchos casos, ya han tenido 
problemas financieros graves. No pertenecen a grandes grupos de 
medios, les va a costar conseguir ese salto de calidad que les haga 
mejorar los contenidos y justifique el cobro. (El País)

Ante esta situación, los responsables de los diarios que operan en un 
territorio más reducido no creen que sea posible cobrar por sus contenidos 
de información general (accesibles a través de diversas fuentes), pero 
recuerdan su fortaleza a la hora de proporcionar la información más local 
(altamente demandada) y explican ámbitos en los que puede funcionar 
una suscripción digital (que se combine con otras ventajas y productos).
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Entre tanto, es previsible que los periódicos en papel sigan su línea 
descendente, más o menos acrecentada y proliferen los medios digitales.

Asistiremos a una reorganización de las empresas informativas. Yo 
aventuro un panorama en el que pequeños medios (con una dimen-
sión limitada), convivirán con grandes grupos editoriales. De hecho, 
creo que estos conglomerados se harán más grandes y coordinarán 
un mayor número de medios. (El Mundo)

En este proceso seguro que participarán gigantes tecnológicos como 
Google, Facebook y Amazon. Las ediciones digitales de los diarios 
tendrán que diferenciarse para competir con ellos en contenidos, y “los 
periódicos de papel serán productos más reflexivos e interpretativos. 
Algunas ediciones (como las de fines de semana) excederán la dimensión 
informativa para adentrarse en contenidos ‘arrevistados’, abordando los 
asuntos en profundidad” (El Progreso).

La publicidad seguirá creciendo, pero “la pregunta es si la prensa 
digital va a ser capaz de rentabilizarla” (ABC). La tendencia apunta, 
o debería llevar a que las ediciones digitales mejoren la calidad de los 
contenidos periodísticos, limitar la presencia de anuncios e incrementar 
el coste de estos espacios mientras se trabaja en la captación y fideliza-
ción de suscriptores digitales.

4. Discusión y Conclusiones

Las entrevistas han permitido llevar a cabo el objetivo fijado en el 
contexto de una investigación de tipo descriptivo: conocer cuál es el 
grado de implantación de los muros de pago en las ediciones digitales 
de las cabeceras de prensa españolas. También han aportado un enfoque 
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humano a la ineludible transformación digital en el ámbito de la empresa 
informativa, al incluir opiniones, valoraciones, ilusiones y temores de 
un conjunto de directivos que serán responsables, en mayor o menor 
medida, del cambio en el modelo de negocio de la prensa. Un tránsito 
de la financiación a en la suscripción de papel hacia un modelo de sus-
cripción digital que lleva años funcionando en países de nuestro entorno 
y que se inspira en el camino que ya han recorrido otros sectores, como 
el de la música o el audiovisual.

La respuesta a las preguntas de investigación planteadas ayudará a 
resumir las principales contribuciones de este trabajo:

P1. ¿Existe un cambio de modelo de negocio en la presa española?
Es evidente que existe un nuevo modelo de negocio. La constante 

caída de los ingresos por publicidad y las suscripciones de papel, unidas 
la dificultad para rentabilizar la publicidad en las ediciones digitales 
por la difícil competencia que plantean las grandes plataformas tec-
nológicas provocan que los editores se interesen por las suscripciones 
digitales. Esta decisión ha precipitado cambios en las estructuras de 
redacción (promoviendo una convergencia real entre las ediciones de 
papel y web), en los profesionales de la información (que modifican 
sus horarios y rutinas de redacción) y de los contenidos (mejorando su 
calidad, adaptándolos a las demandas reales de sus lectores y facilitando 
su participación). Se trata, en otras palabras, de redefinir la propuesta 
de valor de la prensa escrita y de reformular su producto para que las 
audiencias perciban los contenidos del medio como algo necesario y 
por lo que merece la pena pagar.
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P2. ¿Es inminente la implantación de muros de pago en las ediciones 
digitales de la prensa escrita?

El nuevo modelo es una realidad. Los grandes grupos de comuni-
cación llevan años preparándose y muchos de ellos han comenzado 
a experimentar con sus cabeceras locales. Sin embargo, su puesta en 
marcha se ha estado retrasando porque nadie se atreve a dar el primer 
paso y existe un temor a perder audiencias. Las cabeceras nacionales 
serán las primeras en cobrar por acceder a sus contenidos digitales y 
serán las que desarrollen los proyectos más ambiciosos. En las locales, 
el ritmo será distinto. El cambio de estructura no se ha realizado con en 
los grandes diarios, y aunque en algunas ya existen precedentes, tardarán 
mucho más en aplicar muros integrales. De hecho, quizá nunca lleguen 
al nivel de desarrollo de las cabeceras nacionales.

P3. ¿Es equiparable la situación de los diarios nacionales con la de 
la prensa local y regional?

No lo es porque parten de un producto distinto y de un modelo de 
negocio marcado por la elevada implantación local, el peso enorme de 
las suscripciones y unas audiencias envejecidas que están muy acos-
tumbradas al papel. En el ámbito estrictamente local estas cabeceras 
tienen una estructura más envejecida, una plantilla asentada y les está 
costando adaptar sus estructuras al sector digital. Unos y otros tienen 
una mentalidad distinta: los medios nacionales creen en que tienen que 
mejorar sus contenidos para justificar el pago de sus lectores. La prensa 
de implantación local y regional no está tan preocupada por la calidad 
de sus contenidos, sino por la información local que sólo ellos pueden 
ofrecer y que cada vez demandan las audiencias.
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P4. ¿Existe una corriente de pensamiento mayoritaria entre los 
directivos del sector?

Los directivos entrevistados manifiestan una mezcla de resignación, 
cautela y optimismo: resignación, porque entienden que el cambio en 
el modelo de negocio es una reacción necesaria para garantizar la su-
pervivencia de sus empresas; cautela porque nadie quiere fracasar en 
este proceso y todos contemplan una implantación gradual del nuevo 
sistema; optimismo, porque todos confían en que sus marcas van a salir 
fortalecidas.

P5. ¿Cuáles serán las tendencias y el comportamiento del mercado 
a medio plazo?

Aunque es una incógnita adivinar cómo se va a comportar el mercado 
y las audiencias, el entusiasmo de algunas respuestas podría dar pie a 
pensar que parte de los entrevistados incurra en visiones reduccionistas 
y cortoplacistas. Resulta difícil de comprender, de otra manera, la com-
placencia que mantienen hacia los medios digitales nativos. Ninguno de 
los entrevistados parece preocupado ante la competencia que les puedan 
plantar estos medios, al igual que ninguno teme que el uso masivo de 
muros de pago implique un aumento de las fake news o de contenidos 
de baja calidad periodística. Las principales reservas se sitúan en los 
gigantes tecnológicos y los agregadores de contenidos como Google, 
Facebook, Amazon y Apple. Ellos intentarán implantar métodos de 
consumo de información a través de suscripciones digitales y seguirán 
plantando una competencia en audiencias e ingresos publicitarios que 
resulta insoportable para la prensa tradicional. Ante este panorama, 
parece que va a ser más rentable financiar los contenidos digitales a 
través de suscripciones, haciendo inevitable la transformación digital 
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e inmediato el cambio de modelo de negocio. Una vez se levanten los 
muros, las futuras investigaciones tendrán abordar aspectos tan tras-
cendentes como el precio, las ofertas de lanzamiento, los paquetes de 
contenidos o la viabilidad económica de este sistema.
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Nesse cenário, dois fenômenos merecem atenção deste trabalho: 
a) em plataformas de redes sociais é possível que, eventualmente, 
pessoas comuns3 se tornem também um líder de opinião frente à sua 
audiência conquistada com base em suas opiniões e interações. Nessa 
perspectiva, surgem as celebridades virtuais, que são pessoas que pro-
duzem frequentemente conteúdos na rede, criando reputação e credi-
bilidade online e, consequentemente, conquistando grandes audiências 
e seguidores; b) os fãs – que já foram considerados em alguns estudos 
como passíveis e manipuláveis – passam a ter maior destaque, sendo 
agora considerados sujeitos dotados de bagagem cultural e produtores 
de conteúdo, uma vez que, na internet, podem expor suas opiniões e 
dar visibilidade a elas.

Não se pode desconsiderar, porém, o fato de que o acesso à rede e 
às tecnologias que permitem conexão com a internet, como smartfones 
e tablets, ainda é algo distante para muitas pessoas. Contudo, quando 
comparado com o modo de produção dos veículos midiáticos tradicionais, 
como a televisão e o cinema, por exemplo, é possível ver que houve a 
ampliação da produção cultural, antes restrita aos donos desses canais 
de mídia, enquanto a internet permite maior pluralidade de vozes e 
discursos. Pensando, ainda, nas lógicas de mídia que se alteram de um 
veículo para outro – bem como nas imbricações possíveis –, é obser-
vado que a própria celebridade virtual se diferencia das celebridades 
tradicionais, já que a primeira se fundamenta de forma autônoma na 
internet, enquanto as segundas são criadas pelos veículos midiáticos e 
dependem da exposição nesses canais para se manter famosas.

3. Considera-se pessoa comum aquela que não é famosa previamente, não tendo 
vínculos com a mídia massiva.
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As celebridades tradicionais (ou midiáticas, aqui consideradas como 
sinônimos) são criadas por um sistema denominado de “star system”, 
ou sistema de estrelas, em um processo de “fabricação” de imagens de 
pessoas que se tornarão referências para a sociedade. Morin (1989), 
responsável por esses termos, evidencia que, se antes da revolução in-
dustrial e do desenvolvimento das tecnologias de comunicação havia a 
figura de deuses olimpianos e heróis que serviam de base para incentivar 
comportamentos e padrões sociais, após o advento e popularização de 
veículos midiáticos surgem as celebridades midiáticas, configurando 
os “novos deuses olimpianos”, agora fabricados pela mídia e inseridos 
em uma cultura de massa com o intuito de incentivar o consumo. Au-
tores como Rojek (2001) apontam, ainda, que esse processo acarreta 
a “humanização” do consumo, já que as celebridades, diferentemente 
dos deuses e heróis, são pessoas comuns que, apesar de terem vidas 
luxuosas e cheias de regalias, também têm em suas vidas privadas e 
hábitos próximos da maioria das pessoas, gerando maior identificação do 
público. E esses ídolos normalmente fazem campanhas de publicidade, 
sobretudo quando estão com presença ativa na mídia, como no elenco 
de novelas ou programas que estejam acontecendo no mesmo período 
da campanha publicitária. Geralmente, fazem publicidades emprestando 
sua imagem a um produto ou serviço sem necessidade de realmente 
haver algum vínculo ou real usabilidade entre a celebridade e a marca. 

Por outro lado, a celebridade virtual potencializa ainda mais a iden-
tificação e empatia com a audiência, já que expõe justamente sua vida 
privada na internet, em uma “espetacularização do eu” (Sibilia, 2010). 
Nesse caso, trata-se de pessoas que constroem reputação online ao 
produzir e veicular regularmente conteúdos em redes sociais, sem 
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necessidade de mediadores, constituindo em si mesmas suas próprias 
mídias ou marcas. Desse modo, essas celebridades virtuais escolhem 
uma imagem de si para divulgar em uma relação de negociação que é 
feita diretamente com o público, sobretudo, pelas ferramentas interativas 
de “comentar”, “curtir” e “compartilhar”, que evidenciam quase instan-
taneamente se a audiência recebeu bem ou não determinado conteúdo. 
O diálogo entre ídolos e fãs, portanto, é muito mais direto e rápido na 
internet, e a identificação se potencializa na medida em que o produtor 
de conteúdo usa uma linguagem coloquial, criando uma “intimidade 
à distância” com seus fãs ao usar tom intimista de conversa e mostrar 
sua rotina e aspectos simples de seu dia a dia.

Thompson (2018) ao falar dessas relações mediadas por aparatos 
tecnológicos evidencia que, por meio da internet, se tornou possível 
falar com o outro de forma muito íntima e próxima tal como ocorre em 
relações “face a face”. Nesse aspecto, entende-se que campanhas publi-
citárias feitas pelas celebridades virtuais impactam de forma diferente o 
público, já que os fãs recebem a publicidade como uma recomendação 
de alguém próximo, como um parente ou amigo. Ademais, a publicidade 
feita dentro do conteúdo produzido na internet, muitas vezes, é vista 
como uma dica de alguém que usa e realmente gosta daquela marca, 
produto ou serviço. Logo, enquanto que com as celebridades tradicionais 
a publicidade é feita apenas num sentido de emprestar a imagem do 
ídolo para a marca, com as celebridades virtuais essa marca tem que ser 
coerente com o estilo de vida apresentado por esse produtor de conte-
údo. Isto, pois, como a audiência segue esse produtor por se identificar 
com suas características, posicionamentos e cotidiano apresentados na 
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internet, se a publicidade não for coerente com isso, haverá perda de 
legitimidade e quebra da reputação com a audiência.

Tendo esse cenário e vista, o presente trabalho, de abordagem quali-
tativa, tem como objetivo compreender questões acerca da receptividade 
do público no ambiente digital em relação à veiculação de conteúdos 
publicitários feitos por influenciadores digitais. Para tanto, foram sele-
cionados dois vídeos no YouTube: o primeiro, postado com patrocínio 
da Sazón no dia 17 de dezembro de 2019 por Erick Jacquin (2019), 
chama-se “Arroz com lentilha e cebola caramelizada”; o segundo, 
publicado com patrocínio da Ford no dia 19 de setembro de 2019 por 
Lu Ferreira (2019), chama-se “Rio de Janeiro em família: Colombo, 
Pão de Açúcar e Praia!”. Os vídeos foram selecionados, inicialmente, 
por terem sido publicados no segundo semestre de 2019, sendo relacio-
nados pela proximidade, mas, também, por serem postados o primeiro 
por uma celebridade de origem midiática tradicional e o segundo por 
uma celebridade virtual. Dessa maneira, é possível relacioná-los para 
verificar as lógicas que guiam o conteúdo e a forma como é recebido 
pela audiência. Para composição da amostra de análise foram selecio-
nados os 30 comentários principais, mais as respostas a eles, em cada 
vídeo, totalizando um corpus de 196 e 58 reações, respectivamente.

Fãs, Cultura Participativa e Curadoria de Conteúdo

Apesar de a cultura da participação ser um conceito bastante utilizado 
em estudos acadêmicos na última década, esta não é uma atividade que 
surgiu exclusivamente com o uso da tecnologia. Todas as formas cul-
turais de participação em grupo e atividades comunitárias como cultos 
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religiosos e festas tradicionais populares são espaços de significativa 
cooperação entre indivíduos e incentivo para o desenvolvimento de 
culturas participativas. O que pode ser observado, no entanto, é o desen-
volvimento ininterrupto de ferramentas tecnológicas que facilitam e, de 
alguma maneira, democratizam o acesso de umas pessoas a outras não 
sendo necessário, para tanto, que elas compartilhem o mesmo contexto 
espaço-temporal. Grande sujeito de olhar destes estudos, como este, 
é justamente a horizontalização da comunicação, já que ferramentas 
inéditas de mediação permitem outros níveis de interação quando com-
parados aos meios de comunicação mais tradicionais, como o rádio e a 
televisão. É importante ressaltar, nesse momento, que a internet e seu 
potencial interacional também passaram por mudanças nos últimos anos: 
em sua primeira fase era possível encontrar informações em páginas que 
se assemelhavam a um livro e a interação era, ainda, bastante limitada. 
É a partir da web 2.0 – termo atribuído a Tim O’Reilly em 2004 – que 
as páginas vão se tornando mais dinâmicas e oferecem ao usuário um 
maior leque de opções interativas; foi através do desenvolvimento 
de ferramentas e redes sociais digitais que a criação e divulgação de 
conteúdos amadores ficou ao alcance de qualquer pessoa conectada.

A Cultura Participativa, na visão de Jenkins (2009), alia as ferramen-
tas interativas da web com o barateamento dos recursos tecnológicos, 
possibilitando, assim, que pessoas desvinculadas de grandes corporações 
possam também criar e compartilhar seus pontos de vista e conteúdo 
na rede. Nesse contexto, observa-se a consolidação de

um modelo híbrido e emergente de circulação em que um mix de 
forças de cima para baixo e de baixo para cima determina como 
um material é compartilhado, através de culturas e entre elas, de 
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maneira muito mais participativa (e desorganizada). (Jenkins, Green, 
& Ford, 2014, p. 24)

Esses movimentos impactam na forma como os conteúdos são 
pensados e gerados para seus próprios meios e finalidades, bem como 
na forma como será recebido, assimilado e ressignificado, tornando a 
comunicação mais direta e imediata e, como se convencionou chamar, 
participativa. Finalmente, Jenkins, Green e Ford (2014) também estu-
dam esse contexto em que a comunicação, o consumo e a produção de 
conteúdo se entrecruzam e, para os autores, nessa cultura o público não 
é visto apenas como “um grupo de consumidores de mensagens pré-
-construídas, mas como pessoas que estão moldando, compartilhando, 
reconfigurando e remixando conteúdos de mídia” (Jenkins, Green, & 
Ford, 2014, p. 24) e é nessa perspectiva em que essa análise se ancora.

Já de muitos anos nota-se, na Internet, a publicação dos mais variados 
aspectos da vida íntima de indivíduos dos mais populares – influencia-
dores digitais – aos que apresentam um menor número de seguidores. É 
interessante perceber que a publicização do cotidiano se tornou linguagem 
largamente aceita e incentivada nas redes. Nesse sentido, Sibilia (2003) 
colabora para a compreensão de que as esferas pública e privada nem 
sempre foram instâncias distintas na vida social já que, para a autora, a 
princípio, a vida era compartilhada com a comunidade e a valorização 
de um espaço íntimo – figurado no lar – foi desenvolvida nos últimos 
três séculos da cultura ocidental. O particular e o social da vida coti-
diana, segundo ela, foram aspectos desarticulados na fundamentação 
da Modernidade frente a uma nova construção social que obedeceu a 
interesses políticos e econômicos do capitalismo industrial.
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Esse panorama parece ter sofrido diversas mudanças ao longo dos 
anos pela forma como as pessoas se apropriam da comunicação conectada 
para ressignificar comportamentos sócio-culturais, valorizando atitudes 
que pouco se assemelham àquelas apregoadas no passado. Na sociedade 
ocidental recente é notória a crescente valorização de relatos bibliográ-
ficos que se sustentam na superexposição pessoal através de discursos 
confessionais que, de acordo com Sibilia (2003, p. 6), soma-se a um 
contexto de declínio da interioridade psicológica característica da sub-
jetividade moderna e proporcionam os arranjos culturais da atualidade.

Nesse contexto, os muros que costumavam proteger a privacidade 
individual sofrem sérios abalos; cada vez mais, essas paredes ou-
trora sólidas são infiltradas por olhares tecnicamente mediados que 
flexibilizam e alargam os limites do dizível e do mostrável. Como 
entender tais processos? Podemos dizer, simplesmente, que hoje 
o privado se torna público? A resposta intui-se mais complexa, 
sugerindo uma imbricação e interpenetração de ambos os espaços 
(capaz de reconfigurá-los até tornar obsoleta a distinção). (Sibilia, 
2003, p. 7)

Tendo em vista a configuração atual da comunicação, informações 
que em épocas passadas provavelmente estariam restritas à vida priva-
da do indivíduo são agora divulgadas entre seus pares em um círculo 
social fundamentado no compartilhamento. Dessa forma, observa-se a 
valorização da intimidade socializada, vista por André Lemos (2002) 
como uma forma de subverter as lógicas da mídia e do consumo dos 
meios de comunicação tradicionais. Para o autor, “no ciberespaço, o 
público e privado se confundem como nunca” (Lemos, 2002, p. 7).

Ferramentas como os blogs, o Twitter, o YouTube e o Instagram, por 
exemplo, colocaram um número incontável de produtores de conteúdo 
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independentes de uma mídia hegemônica em um patamar de visibili-
dade como nunca antes. É dessa maneira que se criam as celebridades 
virtuais (ou influenciadores digitais, nesse trabalho tratados como si-
nônimos): segundo Primo (2009, p. 109), as “do it yourself celebrity” 
são celebridades que, devido ao avanço da tecnologia e o crescimento 
da sociedade em rede, conseguem se produzir virtualmente e ganhar, 
a cada dia, maior visibilidade e público aumentando sua comunidade 
e crescendo seu nível de influência sobre ela. Para o autor, a interação 
desta celebridade com seu público se dá de forma muito mais direta e 
próxima do que a mídia tradicional jamais conseguiu, concatenando em 
lógicas midiáticas distintas. Esses novos comunicadores buscam criar 
uma percepção de autenticidade e intimidade com seus seguidores, de 
forma que a relação entre a celebridade virtual e sua comunidade de 
fãs é baseada na comunicação que prioriza o processo de intimidade 
socializada na hibridação das esferas pública e privada, trazendo à 
margem também a racionalização de afetos. Nesse sentido, a narrativa 
criada tem como foco a valorização da personalidade individual da 
celebridade (Campanella, Nantes, & Fernandes, 2018).

Pensando nas possibilidades comerciais que se estabelecem através 
de vínculos associativos simbólicos e afetivos, é importante destacar o 
desafio em desassociar a vida íntima do influenciador digital daquilo 
que é agendado em suas redes sociais. Por consequência, quanto mais 
exposta sua vida privada, maior será a curiosidade de seus seguidores 
por ela (Primo, 2009). Essa relação tem fundamento também quando 
consideradas as ferramentas que a celebridade virtual emprega que, 
como anteriormente mencionado, possibilitam o contato mais próximo 
com seus fãs encadeando um relacionamento diferente daquele obser-
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vado em outras mídias: na internet, os seguidores de uma celebridade 
virtual também produzem conteúdo e informação na rede podendo e 
exercendo, muitas vezes, um papel de moderação com seu ídolo de 
forma praticamente instantânea.

Marketing de Influência: Posicionamento de Marca e 
Influenciadores Digitais

Explanadas previamente questões sobre as celebridades virtuais e a 
diferença em relação a outros tipos de ídolos midiáticos, torna-se funda-
mental revelar aspectos do marketing de influência, que se caracteriza 
como conteúdo publicitário feito pelos produtores de conteúdo online, 
também conhecidos como influenciadores digitais. Em que esse tipo 
de marketing consiste e como o público recebe esse tipo de conteúdo 
são questões trabalhadas nesta seção.

Antes de o influenciador digital ser reconhecido enquanto um traba-
lho lucrativo, as pessoas produziam conteúdo online apenas por hobby, 
visando expressar suas demandas e pautas na internet e encontrar pessoas 
com as quais se identificam. Nesse sentido, o que levava as pessoas a 
se expor na rede era uma razão intrínseca, e não extrínseca, conforme 
conceituado por Shirky (2011). Como decorrência desse processo, 
muitos influenciadores foram questionados pelos fãs quando come-
çaram a produzir conteúdo pago por meio de publicidade patrocinada 
por marcas. Todavia, conforme mais e mais produtores de conteúdo 
começaram a consolidar parcerias com empresas, aos poucos a prática 
foi se popularizando e os fãs foram compreendendo que essa era uma 
demanda de seus ídolos, já que produzir conteúdo online requer tempo 
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e dedicação, evidenciando a necessidade de se reconhecer a prática 
também como uma profissão pela qual recebem um salário em troca 
da entrega de conteúdo. Na maior parte das redes sociais, tais quais o 
Facebook, o Instagram e o Twitter, essas plataformas não oferecem 
nenhum tipo de pagamento aos produtores de conteúdo, que arrecadam 
dinheiro apenas pelas publicidades e parcerias com empresas públicas 
e privadas. Já no caso do YouTube, após a implementação de anúncios 
antes e durante os vídeos, os produtores de conteúdo com canais mo-
netizados4 recebem pagamentos também pela porcentagem relacionada 
ao número de visualizações do vídeo, bem como de visualizações e 
cliques na propaganda.

Mas, afinal, como esse marketing de influência se caracteriza? São 
inúmeras pessoas que produzem conteúdo online, porém os influen-
ciadores são aqueles que postam com regularidade e qualidade, sendo 
reconhecido pelo vínculo e credibilidade com a audiência por meio de 
sua reputação online. E, como apontado anteriormente, na internet os 
produtores de conteúdo dependem diretamente de seus fãs, de forma 
que essa reputação é construída em uma constante negociação com 
o público, feita pela troca de comentários e feedbacks da audiência. 
Assim, revela-se a primeira característica do marketing de influência: 
os influenciadores digitais fazem não apenas uma divulgação da marca, 
mas também entregam valor ao conteúdo publicitário, na medida em que 
evidenciam como aquele produto ou serviço se encaixa em sua rotina 
e com a construção de si feita no meio online. Em outras palavras, os 
influenciadores digitais também se constituem como mídias e como 

4. De acordo com os requisitos impostos pela plataforma. (Ajuda do Youtube, s.d.)
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marcas e, dessa forma, as relações entre empresas e influenciadores é 
uma relação de parceria entre duas marcas onde uma empresa empresta 
seus valores à outra. E como os produtores de conteúdo online depen-
dem diretamente de sua reputação para continuar tendo audiência e fãs, 
precisam ser coerentes com o conteúdo publicitário, trabalhando apenas 
com anúncios que façam sentido para o estilo de vida que apresentam 
na internet.

Ao oferecer um produto para ser avaliado pelo influenciador a 
empresa deve estar ciente da reputação que esse sujeito construiu 
no ambiente digital: toda apoiada na credibilidade, transparência e 
diálogo com seus públicos. Logo, uma parceria de sucesso deve dar 
liberdade para que o influenciador exprima sua opinião sobre a marca 
com a qual está trabalhando – a fim de não ferir o relacionamento 
com aquele nicho. (Karhawi, 2016, pp. 54-55)

Audiências específicas ou de nicho são outro ponto importante do 
marketing de influência, pois o produtor de conteúdo, ao divulgar uma 
imagem de si e expor aspectos de sua vida, gera relações de identificação 
e afetividades em torno dessa imagem e valores apresentados, criando 
uma comunidade específica de seguidores, levando a publicidade a ter 
maior chance de atingir um nicho específico e de fidelizar os clientes.

[…] não são os números que definem a melhor parceria de negó-
cio. O que define se um influenciador agregará ou não valor a sua 
marca, conseguirá converter consumidores em clientes ou não, é o 
engajamento e influência que eles têm em seus nichos e não apenas o 
número de seguidores ou inscritos nos canais. (Karhawi, 2016, p. 56)

De maneira geral, portanto, a principal diferença entre o marke-
ting convencional e o marketing de influência é justamente o valor e 
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credibilidades atribuídos aos influenciadores digitais, uma vez que são 
ídolos e também mídias. Além disso, como apontado na introdução, 
as celebridades tradicionais são criadas por um sistema que visa atin-
gir o maior público possível, e por isso têm uma audiência massiva 
e diversificada. Já no caso dos influenciadores digitais, as audiências 
podem ser menores e constituir comunidades com afinidades bastante 
específicas, facilitando o encontro entre as marcas e a audiência que 
pretendem atingir.

Por fim, na internet os fãs sabem que são fundamentais para o cres-
cimento dos canais de seus ídolos, já que sua participação é fundamental 
para engajar o conteúdo. Assim, os fãs têm sensação maior de proxi-
midade com seus ídolos, em uma relação de confiança com o criador 
de conteúdo, que faz com que, muitas vezes, o conteúdo publicitário 
seja recebido com mais naturalidade, aparentando ser como uma dica 
de algum amigo que recomenda algo por realmente gostar e usar.

Resultados Coletados

A seleção dos vídeos foi feita, em parte, considerando que Erick Jacquin 
desenvolveu sua carreira em um canal aberto de televisão inicialmente 
para, depois, buscar a aproximação com seu público através das fer-
ramentas da internet, se caracterizando, em primeiro momento, como 
celebridade midiática e, apenas em um segundo momento, como influen-
ciador digital; enquanto Lu Ferreira é uma influenciadora que criou sua 
reputação através das redes e se sustenta através da negociação com seu 
público seguidor desde a criação de seu blog, dez anos antes. Esse é um 
panorama importante para a análise, uma vez que pode ser responsável 
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pelas aproximações ou distensões na criação do conteúdo e nos resul-
tados observados frente às duas publicidades, como veremos a seguir.

Inicialmente, é importante mencionar que ambos os vídeos selecionados 
sinalizam a promoção de conteúdo pago, fator que demonstra o interesse 
em manter os laços de confiança entre o influenciador e seu público:

Figura 1. Publicidade demarcada nos vídeos avaliados. Colhido pelas 
autoras através do YouTube, 2020.

Essa observação é importante porque demonstra a preocupação dos 
influenciadores com a transparência no conteúdo que criam e garante, 
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ao seguidor, a recepção crítica e consciente. No entanto, é interessante 
notar a forma como a publicidade é anunciada nos vídeos: no primei-
ro, é utilizada uma ferramenta da própria rede social como forma de 
delimitar o patrocínio, enquanto no segundo é criada uma capa, logo 
na introdução, demonstrando o anúncio.

Para análise da recepção dos vídeos foram selecionados os 30 comen-
tários principais – segundo ferramenta disponibilizada pelo YouTube – e 
todos os comentários em resposta a eles em ambos os vídeos, somando 
uma amostragem de 196 reações para o vídeo de Jacquin. Destes, 44,4% 
versavam acerca da publicidade e, em sua grande maioria, criticavam 
a postura do influenciador.

A imagem a seguir demonstra em parte o que já foi discutido até 
aqui. Os seguidores do influenciador digital conhecem sua trajetória, 
seus princípios e, aqui especificamente, demonstram conhecer bem os 
trejeitos e o sotaque do francês:

Figura 2. Comentários avaliados (1). Recuperado de https://www.
youtube.com/channel/UCcHuI3TBzZfcYuLRxQwjY6w

https://www.youtube.com/channel/UCcHuI3TBzZfcYuLRxQwjY6w
https://www.youtube.com/channel/UCcHuI3TBzZfcYuLRxQwjY6w
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Outro fator notado é que os seguidores de Jacquin conhecem sua 
atuação na grade de programação televisiva, na qual ganhou notorie-
dade pelo MasterChef Brasil. Neste programa, o chef de cozinha ficou 
conhecido por condenar temperos prontos e por criticar, para os com-
petidores, a falta de sabor e tempero em seus pratos. Dessa forma, os 
comentários acima demonstram a proficiência dos seguidores quanto 
à postura de Jacquin no programa e brincam quanto ao uso de caldo 
industrializado na receita que ensina no vídeo selecionado. As duas 
imagens abaixo também mostram a brincadeira com o sotaque do chef 
e criticam, ambas, o uso do Sazón na receita:

Figura 3. Comentários avaliados (2). Recuperado de https://www.
youtube.com/channel/UCcHuI3TBzZfcYuLRxQwjY6w

Figura 4. Comentários avaliados (3). Recuperado de https://www.
youtube.com/channel/UCcHuI3TBzZfcYuLRxQwjY6w, 2020.

A quebra desta relação de confiança criada entre os seguidores e o 
influenciador é percebida pela frustração através dos comentários, que 
se indignam com a escolha de publicidade de Jacquin. Grande parte das 
reações se assemelha à do seguidor acima: é observada a percepção de 

https://www.youtube.com/channel/UCcHuI3TBzZfcYuLRxQwjY6w
https://www.youtube.com/channel/UCcHuI3TBzZfcYuLRxQwjY6w
https://www.youtube.com/channel/UCcHuI3TBzZfcYuLRxQwjY6w
https://www.youtube.com/channel/UCcHuI3TBzZfcYuLRxQwjY6w
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que o dinheiro da publicidade é mais valioso para o influenciador que a 
relação de confiança criada com seu público. Na Figura 5, mais reações 
que demonstram a indignação quanto à quebra no discurso do chef.

Figura 5. Comentários avaliados (4). Recuperado de https://www.
youtube.com/channel/UCcHuI3TBzZfcYuLRxQwjY6w, 2020.

Já na Figura 6, o que chama atenção é o domínio que o seguidor 
possui quanto às publicações do influenciador, bem como a forma com 
que o posicionamento reiterado pelo chef constantemente nos conteú-
dos que divulga cria sua reputação dentro da comunidade formada em 
torno da sua personalidade, escolhas e sensibilidades. Logo, o uso de 
temperos industrializados é percebido pelo grupo como uma ruptura 
no contrato imaginado.

Figura 6. Comentários avaliados (5) Recueprado de https://www.
youtube.com/channel/UCcHuI3TBzZfcYuLRxQwjY6w

https://www.youtube.com/channel/UCcHuI3TBzZfcYuLRxQwjY6w
https://www.youtube.com/channel/UCcHuI3TBzZfcYuLRxQwjY6w
https://www.youtube.com/channel/UCcHuI3TBzZfcYuLRxQwjY6w
https://www.youtube.com/channel/UCcHuI3TBzZfcYuLRxQwjY6w
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O segundo vídeo selecionado conta com uma amostragem de 58 
comentários, dos quais 41,4% tratavam sobre a publicidade e todos de 
forma positiva. Estas reações versavam acerca do conteúdo e da captação 
e edição das imagens, como mostram as Figuras 7 e 8:

Figura 7. Comentários avaliados (6). Recuperado de https://www.
youtube.com/user/blogchatadegalocha

Figura 8. Comentários avaliados (7). Recuperdo de https://www.youtube.
com/user/blogchatadegalocha

O reconhecimento da qualidade técnica dos vídeos parece impor-
tante quando consideramos que a linguagem na internet é bastante 
diversificada e muitos conteúdos são produzidos com a finalidade de 
testes de recepção. Nesse sentido, observa-se que o canal de Lu Ferreira 
desenvolveu sua própria estética e linguagem que a aproxima de seu 
público seguidor.

Outros comentários observados, como mostram as Figuras 9 e 10, 
versam acerca do cuidado com a criação do conteúdo, que é entregue 
como entretenimento e informação para o público para além do anúncio 
de determinado produto. Nesse sentido, os seguidores elogiam o vídeo 
porque conseguem “prender” as pessoas até o final.

https://www.youtube.com/user/blogchatadegalocha
https://www.youtube.com/user/blogchatadegalocha
https://www.youtube.com/user/blogchatadegalocha
https://www.youtube.com/user/blogchatadegalocha
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Figura 9. Comentários avaliados (8). Recuperado de https://www.
youtube.com/user/blogchatadegalocha

Figura 10. Comentários avaliados (9). Recuperado de https://www.
youtube.com/user/blogchatadegalocha

Outro ponto a ser frisado é que ambos os influenciadores trazem 
para a publicidade a imagem de sua família e suposta rotina. No vídeo 
de Jacquin, sua esposa e filhos gêmeos são chamados no início do ví-
deo para que sejam apresentados aos seus seguidores – essa proposta 
parece ter a intenção de criar laços pessoais, mostrando que uma receita 
natalina pode ser criada na casa dos seguidores para que seja servida 
aos seus entes queridos, bem como faz o chef. Já no vídeo de Luísa, 
a estratégia é manter seus seguidores ligados à sua história familiar 
quando mostra uma viagem de sua família (marido, filha e irmã) ao Rio 
de Janeiro – cidade que já demonstrou ter afinidade porque seu pai ali 
morou durante parte da infância da influenciadora. Ambos os vídeos 

https://www.youtube.com/user/blogchatadegalocha
https://www.youtube.com/user/blogchatadegalocha
https://www.youtube.com/user/blogchatadegalocha
https://www.youtube.com/user/blogchatadegalocha
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produziram reações que aludiam à família dos influenciadores, fator que 
exprime a efetividade da linguagem e do storytelling na criação de laços 
sensíveis com a comunidade. Ao acompanhar um influenciador digital, 
os seguidores querem sentir-se próximos do ídolo, transformando as 
interações em um tipo de amizade virtual.

Com base na análise da amostra selecionada, nota-se que Jacquin 
está ainda na intersecção entre celebridade midiática e celebridade 
virtual. Em seu canal, é notada a utilização de linguagem e exposição 
de sua imagem em nível mais pessoal, no entanto, algumas lógicas são 
reaproveitadas de seu habitat inicial, a televisão. É o que mostra a ma-
neira com que aborda o conteúdo patrocinado em seu canal. Enquanto 
isso nota-se que Luísa, celebridade nativa-digital, já possui bastante 
estipulados seus pontos de contado com sua comunidade e conhece o 
público para o qual produz conteúdo.

Seguindo nessa temática, um ponto importante a ser destacado na 
análise é a falta de interação do chef com seus seguidores através dos 
comentários e outras ferramentas que a rede social possibilita, enquanto 
Lu Ferreira curte a maioria dos comentários e responde alguns.

Figura 11. Curtida da influenciadora em comentário. Recuperado de 
https://www.youtube.com/user/blogchatadegalocha

https://www.youtube.com/user/blogchatadegalocha
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Marwick e Boyd (2011) entendem que ler e responder os seguidores 
são habilidades que, provenientes de pessoas famosas, deu início a uma 
série de inéditas práticas e interações. Para os autores, as celebridades 
virtuais podem aproveitar dessas ferramentas para manter afiliações 
constantes com grupos de interesse e conexões diretas com seus fãs, 
não mais parecendo indiferentes ou completamente indisponíveis ao 
público. A popularidade desses personagens é, então, “mantida através 
do constante gerenciamento de fãs e a autoapresentação é cuidadosa-
mente construída para ser consumida por outros”. (Marwick & Boyd, 
2011, p. 140)

Percebe-se, finalmente, o importante papel que os fãs desempenham 
nessa cadeia produtiva porque eles são os maiores propagadores de 
conteúdo disponibilizado na rede e reforçam o status dos produtores 
independentes.

O conjunto de fãs (fandom) tem papel fundamental porque desempe-
nha um papel mais ativo e, por ser mais engajado, recomenda mais o 
conteúdo e colabora voluntariamente para a propagação. A indicação 
é uma espécie de farol que joga luz sobre algo que pode interessar 
ao internauta. Os fãs alimentam o ciclo que beneficia a exposição 
do canal e ajudam a criar a reputação”. (Carreira, 2015, p. 8)

Isso pôde ser observado em ambos os exemplos trazidos para esse 
texto. Os fãs e seguidores de Lu Ferreira e de Jacquin abandonam o 
papel de audiência passiva de textos pré-fabricados para se tornarem 
participantes na construção e circulação de interpretações (Jenkins, 
2015). Assumindo a regularidade desse cenário, é costumeiro, como 
em ambos os casos analisados, observar a atuação de seguidores na 
cobrança por esclarecimentos de algo que os deixaram insatisfeitos ou 
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que, em seus pontos de vista, não coaduna com a postura e a persona-
lidade da celebridade.

Considerações

Soma-se ao cenário de comunicação cada vez mais horizontalizada e 
das trocas de sentidos a noção de que os aspectos comerciais das relações 
criadas e mantidas na rede estão balizados em lógicas distintas (ainda 
que aproximáveis) daquelas dos meios de comunicação tradicionais. As 
celebridades da rede ora se aproximam, ora se afastam, quando com-
paradas a celebridades midiáticas que são sustentadas pelos veículos 
de comunicação tradicionais. Dentre as distinções mais interessantes 
para essa análise frisa-se que a celebridade virtual é responsável por sua 
imagem, que é negociada constantemente com seu público seguidor e 
essa gestão é feita de maneira íntima e direta que pode englobar desde 
o formato do conteúdo e trocas de mensagens diretas até “curtidas” e 
“descurtidas”. Por isso, diferentemente de uma celebridade midiática, a 
celebridade virtual é aqui considerada sua própria mídia pela viabilidade 
em migrar pelas ferramentas da rede disponíveis “em alta” no momento 
em que fala e, uma vez fidelizado, o público acompanha essa celebridade 
em qualquer ambiente em que ela esteja. São, também, compreendidas 
como uma mídia completa porque os veículos de comunicação são 
ferramentas para seu discurso, e não moderadores/editores dele. Sua 
fala reflete sua posição e seus valores pessoais, que devem ser afinados 
e negociados apenas com seu público seguidor.

Isto posto, assim como uma emissora de TV ou uma rádio comer-
cial, o influenciador digital recebe dinheiro através de publicidade 
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para manter sua produção, seja em blog, canal do YouTube ou, enfim, 
qualquer ferramenta que utilize para publicar conteúdo. É através de 
publicidade e parcerias com marcas que se sustenta. Observa-se que, 
como já mencionado, esse novo segmento de celebridade tem seu dis-
curso amparado em caráter fortemente pessoal e a publicidade precisa 
ser selecionada para que se encaixe na realidade cotidiana e na perso-
nalidade daquela celebridade. Nesse aspecto, a análise aqui levantada 
mostra que a publicidade criada no canal de Lu Ferreira está alinhada 
aos padrões de suas postagens, posicionamentos e sensibilidades já 
mostradas e sustentadas pelo seu discurso nos ambientes que ocupa, 
enquanto a publicidade criada por Jacquin responde a lógicas que 
mesclam características da televisão – seu veículo de comunicação 
nativo – e da internet – ambiente que deseja ocupar para se aproximar 
do público seguidor. Mostrar sua família no vídeo e entregar conteúdo 
para além do anúncio do produto são pontos que chamam atenção dos 
seguidores no vídeo do chef, que demonstraram sua satisfação através 
dos comentários; no entanto, anunciar um produto que está em desa-
cordo com seu discurso pregado, tanto na TV quanto em seus demais 
vídeos no canal, é percebido pelo público como uma quebra de contrato 
e confiança, compreendido como interesse em faturar dinheiro antes de 
priorizar os laços com a comunidade.
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Podemos começar falando um pouco mais sobre o jogo. Para tanto, 
evocamos Flusser, de cuja definição mais nos aproximamos, ao pensar 
o jogo em estreita relação com a arte e a cultura. Valem-nos as refe-
rências da sua breve reflexão sobre jogo a partir do “homo ludens”, 
termo cunhado pelo historiador holandês Johan Huizinga (1938), no 
qual ele traz a perspectiva de que o que dá sentido e diferencia o ser 
humano dos animais e dos aparelhos é a capacidade de jogar e brincar. 
No entanto, ele define:

Que “jogo” seja todo sistema composto de elementos combináveis 
de acordo com regras. Que a soma dos elementos seja o “repertório 
do jogo”. Que a soma das regras seja a “estrutura do jogo”. Que 
a totalidade das combinações possíveis do repertório na estrutura 
seja a “competência do jogo”. E que a totalidade das combinações 
realizadas seja o “universo do jogo”. (Flusser, 1967, p. 1)

O que nos dá bases para dizer a frase “a vida é um jogo”. Talvez já 
tenhamos ouvido algumas várias vezes. Mas para além disso, daremos 
foco ao assunto que vai além dessa breve introdução pela perspectiva 
de jogo de Flusser, usada aqui de modo muito breve, apenas para subli-
nhar a ideia de que o ser humano está sempre jogando, sempre sendo 
fantasioso, lúdico e criador de obstáculos e superações a partir da sua 
liberdade. “Em outras palavras distingue-se dos computadores e dos 
aparelhos administrativos pela poesia, pela filosofia, e pela abertura a 
crenças zero variáveis.” (Flusser, 1967, p. 6)

O que no decorrer da nossa existência construímos e que hoje co-
nhecemos como história não passa de um grande jogo instituído com 
todos os elementos citados acima. São esses elementos que, articulados, 
constituem, para Flusser, os jogos, desde as regras até as combinações 
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realizadas. Para o autor, tão somente o ser humano é capaz de rein-
ventá-los mesmo que superado por suas próprias criações. Criações, 
inclusive, em que os games estão inseridos. O ser humano é o único que 
pode propor novos jogos, novos repertórios, novas estruturas e novas 
maneiras de se jogar, assim dizendo.

E é o que vimos/vemos com o avanço das ferramentas tecnológicas, 
a aparição de aparelhos eletrônicos a invenção da internet, as realida-
des virtuais, o modelo econômico de sociedade, a transformação das 
mercadorias, a fluidez cultural, os modos de ler imagens.

Assim como essas mudanças transformaram o que nós conhecíamos 
genericamente como jogo transformou também o âmbito cultural e a 
maneira de como nós enxergamos o mundo e consequentemente a arte, 
entretanto não entraremos em uma maior discussão político econômica 
colocando em questão o acesso e conhecimento de tais transformações 
por uma camada contrastante da população mundial, por mais que en-
tendemos nosso lugar de privilégio por ter conhecimento e oportunidade 
de discutir tais questões.

Nesta etapa, a ideia é fazer uma breve apresentação do modelo de 
jogos que já não são tão parecidos com o xadrez, a dama, as cartas, no 
sentido de que se organizam através de outras plataformas e possuem 
narrativas que não se limitam a uma única apresentação, e também do 
que atualmente passa a se considerar arte ou até mesmo desmistificar 
alguns conceitos, diluir ou deixar em suspenso algumas definições antes 
preestabelecidas, assim buscando fazer uma aproximação entre os dois 
campos a partir da nossa bagagem teórico conceitual.

Já que, até este ponto, defendemos a possibilidade de considerar que 
todas as atividades humanas possuem a características de jogo, vamos 
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nos concentrar no que Flusser distinguiu de “jogo fechado” que seria 
“quando o repertório e a estrutura estiverem imutáveis” (Flusser, 1967, 
p. 3) e especificamente aos que estão inseridos nas plataformas digitais. 
Os jogos digitais, que foram possíveis a partir da invenção do universo 
digital, são considerados um tipo de jogo entre tantos outros e hoje to-
mam espaço no que diz respeito a recepção e veiculação de imagens e 
competem com redes sociais, noticiários e qualquer objeto cultural que 
venha operar, principalmente, através de imagens. Algumas característi-
cas dos jogos não-digitais ainda contaminam os jogos digitais que com 
as ferramentas que operam não possuem limitação prévia de criação e 
experimentação. Os jogos digitais atuam de forma que ultrapassam as 
barreiras de criação sensível, podendo também tensionar os limites do 
que consideramos ver no mundo contemporâneo onde se pode explorar 
os outras sentidos como matéria prima. No entanto, daremos foco aos 
assuntos que estão diretamente ligados às imagens e a criação histórica 
cultural de como passaram a veicular as narrativas que estão atreladas 
aos jogos, em especial os digitais, como já havíamos dito.

Você com certeza já deve ter visto uma pessoa por aí com uma ca-
miseta estampando a imagem de um personagem/cena de algum game, 
encontrado alguém lendo uma HQ que narra as aventuras de um jogo, 
ver um amigo assistir um filme que se baseia nas histórias de um jogo 
ou até mesmo pode ter sido você a pessoa que fez todas essas coisas. Ou 
seja, os games já não estão restritos às telas e as várias horas dedicadas 
a desvendar seus mistérios e aprimorar nossa experiência dentro deles, 
eles passaram a fazer parte da vida de forma com que não se consome 
apenas o jogar, mas todos os produtos que possam surgir dos games e 
que você um adepto possa encontrar um uso para esse produto.
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Trazemos aqui o exemplo do Machinima é um termo inglês da junção 
das palavras machine (máquina, nesse sentido, os computadores e os 
jogos), animation (animação) e cinema (cinema) que dialoga com o que 
estamos tratando aqui podendo ser um bom exemplo já que a intenção 
é discutir imagens. o Machinima “não se trata apenas de um produto, 
o machinima pode ser denominado como um processo de produção.” 
(Maia, Regis, Marinho, & Fernandes, 2018, p. 2)

Em síntese, a prática de produzir machinima consistiria na captura 
de ações em um jogo para modificar e customizar a experiência de 
modo a explorar criativamente criando um novo conteúdo sobre um 
determinado assunto distinto do encontrado no videogame base. 
(Maia et al., 2018, p. 3)

Essas produções são, em geral, veiculadas pela internet. Então 
é frequente que qualquer pessoa com desejo criativo possa usar seu 
percurso dentro do game para recriar essa experiência por meio das 
ferramentas do cinema e da animação. Há autores que discutem as 
nuanças democráticas ou até mesmo anárquicas da internet. Contudo, 
o que queremos ressaltar neste texto é a influência que as imagens po-
dem imprimir na vida em sociedade e como essas imagens estão sendo 
criadas e movimentadas, organizando a forma como estabelecemos as 
relações entre nós. Cabe fazer algumas perguntas. Nos pautamos pela 
justiça e exercitamos sensibilidade crítica quando pensamos em (re)
criar imagens? Continuamos normalizando moldes ultrapassados e que 
podem ser cruéis? Essas e várias outras perguntas devem ser feitas.

É fato que de um tempo para cá as representações de nossas reali-
dades, fantasias, desejos etc. saíram das telas, dos murais religiosos, 
das galerias de arte e dos museus e invadiram nossa vida cotidiana, e 
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essas cenas passaram a ser cada vez mais comum no nosso dia a dia que 
inclusive acabamos normalizando sem levar em conta a influência das 
imagens sobre nós. Então se as imagens já não estão, de certa forma, 
aprisionadas apenas aos grandes santuários de adoração e passaram a 
fazer parte da nossa vida banal, o que podemos denominar arte?

O mundo está abarrotado de perspectivas e cada pessoa pode pensar 
da forma que lhe vier a calhar. Então essa questão da arte é portadora, 
sim, de variantes de ideais e conceitos, de questões éticas, estéticas e 
políticas. Há quem busque segregar a Arte entre as que são produzidas 
a partir de um pensamento que se pretende intelectual, a serviço dos 
mesmos preceitos da arte encontrada nos livros de história da arte, e 
que podem ocupar lugares em grandes museus, galerias e salões de 
arte e os produtos/artefatos que são produzidos por qualquer mero 
mortal, por assim dizer. Entretanto, existe uma perspectiva dos estudos 
da cultura visual que visa englobar todas as produções imagéticas não 
com a intenção de determinar um valor aos objetos produzidos, mas de 
buscar entender qual tipo de influências esses artefatos podem causar 
na cultura e no cotidiano da sociedade, assim podemos trabalhar tanto 
com as imagens veiculadas nos espaços ditos específicos para a Arte 
quantos com as que fogem desse padrão já que “existe uma pedagogia 
cultural de Fronteira de visualidades, uma pedagogia da diferença e 
dissidência porque se situa no espaço entre, no qual as coisas não são 
umas ou outras, mas umas e outras.” (Fernandez & Dias. 2014, p. 101), 
ou seja, aqui passamos a considerar a os jogos digitais e as imagens que 
surgem de sua narrativa com a mesma intensidade que podemos tratar 
de uma pintura conhecida globalmente como a Monalisa de Leonardo 
da Vinci. A intencionalidade passa da mera valorização/valoração para 
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ser minuciosamente analisada como artigos que podem interferir na 
nossa vida contemporânea já que estão a todo momento inseridos às 
nossas ações, desejos e obrigações cada vez mais rápidos e voluptuosos.

Digamos que é chamada a atenção para essas atuais narrativas e 
imagens que circulam pelo nosso imaginário e que podem moldar nossa 
convivência e nos influenciar assim como os afrescos nas igrejas da 
Idade Médias influenciavam os fiéis cristão, pouco ou nada letrados. 
Chamamos a atenção para as visualidades:

Um termo do início do século XIX que faz referência à visualização 
da história. Esta prática deve ser imaginária ao invés de perceptu-
al, porque o que está sendo visualizado é demasiado substancial 
para que qualquer pessoa individual o veja, e é criado a partir de 
informações, imagens e ideias. Esta habilidade para compor uma 
visualização manifesta a autoridade do visualizador. (Mirzoeff, 
2016, pp. 746-747)

1. Questões de Gênero na Arte e nos Jogos

Em 2017 em São Paulo o coletivo de artistas Guerrilla Girls exibiu 
um cartaz em que denunciavam a discriminação de gênero no acervo do 
MASP com a seguinte frase “ As mulheres precisam estar nuas para entrar 
no museu de arte de São Paulo? apenas 6% dos artistas do acervo em 
exposição são de mulheres , 60% dos nus são femininos”. Questionavam 
o papel da mulher no âmbito do sistema da arte, e a inviabilização das 
mulheres artistas presente até hoje em muitas instituições. Não só no 
meio da arte as mulheres aparecem em menor número. O mesmo ocorre 
também na ciência, na academia, na tecnologia, territórios onde ainda 
enfrentam diversos obstáculos em suas carreiras. À Martha Somerville, 
cientista escocesa do final do século XIX, foi dito que, se continuasse 
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estudando de modo tão intenso, acabaria por se tornar estéril, ou por 
ficar louca. A ela, bem como a todas as mulheres daquele contexto, não 
eram assegurados os direitos à educação formal. Em vez disso, era es-
perado que assumissem as responsabilidades das atividades domésticas, 
familiares, os cuidados com o marido e os filhos.

Na história da arte ocidental, a representação do corpo feminino 
é tema recorrente. A figura se repete independente da época ou país: 
corpos femininos, brancos e nus principalmente pintados por homens. 
Esse fato corrobora para manutenção da imagem feminina de “passi-
vidade, de submissão a um olhar masculino, tanto de artista quanto do 
espectador” (Berger, 1999, p. 286). Luciana Loponte ressalta que essas 
imagens naturalizam e legitimam o corpo feminino como objeto de 
contemplação, transformando em verdades essas representações, que 
pouco tem relação com as mulheres. Logo, essas visualidades pouco 
dizem da sexualidade feminina e sim de como a masculina se afirma 
na posição de poder tanto na história da arte como em jogos, revistas, 
filmes, novelas ou em qualquer mídia comercial.

Retomando as expectativas em relação à formação e atuação das 
mulheres, é preciso notar que as mesmas obrigações não eram (são) 
impostas aos homens da mesma maneira. Eles poderiam dedicar o tempo 
aos estudos, à arte, aos esportes e às questões relativas às tecnologias 
disponíveis. Esses territórios, ainda hoje, são ocupados predominante-
mente por homens. , que pode ser analisada a partir da quantidade de 
funcionárias mulheres nas empresas e nos cursos de graduação voltados 
para tecnologia. Para mulheres ainda são destinadas às áreas de educação 
infantil, saúde e trabalhos domésticos, acompanhados da desigualdade 
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salarial, assédios morais e sexuais, durante a carreira profissional, com 
suas habilidades constantemente questionadas.

Pensar sobre os espaços que as mulheres ocupam ou deixam de 
ocupar é indispensável para refletirmos a formação do espaço dos jogos 
eletrônicos. Em 2016 ocorreu a pesquisa Game Brasil, que tinha o pro-
pósito de traçar o perfil do público gamer brasileiro. Os dados levantados 
revelaram que o público feminino compõe maioria dos gamers do brasil. 
A pesquisa, porém, foi bastante contestada, era comum encontrar o ar-
gumento que questionava se essas mulheres saberiam jogar “bem”, e, 
portanto, se poderiam ser consideradas gamers. O interesse das mulheres 
pelos jogos continua crescendo, porém o universo dos jogos continua 
percebido como predominantemente masculino: para uma mulher se 
declarar gamer ela tem que se preparar para provar regularmente que é 
uma boa jogadora (Bristot, Pozzebon, & Frigo, 2017).

Ainda Segundo Bristot, a construção da visualidade e dos discursos 
articulados pelos jogos perpassam não só o jogo em si, mas também o 
que antecede o produto completo, sua criação, seu design e sua joga-
bilidade: essas etapas não são livres de ideologias/discursos ressoando 
em seus personagens a manutenção da objetificação do corpo da mulher 
e a manutenção de um sistema de privilégios masculinos refletidos em 
aspectos culturais.

Entendendo que as produtoras de jogos ainda tem grande parte da 
equipe de funcionários formada por homens, como exemplo a empresa 
americana Riot, milionário estúdio de jogos responsável por League of 
Legends, que recebeu atenção da mídia por uma notícia publicada pelo 
site Kotaku sobre as medidas tomadas pela empresa após denúncias de 
sexismo dentro da instituição, no final de 2019, demonstrou que somente 
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22% do quadro de funcionários é composto por mulheres. Constante-
mente a imagem das personagens femininas no jogo League of Legends 
traz características de sexualização e objetificação do corpo feminino, as 
silhuetas dos corpos apresentam um padrão de magreza e fragilidade ou 
sensualidade representando o ideal de feminilidade, feitas para vender 
o jogo. Em a fotografia e o fetiche, (Botti, 2003, p. 108) ressalta que:

A imagem da mulher é produzida artificialmente pela sociedade 
para ser desejada e aceita enquanto objeto de desejo consumível. 
A fetichização da imagem da mulher é, antes de tudo, parte de uma 
aprendizagem social, onde o masculino e o feminino são criações 
culturais que condicionam diferentemente cada indivíduo a funções 
sociais específicas e diversas. Essas construções tornam a mulher, 
cada vez mais, uma imagem passível de ser fetichizada

Figura 1. Dos primeiros aos mais recentes modelos da personagem 
Lara Croft, da franquia Tomb Raider: pernas à mostra e roupa justa 
foram um aspecto visual marcante da personagem por quase 20 anos.
Recuperado de https://www.ps4home.com/badass-bombshell-naive-
strong-heroine-evolution-lara-croft/

Boa parte das personagens femininas na história dos jogos passa 
por um descaso de suas histórias, e se tornam, ainda hoje, ícones de 
sensualidade ou se tornam lindas donzelas indefesa em perigo e em 

https://www.ps4home.com/badass-bombshell-naive-strong-heroine-evolution-lara-croft/
https://www.ps4home.com/badass-bombshell-naive-strong-heroine-evolution-lara-croft/
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segundo plano como par romântico do personagem masculino princi-
pal, como o caso da princesa peach, nas primeiras séries de videogame 
Mario Bros. Jogos como Street fighter tem personagens femininas com 
corpos desproporcionais e sexualizados, no sentido de grandes decotes, 
roupas curtas, além de em versões anteriores os desenvolvedores che-
garam a programar personagens femininas com quantidades inferiores 
de vitalidade (Lee, 2014).

Partindo da perspectiva da cultura visual, de formadora do olhar 
por meio das visualidades que nos cercam, e com a intenção de encarar 
de forma comparativa as imagens produzidas para o universo gamer, 
desenvolvemos um comparativo que envolve o vestuário das 145 per-
sonagens encontradas no jogo League of Legends, levantando quais 
partes do corpo são mais mostradas dependendo do sexo biológico do 
personagem. Nessa análise os seguintes critérios foram levantados: se 
personagem utiliza barriga a mostra, se o personagem possui fotos que 
valorizam os glúteos, se existe decote ou se o peitoral está a mostra, se 
utiliza roupa justa, vestido e/ou armadura metálica.

A análise constata que as personagens femininas correspondem so-
mente a 36% dos personagens do jogo e dentre elas a maioria possui as 
características analisadas, menos um único item: as armaduras metálicas 
são uma quase exclusividade dos personagens masculinos.. As guerreiras 
do jogo não usam armadura como os homens, quando as tem são peças 
metálicas muito coladas ao corpo, ressaltando seios e curvas. Segundo a 
pesquisa de Rodrigues (2014), 64% das personagens femininas mostram 
algum grau de nudez em 117 personagens lançados em 2014. Hoje em 
2019, com 145 personagens, continuam 64% delas contendo graus de 
nudez. O marcador de feminilidade mais comum no jogo como aponta 



797

também Rodrigues são os seios fartos que ocorre em 57% das persona-
gens que em geral são excessivamente magras, brancas e curvilíneas.

Figura 2. Gráfico comparativo do vestuário dos personagens de league 
of legends 2019 fonte: elaborado pela autora.

No jogo é possível comprar skins (acessórios, roupas, itens que so-
mente afetam a parte estética do jogo sem afetar a jogabilidade), com 
que os personagens podem se equipar. Essas roupas foram consideradas 
na coleta dos dados desta pesquisa. Essas novas roupas eventualmente 
surgem com uma proposta desconexa do jogo, gerando alternativas esté-
ticas diferentes da temática original da/ do personagem. Um aspecto que 
chama atenção é que essas skins são muitas das vezes tematizadas com 
fantasias eróticas nas personagens femininas. Esse tipo de produto, que 
tem em sua finalidade última agradar os fãs por meio da customização da 
experiência estética dentro do jogo, é a fonte maior de renda de empresas 
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como a Riot: professora sensual, enfermeira sensual, faxineira sensual, 
dentre outros, estão dentre os best sellers escolhidos pelo público.

Figura 3. Lux- Personagem league of legends: armadura colada com 
seios protuberantes, cintura extremamente fina e pose impraticável para 
qualquer não contorcionista. (Fórum league of legends)

Figura 4. Fiora (personagem league of legend) skin de professora. 
(Fórum league of legends)



799

Nenhuma imagem é inocente e toda imagem é acompanhada de 
discursos. Percebendo isso podemos verificar que os desenvolvedores 
de jogos utilizam todo o ferramental disponível para construir uma 
experiência que replica, através de imagens, sons, movimentos, etc, 
estereótipos de gênero com a finalidade última de vender produtos que 
objetificam a mulher. Essa não é a realidade de todos os jogos, tampouco 
de todos produtos, mas é uma prática comum e facilmente encontra-
da. Nos últimos anos, com a popularização dos debates sobre gênero 
e sexualidade, estão se tornando mais comuns personagens diversos. 
A problematização da representação hipersexualida da figura feminina 
também gerou boas consequências nos últimos anos, onde personagens 
que tradicionalmente hipersexualizadas tiveram seu design refeito, 
apesar das esperadas acaloradas recepções de parte vocal do público. 
(Princess Weekes, 2019)

Conclusão

Tendo em vista a noção de jogo proposta por Flusser (1967), re-
tomamos a ideia de que as relações sociais como um todo podem ser 
analisadas a partir desses princípios. Assim, as estruturas de poder, de 
dominação, as atribuições de valor, os exercícios de linguagem são pas-
síveis de análise a partir dessa noção ampliada dos games conhecidos 
como mero entretenimento. Neste trabalho, pudemos trazer algumas 
questões relativas a gênero, a partir da noção de jogo, estendida também 
ao campo da arte. Nesse recorte, indagamos sobre a questão da presença 
feminina nesses contextos.
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A análise das relações de gênero que se dão no mundo gamer, tanto 
dentro quanto fora dos jogos de entretenimento, explicita o fato de que 
relações de poder têm sido impostas a partir das masculinidades, sendo 
essa uma circunstância predominante dos jogos em seu sentido mais 
amplo. Essas relações afetam não apenas as mulheres, mas homens 
também, impondo modos de ver, se ver e ser visto baseados em este-
reótipos e preconceitos de gênero.

É importante ressaltar que existem muitas variáveis envolvidas nesse 
processo de significação de gênero, envolvendo também questões de 
classe, sexualidade, cultura, entre outros. Porém, ao enfatizar as questões 
de gênero, e principalmente as representações das feminilidades dentro 
dos jogos, é possível encontrar ligações claras entre a maneira como 
mulheres são representadas dentro dos jogos, no campo das artes, em 
continuidade com os modos como mulheres são tratadas na sociedade 
ocidental. É gerada, assim, uma relação cíclica que se retroalimenta: a 
maneira que as feminilidades são reproduzidas na sociedade influenciam 
as maneiras que as mulheres são retratadas nos jogos, que por sua vez 
reafirmam visões estereotipadas e sexualizadas do papel da mulher na 
sociedade. As relações encontradas entre a criação da imagem feminina 
nos jogos é uma consequência da representação da imagem diante dos 
discursos recorrentes da história da arte eurocentrada.

A indissociação entre representações das feminilidades nos meios 
culturais e comportamento social apontam que a perpetuação das vio-
lências simbólicas que mulheres enfrentam nos mais diversos ambientes 
passa por um projeto hegemônico orquestrado e colocado em prática 
nos mais variados meios, como na arte canônica e nos jogos, com as 
mais diversas ferramentas.
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Não restam dúvidas de que se fazem necessárias reflexões sobre como 
mulheres são representadas nos jogos, que atingem massivamente os 
mais diversos públicos mundialmente, principalmente o público jovem, 
que está em processo ativo de formação cultural. Propomos então pensar 
o papel da mulher na cultura de massa, principalmente nos jogos, com 
a finalidade última de alcançar mais representatividade, dignidade e 
igualdade dentro desses espaços.
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Da Pintura à “Pintura”

Natalia Martin Viola1

Denis Renó2

1. A Origem na Pintura

Louis Jacques Mandé Daguerre, pintor, cenógrafo e inventor francês 
do século XIX usava a câmera obscura para auxiliar na pintura de suas 
obras de arte de grandes dimensões, ou para obter um contorno preciso e 
perspectiva perfeita da paisagem desejada. Porém, como um exímio inven-
tor, Daguerre começou a experimentar formas de fixação destas imagens 
sem precisar desenhar sobre a mesma. Após centenas de experimentações 
e uma parceria com o também inventor francês Joseph Nicéphore Niépce, 
Daguere conseguiu uma forma de fixação da imagem obtida através da 
luz, e chamou a descoberta de Daguerreótipo (Hacking, 2012).

Antes disso, devemos voltar ao início da história da invenção da 
fotografia, e que pode ser considerada como uma evolução, tendo visto 
que ela pode ser datada de 350 anos Antes de Cristo, com Aristóteles. 
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Em um de seus livros, o filósofo descreve sobre o princípio de propa-
gação retilínea da luz, tendo o conhecimento de que a luz, ao passar 
por um orifício reflete as sombras no lado oposto. Conhecimento este, 
proveniente dos homens das cavernas, podendo ser observado em di-
versos livros teóricos e filosóficos como a “Alegoria da Caverna” de 
Platão. Podemos ainda, citar como princípio filosófico da fotografia o 
conceito de imagens, que são:

superfícies que pretendem representar algo. Na maioria dos casos, 
algo que se encontra lá fora no espaço e no tempo. As imagens são, 
portanto, resultado do esforço de se abstrair duas de quatro dimensões 
espácio-temporais, para que se conservem apenas as dimensões do 
plano. Devem sua origem à capacidade de abstração específica que 
podemos chamar de imaginação. No entanto, a imaginação tem dois 
aspectos: se de um lado, permite abstrair duas dimensões dos fenô-
menos, de outro permite reconstituir as duas dimensões abstraídas na 
imagem. Em outros termos: imaginação é a capacidade de codificar 
fenômenos de quatro dimensões em símbolos planos e decodificar 
as mensagens assim codificadas. Imaginação é a capacidade de fazer 
e decifrar imagens (Flusser, 2011, p. 15).

A busca pela representação da imagem vem acompanhando o desen-
volvimento do homem desde os primórdios. Das pinturas rupestres das 
cavernas, passamos às pinturas com tintas provenientes de ingredientes 
retirados da natureza para tintas aquarela e a óleo. O homem passou a 
fazer obras de arte elaboradas do que via, mas ainda não era a repre-
sentação do real. Uma obra de arte podia demorar de dias a semanas 
para ficar pronta e o momento era efêmero. Com o desenvolvimento 
da fotografia, esta busca pôde se efetivar. O momento, ou “instante 
decisivo”, passou a ser capturado e o real pôde ser observado. Instante 
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decisivo é um termo atribuído a Henry Cartier-Bresson, pela característica 
que possuía de capturar o essencial em uma só cena. Bresson dizia que 

de todos os meios de expressão, a fotografia é o único que fixa o 
momento preciso. Nós jogamos com coisas que desaparecem, e 
quando desapareceram, é impossível fazê-las reviver. ... uma fo-
tografia é para mim o reconhecimento simultâneo, numa fração de 
segundo, por um lado, da significação de um fato, e por outro, de 
uma organização rigorosa das formas percebidas visualmente que 
exprimem esse fato. (Cartier-Bresson, 2004, p. 19)

Desta forma, a fotografia, proveniente de um esforço das artes em 
conseguir representar em algum suporte o real começou a mudar de 
forma. O que antes era usado como suporte para o desenho e pintura 
com a “câmera obscura” evoluiu para uma chapa metálica, embebida 
com químicas dentre elas o betume e que, ao absorver a luz revelava 
sombras e realces formando a imagem quase perfeita do real, porém, 
ainda passível de manipulação, uma vez que ainda alguns ajustes eram 
necessários. Podemos citar os casos dos retratos. Na daguerreotipia, o 
tempo médio para a elaboração de uma fotografia era de 15 minutos, 
o suficiente para que uma pessoa se mexesse e desfocasse a imagem. 
Com isto, os fotógrafos se viam obrigados a pintar por sobre a imagem 
já revelada os olhos dos personagens, que na maioria dos casos saiam 
borrados e fechados devido aos movimentos contínuos do piscar.

A pintura e a fotografia ainda se entrelaçavam. Alguns artistas con-
tinuavam utilizando a fotografia como base referencial para a compo-
sição de seus desenhos e pinturas. Um exemplo é o ilustrador alemão 
Heinrich Zille que saía pelas ruas de Berlim fotografando cenas coti-
dianas de trabalhadores em situações comuns ou ainda de risco, bem 



806

como problemas sociais e políticos e fazia cópias (à mão) exatas das 
fotos ou apenas parte delas em seus desenhos. Zille recebia diversas 
críticas, pois colocava em suas ilustrações a sua visão exacerbada dos 
problemas registrados pela câmera fotográfica e recebeu muitas críticas 
por isso. Porém, com o tempo se tornou uma figura legendária e de 
grande reputação (Gee, 2008).

Figura 1. Novembro 1918. Fur Alle! Fotografia de Heinrich Zille. (Gee, 
2008, p. 125)
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Outras técnicas de utilização das fotografias como base para a pin-
tura foram desenvolvidas ao longo do tempo, e se baseavam em inter-
venções prévias com fumaça e riscos gravados nas chapas de vidro e 
depois eram expostas ao sol com o papel fotossensível, e o resultado 
era semelhante às gravuras. No final do século XIX, o desenvolvimento 
possibilitou a fotografia a ocupar lugar nas ciências e comunicação, 
sendo usada em jornais, raios X, e noticiários, mas poucos aceitavam 
a fotografia como arte. Críticos expressavam opiniões divergentes 
sobre o valor das fotografias. Pintores aprendiam com fotógrafos e 
usavam as fotografias como material de estudo, mas o contrário não 
era recíproco. Aparentemente surgia uma nova classe que acreditava 
na fotografia enquanto algo inerente a qualquer tipo artístico e àqueles 
que pensavam o contrário não eram aceitos. Neste caso, a fotógrafa 
Julia Margaret Cameron se enquadra. Ela fazia experimentações com 
retratos elaborados com luzes de forma dramática e intervenções. Julia 
via na fotografia uma forma de arte, porém suas fotos foram marcadas 
por duras críticas (Hacking, 2012).

Britânica nascida na Índia em 1815, Julia era visionária. Aos 48 anos 
de idade ganhou sua primeira câmera fotográfica. A fotógrafa iniciante 
tinha admiração pela arte, principalmente pelos retratos renascentistas, 
e os usava como inspiração para seus retratos fotográficos. A fotógrafa 
tinha o costume de usar seus filhos, os familiares e amigos como mo-
delos, entre eles, Alice Liddell3 e Charles Darwin4 em uma sala de sua 
residência improvisada como estúdio. Julia Cameron usava de artifícios 

3. Alice Liddell foi a inspiração para a personagem de “Alice no País das Maravilhas”, 
escrito por Charles Dodgson (pseudônimo-Lewis Carroll).

4. Charles Darwin, geólogo, biólogo e cientista, criador da teoria da “seleção natural 
das espécies”.
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de longa exposição, e luz natural lateral para criar efeitos na fotografia 
e principalmente desvincular a nitidez da imagem (que era tida como 
elemento base para uma obra de qualidade), e a caracterizar como algo 
mais dramático e artístico. Usava suas fotografias também para quebrar 
barreiras sociais impostas às mulheres, como por exemplo, retratando-as 
com cabelos soltos, fato que era incomum, pois as mulheres “respeitá-
veis” só podiam ser vistas com cabelos presos pela sociedade.

Figura 2. Julia Jackson, fotografia de Julia Margaret Cameron, 1864. 
(Museu Victoria e Albert, Londres)
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Até antes do século XX, as fotografias não tinham espaço em galerias 
de arte e raramente eram vistas junto às pinturas, esculturas ou qualquer 
outra obra, porém Alfred Stieglitz, um fotógrafo e colecionador de arte 
abriu sua própria galeria em 1905, juntando fotografias e obras de arte 
em um mesmo espaço. Stieglitz acreditava que a fotografia era tão 
importante quanto qualquer pintura. Alfred acreditava que a fotografia 
tinha uma expressão artística semelhante a qualquer outra forma de arte. 
Defendia ainda uma crença de que a mídia possuía grande potencial 
estético e difundia esta ideia junto a um jornal criado e mantido junto 
a colegas fotógrafos amadores. Em suas fotografias, utilizava grande 
escala tonal, além de incorporar a pictorialidade causada por intervenção 
de elementos naturais como chuva em suas revelações. Mesmo Alfred 
sendo considerado o primeiro fotógrafo a ter suas fotografias expostas 
em um museu, sua técnica começou a mudar com a vinda da Primeira 
Guerra Mundial. As práticas que se assemelhavam a desenhos e as im-
perfeições, mesmo que provocadas conscientemente como intervenções 
nas fotografias como manifestação artística começaram a dar lugar à 
busca pelo real (Danzing, 1992; Hacking, 2012)

2. A Ruptura

Em meados do século XIX, os cientistas começaram a utilizar as 
fotografias com intuito de documentar os mais diversos fenômenos natu-
rais. Os antropólogos usavam as fotografias para estudos e investigações 
científicas, estas, adquiridas de fotógrafos viajantes, e eram usadas para 
caracterizar os mais diferentes povos e tribos indígenas. A medicina tam-
bém se apropriou da fotografia para análises e estudos do corpo humano 
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e os diferentes tipos de doenças físicas e neurológicas. A lei não ficava de 
fora. As fotografias também desempenhavam importante papel no auxílio 
da identificação de criminosos pela antropometria baseada em estudos 
fotográficos do corpo humano. E a ciência desta forma, começou a se 
apropriar da fotografia que era utilizada desde as imagens microscópicas, 
de RX, até as fotografias astronômicas do Sol e da Lua (Hacking, 2012).

Com a criação do filme de rolo tudo ficou mais fácil. A câmera fo-
tográfica diminuiu de tamanho e não era mais preciso sair com sacolas 
de chapas de vidro e produtos químicos. George Eastman, criador da 
Kodak possibilitou que qualquer pessoa pudesse fotografar com um rolo 
de filme 35mm de 100 poses e o encaminhamento aos laboratórios de 
revelação a fotografia se tornou febre. A Kodak utilizava o slogan “you 
press the button, we do the rest” (você aperta o botão, nós fazemos o 
resto) (Gernsheim, 1991).

As pessoas saíam às ruas para registrar o cotidiano vivido. Câmeras 
fotográficas eram comercializadas com foco comercial em mulheres 
e em crianças. O mercado estava a todo vapor e com isso, o rumo da 
fotografia também mudou. Começaram a surgir as fotografias docu-
mentais e os registros dos diversos problemas sociais que a população 
começaram a ser vistos por todos e a fotografia havia se tornado uma 
ferramenta político-social. Os retratos e as composições artísticas ainda 
eram feitos, porém esta nova fase da fotografia estava ganhando mercado 
e visibilidade. O real era capturado quase que no seu exato momento.

Os problemas sociais eram retratados e utilizados como propaganda 
para a luta da reforma social. Fotógrafos faziam retratos da população 
carente, ou as condições precárias das cidades e vendiam aos jornais e 
periódicos locais, ou ainda, registravam a grande massa de imigrantes e 
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trabalhadores. Cada fotógrafo abordava o tema de uma forma específica, 
uns mais críticos, outros mais sentimentais, mas todos com a intenção do 
registro do momento histórico e real da sociedade. Na Figura 3, fotografia 
de Jacob Riis de 1889, é possível observar moradores, provavelmente 
imigrantes dividindo um quarto de tamanho minúsculo com condições 
precárias de instalação e acomodação.

Figura 3. Inquilinos de um cortiço na Bayard Street, cinco centavos a 
vaga, 1889. (Hawking, 2012)

Esta característica de Riis, de retratar as condições precárias de trabalho 
e moradia por imigrantes era reflexo de sua experiência de vida. Imigran-
te, o fotógrafo passou diversas dificuldades até conseguir um trabalho 
em uma agência de notícias. Desta forma, passou a utilizar a fotografia 
como reflexo de sua experiência de vida e sentimentos (Hawking, 2012).

A fotografia havia se transformado em ferramenta política poderosa 
e em objeto de desejo para a grande massa da população. Com a tecno-
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logia desenvolvida por George Eastman e a redução drástica dos custos, 
as pessoas comuns podiam registrar os mais banais acontecimentos, ou 
ainda, fazer um álbum inteiro só de um dos filhos. De crianças a idosos, 
homens e mulheres, a fotografia não tinha mais gênero e idade, e com 
isso, suas características também foram mudando. De algo pensado, 
idealizado, composto, preparado, a fotografia passou para apenas um 
registro. Certamente, para que uma foto seja caracterizada com qualidade, 
deve possuir, ao menos, boa composição, técnica ou intenção específica 
de comunicar algo a alguém. A fotografia deve passar uma mensagem, 
pois é um meio de comunicação, e para isso, deve estar bem escrita - 
com a luz - para que sua mensagem seja decodificada corretamente.

Claro, que com as revoluções, invenções e evoluções sofridas pela 
sociedade, o pensamento humano tende a se modificar. As pessoas, 
com a fotografia, desejam passar ao próximo tudo àquilo que elas estão 
vendo ou o que as perturba, desde um simples registro de um produto, 
um encontro de família que deve ser guardado para a posteridade ou 
fatos históricos como as guerras. Porém nada é realmente neutro na 
fotografia. Mesmo que o instante decisivo tenha sido capturado, ele foi 
feito a partir de um olhar, de um pensamento, de uma visão específica 
de mundo, que manipula o equipamento fotográfico no ato de fazer a 
imagem ao seu gosto. Tudo é manipulado e tudo é manipulável.

3. A Volta à “Pintura”

A fotografia nunca se desvinculou da arte. Foi criada a partir da 
necessidade dela, e mesmo nos momentos mais decisivos, onde o 
desenvolvimento humano propiciava a captura do real e a evolução 
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científica, a arte esteve presente. Mesmo em momentos em que a polí-
tica, a economia ou os meios de comunicação de massa induziram os 
caminhos da fotografia, a arte sempre esteve presente. De acordo com 
Wassily Kandinsky:

A Atmosfera espiritual das grandes épocas é tão prenhe de um desejo 
preciso, de uma necessidade bem definida, que se torna fácil ser 
profeta. É, de modo geral, o que ocorre nos períodos de mudança; a 
maturidade interior que escapa ao olhar superficial provoca, então, 
um abalo invisível e irresistível no pêndulo da vida espiritual. Aos 
olhos do observador superficial, esse pêndulo continua a oscilar no 
mesmo lugar. Ele sobe segundo sua marcha regular, detém-se de um 
instante, instante extremamente curto no alto de sua curva, e toma a 
direção nova, o caminho novo. É nesse instante incrivelmente breve 
que qualquer um pode profetizar a sua nova direção. É curioso, quase 
incrível, que a “grande massa” não acredite no “profeta. A “preci-
são”, o espírito de análise, as definições incisivas e rigorosas, as 
leis rígidas, o que viveu durante séculos para se “desenvolver” no 
XIX até dominar tudo, para o nosso grande assombro de homens 
do XX, tornou-se subitamente tão estranho, tão caduco e, aos olhos 
de muita gente, tão inútil, que se torna necessário violentar-se para 
pensar, para lembrar que “era ainda ontem” e que… “em mim ainda 
subsistem muitos traços dessa época” (Kandinsky, 2015, p. 164).

Segundo o autor, a arte tem “sua vontade natural de ser arte”. A arte 
é sentimento e permeia o ser humano em toda a sua existência, em todos 
os seus atos e mesmo que os indivíduos digam viver a realidade, esta 
é feita a partir da percepção individual de cada um. A fotografia desde 
sua criação sempre foi um meio de comunicação. Através da história 
dela, é possível perceber e afirmar tal fato. Os suportes, desde seu de-
senvolvimento mudaram drasticamente, e de abstrata ela voltou a ser 
abstrata com a imagem digital.
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Durante o pós-guerra, diversos fotógrafos abandonaram a fotografia 
documental voltando as atenções para a fotografia abstrata e para o 
surrealismo como formas de expressão. Mesmo que as experiências e 
experimentações eram consideradas anti-fotográficas, o movimento con-
tinuou, e paralelo à fotografia documental, a fotografia artística sempre 
existiu. Com o avanço tecnológico e o desenvolvimento da fotografia 
digital, a maneira de se trabalhar sofreu alterações. Agora, a fotografia 
pode ser obtida com milésimos de segundos e possui diversas vanta-
gens referentes ao armazenamento, divulgação além da manipulação 
de imagens (Hedgecoe, 2005). Softwares de edição e manipulação de 
imagens foram desenvolvidos, bem como os diferentes meios de comu-
nicação de massa se atualizaram para o recebimento e divulgação quase 
que instantânea da imagem. Os aparelhos telefônicos agora também 
possuem capacidades fotográficas e, a cada ano, evoluem combinando 
pixels para garantir a qualidade técnica da fotografia.

O termo Mobile Photography já é utilizado há quase uma década. 
Cruz e Meyer (2012) citavam a utilização do telefone celular como uma 
mudança positiva proporcionada pelas mudanças tecnológicas, onde a 
realidade cotidiana poderia ser captada e alterada com a ajuda da “mobile 
phone photography” e os aplicativos de tratamento de imagens, tornando 
as imagens mais artísticas. Para Keep (2014), o celular surgiu como um 
equipamento operante na produção e compartilhamento de fotografias 
neste novo milênio. Este trabalho adota o conceito de mobgrafia, que 
resulta do mesmo debate. O termo mobgrafia (mobile + fotografia) é 
utilizado para as fotografias que são feitas a partir de aparelhos celulares, 
desde sua concepção até o tratamento final. É sabido que os aparelhos 
celulares têm sofrido grandes evoluções tecnológicas, e juntamente 
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com elas, as câmeras que se encontram dentro destes equipamentos. 
A forma de captura da imagem é a mesma que se utilizava desde 1826 
com o início da fotografia analógica, com a captura da luz através de 
um orifício e uma lente, porém, do papel fotossensível passamos para 
os sensores digitais que convertem a luz captada pelas lentes – os 
celulares possuem conjuntos de lentes da composição da câmera- e 
a converte (a luz) em elétrons que são transformados em megapixels 
pelo processador.

Nas câmeras dos aparelhos celulares, os sensores possuem tamanho 
reduzido, reduzindo consequentemente a captação de luz e a qualidade 
da imagem, além de restrição de abertura do diafragma, porém, a tecno-
logia trabalha na resolução destes problemas, com o desenvolvimento de 
aplicativos para a melhoria da fotografia. Desta forma, a fotografia feita 
por celular, ou simplesmente a mobgrafia, tem como aliados os aplica-
tivos de tratamento de imagens, compensando as falhas e melhorando 
significativamente a qualidade das mesmas. O pós-processamento ou 
simplesmente pós-edição pode transformar a foto mobile, possibilitando 
além das qualidades estéticas, o redimensionamento para impressões 
em grandes formatos.

Alterar o contraste, a nitidez, saturação e trabalhar pontualmente em 
cada uma das cores RGB é uma característica que apenas a fotografia 
digital possui. Claro, do modo mais pictórico de arte, com tintas tam-
bém há esta possibilidade. Ainda existem diversos fotógrafos que não 
aceitam a fotografia digital, muito menos a manipulação e tratamento 
de imagens, porém diversos outros entenderam que todas as técnicas 
de manipulação são formas positivas para se elevar a arte da fotografia. 
Distorção, recortes, efeitos especiais, sobreposições e colagens com-
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plexas com diversos elementos fotográficos são algumas das diversas 
possibilidades da arte digital elaborada a partir da fotografia.

No século XIX quando a fotografia surgiu (enquanto suporte defi-
nitivo registrado pela academia com o daguerreotipo), era usada como 
base para a pintura, com o passar do tempo e juntamente com o desen-
volvimento humano ela foi sofrendo diversas alterações, rupturas e no 
século XXI volta a ser usada como base para a “pintura”.

4. Conclusão

Evolução tecnológica, pixels, megabites, softwares e aplicativos. 
Tudo isso modifica não só a imagem, mas também a forma como o 
fotógrafo a faz e a sociedade a recebe. Ao longo da história da arte e da 
fotografia elas se esbarram, se misturam em beleza e essência. Pintores 
se baseavam em registros fotográficos para as mais diversas criações 
artísticas, podendo citar o Futurismo, o Dadaísmo e a Pop Art ou ainda 
o contrário, quando os movimentos artísticos que influenciavam a foto-
grafia como o Modernismo, o Expressionismo e o Neoplasticismo. Por 
um momento na história, elas seguiram caminhos distintos e enquanto 
a pintura mantinha-se na ideia de representação pictórica imbricada 
dos sentimentos do artista, a fotografia caminhava para o realismo 
político-social, para a fotografia de rua, de guerra. Mas a história se 
encarregaria de revelar que ambas se encontrariam novamente.

E é na atualidade que a fotografia e a pintura tem se encontrado 
com maior ênfase. Penso que tudo é movido por ciclos. A fotografia 
foi criada somente com luz, de forma abstrata e volta a isso. Simples, 
linda e enlouquecedora. Abstrata. Hoje, ela (a fotografia) é feita a partir 
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de pixels, uma palavra em inglês que aglutina picture com element, ou 
seja, elemento imagético, mas que em essência é a captação da luz por 
um meio eletrônico. A modernidade nos permite ter toda a informa-
ção da luz na palma de nossas mãos e a manipular da forma que bem 
imaginamos com a manipulação, a fotomontagem e o abstracionismo. 
A tecnologia permite que o fotógrafo capite a luz e a manipule tornando 
o abstrato em real e em abstrato novamente.

Por fim, por toda a evolução da fotografia, o suporte tem influen-
ciado a captura das imagens, bem como sua distribuição. Tivemos a 
origem da fotografia por uma necessidade da pintura, uma ruptura, pela 
necessidade humana de capturar e mostrar os reais acontecimentos e 
imediatismo permitido pela evolução tecnológica e nos dias atuais, 
com inundações de informações chegando a todo o momento, nossos 
sentimentos, que foram deixados de lado e trocados pelo tempo estão 
batendo à porta. O ser humano está retornando ao objeto artístico, à 
composição e à manipulação das imagens em benefício à beleza. O que 
antes era feito com tinta, hoje, fazemos com pixels.
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Aplicación de los Videojuegos como Metodología 
de Enseñanza de las Ciencias Naturales en 
Primaria: Estudio de Caso “Poliniza Bichos” 
(gameplay)

Bryan Patricio Moreno-Gudiño1

Diana Caridad Ruiz-Onofre2 

Desde la última etapa del siglo XX y principios del XXI se han 
multiplicado los esfuerzos investigativos por describir las posibilidades 
narrativas de la aplicación de los juegos electrónicos en el ambiente 
interdisciplinar académico. Un entorno inmersivo, en detrimento del 
sistema de instrucción tradicional/conductista, que emerge de la preten-
sión de despertar los sentidos y las emociones del educando para crear 
un ambiente dinámico de enseñanza-aprendizaje relevante. 

El juego acompaña al ser humano desde hace 3000 años a.C. (Díaz 
Cruzado & Troyano Rodríguez, 2013) y ha evolucionado permanente-
mente hasta llegar a adaptarse a las múltiples necesidades/aspiraciones 
de cada época. Por ejemplo, la década de 1970 constituye el punto de 

1. Maestrando en Comunicación Digital Interactiva. Universidad Nacional de 
Rosario.

 sr.bryan.moreno@hotmail.es
2. Maestranda en Didáctica de la Lengua y la Literatura en Educación Secundaria 

y Bachillerato. Universidad Internacional de La Rioja. 
 dianysro@outlook.com

mailto:sr.bryan.moreno%40hotmail.es?subject=
http://dianysro@outlook.com


821

partida en la creación de las primeras especies electrónicas de jue-
gos (Rodríguez, 2002); al tiempo que, esta fecha también marcaría 
el principio del desarrollo de las investigaciones inspiradas en ellas 
(Anyó, 2013). Sin embargo, no sería sino hasta la década de 1980 que 
la literatura científica se orientaría hacia la descripción de los impactos 
psicológicos y el potencial educativo de los videojuegos en la escola-
ridad (Roncancio-Ortiz, Ortiz-Carrera, Llano-Ruiz, Malpica López & 
Bocanegra-García, 2017).

Para López (1989) hablar de juego y aprendizaje es también referirse 
a una misma cuestión, por cuanto el aprendizaje se refuerza cuando hay 
una actividad lúdica que consienta cumplir con dicho proyecto. De igual 
forma, Minerva (2002) asegura que el juego es una actividad [lenguaje] 
universal que ha acompañado al ser humano en su historia y que, con-
juntamente, ha permitido su desarrollo. El adelanto de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación ha implicado un replanteamiento 
conceptual del juego al haberlo trasladado hacia un ambiente audiovisual/
virtual, originando lo que autores como Pérez Porto y Gardey (2013) 
definen como videojuegos: aquellas aplicaciones interactivas encami-
nadas a la diversión, que posibilitan la representación de experiencias 
en una amplia gama de dispositivos electrónicos.

De forma paralela, el campo educativo también ha sido influenciado 
por este desarrollo de sistemas interconectados, por lo que en la déca-
da de 1990 se identificó la necesidad de incorporar los videojuegos a 
los entornos educativos para facilitar un aprendizaje significativo y el 
desarrollo de las capacidades cognitivas de los estudiantes (Méndiz, 
Pindado, Ruiz ,& Pulido, 2002). Esta nueva configuración supuso que 
la aplicación de los videojuegos no se limite a propósitos únicamente 
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de entretenimiento, sino que, a su vez, expanda su campo de acción 
hacia la generación de -innovadores y disruptivos- procesos de ense-
ñanza-aprendizaje (Backlund & Hendrix, 2013).

Para Frasca (2003), los estudios académicos sobre los videojuegos, 
como extensiones de la narrativa y una estructura semiótica alternati-
va, se han ido desarrollando hasta alcanzar una escena de significativa 
relevancia como una nueva herramienta didáctica, y, por ende, como 
una estrategia para aprovechar de mejor manera la circulación de con-
tenidos. Acciones que en su conjunto contribuyen a mejorar la calidad 
de la educación (Bellotti, Kapralos, Lee, Moreno-Ger, & Berta, 2013). 
Por lo tanto, los videojuegos no tienen que verse como una pérdida de 
tiempo, sino como un medio particularmente relevante para convocar 
a la atención de la población estudiantil y como una posibilidad de que 
los maestros abandonen el método conductista (Montero Herrera, 2017). 

Según Kerckhove (1999), los videojuegos comprenden un medio 
interactivo que abarca un gran potencial de eduentretenimiento. Es así 
que Calheiros Neumann (2013) describe esa interactividad como uno 
de los elementos que definen al videojuego, configurándose como una 
disposición para experimentar las acciones desde un punto de vista 
más comprometido e invertido dentro de la narrativa. Un estado en el 
que el jugador se convierte en un agente que participa y transforma la 
forma de desarrollar el relato. Estos rasgos se traducen en la aplicación 
de los lineamientos del aprender haciendo que, al tiempo, refuerzan las 
capacidades motrices y hacen del aprendizaje una actividad personali-
zada, motivadora, práctica y divertida (Nordby, Øygardslia, Sverdrup 
& Sverdrup, 2016).
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Senger & Kanthan (2011) señalan que el empleo de videojuegos para 
fines pedagógicos posibilita la comprensión, asimilación y apropiación 
de los contenidos impartidos en las clases, puesto que entrena al estu-
diantado en la resolución de problemas, el aprendizaje de soluciones, 
el razonamiento lógico-deductivo y la memorización (Mainer Blanco, 
2006). Esto se puede resumir, asimismo, de acuerdo con Sampedro 
Requena y McMullin (2015), en aquella consecución de aprendizajes 
funcionales, activos y eficientes que favorezcan un clima de auténtica 
implicación en las distintas diligencias escolares y desencadenen un 
impacto positivo en la capacidad para solventar problemas a nivel 
académico y en el ámbito de la cotidianidad.

Metodología

La presente investigación emerge de la aplicación del videojuego 
denominado “Poliniza Bichos” como caso de estudio, aplicado en 
estudiantes de segundo año de Educación General Básica (EGB), en 
la asignatura de Ciencias Naturales, de forma concreta, la unidad de 
estudio correspondiente a flora y fauna. Este juego electrónico, dispo-
nible en Google Play y App Store, está dirigido a niños y niñas entre 
6 y 12 años. La idea central de este producto es estimular al aprendizaje 
de la ciencia, mientras los jugadores descubren el aporte de las abejas 
para la naturaleza y comprenden la amenaza de extinción que están 
enfrentando (Vega, 2017). Durante el trayecto, la mosca polinizadora 
debe evitar el mayor número de amenazas como aves, ranas y algunas 
adversidades climáticas, para lograr distribuir una cantidad significativa 
de polen en las flores.
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En correspondencia con el pensamiento de Bogost (2007), los vi-
deojuegos, además de ser herramientas instrumentales, irrumpen como 
representaciones abstractas sobre cómo debería funcionar el mundo 
y, así, desarrollar actitudes fundamentales que conduzcan a un autén-
tico cambio social, potencialmente representativo. Experiencia que 
aprovecha la posibilidad del relato electrónico y la composición de un 
escenario pedagógico para introducirnos en una esfera de innovación 
e indagación recreativa. En este sentido de las ideas, la clasificación 
descrita por Calheiros Neumann (2013), ubicaría al videojuego “Po-
liniza Bichos” entre los géneros de aventura de acción (caracterizada 
por la colección de elementos que comparten espacio con amenazas 
constantes que requieren reflejos de jugador) y simulación (representa 
cualquier aspecto de la vida real o ficticia cuyas dinámicas expresan 
la necesidad de planificar dentro de sistemas de juego con el fin de 
cumplir varios objetivos).

Asimismo, esta estrategia de gamificación con propósitos educativos 
se halla en sintonía con los nuevos estilos individuales de aprendizaje 
que, poco a poco, son tomados en cuenta por los docentes a la hora de 
plantear actividades. Específicamente, de acuerdo con las teorizacio-
nes de Méndez (2005) al respecto, “Poliniza Bichos” se define como 
un medio de aprendizaje multisensorial, que estimula la captación de 
conocimientos, según las preferencias de los estudiantes, determi-
nadas por el mayor o menor nivel de desarrollo de las inteligencias 
múltiples en cada uno. Por ejemplo, favorece la percepción visual, 
por su composición eminentemente gráfica (video) y muy atractiva 
para los niños; física, porque no necesita la mediación de controles 
externos, sino que permite la manipulación directa del video a través 
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de una pantalla táctil; aural, porque acompaña la imagen con efectos 
de sonido que emulan el vuelo de las abejas y marcan los aciertos y 
errores mientras avanza el juego; puede apoyar también a la inteligencia 
intrapersonal, cuando actúa como una especie de entorno personal de 
aprendizaje (Adell y Castañeda, 2010), motivando al alumno a conocer 
el videojuego y a superar sus logros; y, por último, es útil para trabajar 
la inteligencia interpersonal, porque al ser una actividad compartida 
por todo el grupo, suscita el interés por el debate sobre lo que están 
viendo y el intercambio de opiniones acerca del juego y de estrategias 
que impulsen un desenvolvimiento parejo de todos, dentro de aquella 
palestra gamificada.

Estos antecedentes descriptivos vuelven necesaria una caracteriza-
ción bastante integral del caso de estudio. Por ello, se considera a los 
conceptos determinados por Calheiros Neumann (2013) como los más 
adecuados, debido a que aborda, a partir de cinco categorías o subcla-
sificaciones de los videojuegos, una amplia variedad de insumos que, 
explícita o tácitamente, reflejan su naturaleza a través de todo aquello 
que constituye la estructura formal, el contenido y uso del videojuego 
analizado mediante una observación detenida y crítica.

Análisis y Resultados 

Partiendo de los postulados metodológicos expuestos, los resultados 
que arrojó el análisis del videojuego “Poliniza Bichos”, creado por dos 
investigadores de la Universidad de Talca, se expresa de manera sucinta 
en la Tabla 1:
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Tabla 1.
Descripción de las características de “Poliniza Bichos”, en función de 
la estética del videojuego

Elaboración propia, a partir de los conceptos de Calheiros Neumann 
(2013).

En el primero de los parámetros señalados por Calheiros Neumann 
(2013), que corresponde a la generación de sensación en el videojuego, 
se destaca la capacidad de inmersión que produce en los niños, debido 
a que capta completamente su atención y, simbólicamente, asumen 
el rol de guiar a las abejas por el camino. Un aspecto potenciado, sin 
duda alguna, por los elementos que causan emoción y, especialmente, 
adrenalina en los estudiantes: la presencia de los animales que acechan 
a las abejas hace que sortearla sea una experiencia donde algunos gri-
tos ahogados y suspiros indiquen que salvaron a las polinizadoras del 
peligro. La motivación, por su parte, está implícita en la forma en que, 
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a través del juego y de las más avanzadas técnicas audiovisuales, el 
aprendizaje se vuelve ameno, pero también por la recompensa que el 
videojuego y su resolución otorgan. En tanto que, la adaptación halla 
su espacio gracias a un diseño que vuelve al producto susceptible de 
ser usado con intermedio de diversos dispositivos, tales como teléfo-
nos inteligentes, tabletas y, por qué no, computadoras; siendo los dos 
primeros, los predilectos para generar una mejor experiencia.

Dentro del ámbito de la narrativa, queda en evidencia una estructura 
cuidada y lógica, que adquiere sentido desde el primer momento. Asi-
mismo, como ya se había resaltado anteriormente, “Poliniza Bichos” 
favorece el aprendizaje social, ya que, a pesar de que la participación sea 
individual, es posible llevar a cabo un trabajo posterior con la puesta en 
común de criterios sobre el desarrollo del videojuego y, por supuesto, 
sobre los conocimientos que se han adquirido, para sondearlos y con-
trastarlos. En adición, el atributo relacionado con la diversión resulta 
fácilmente deducible, ya que la mecánica que dirige el producto es el 
juego y, aunque pueda concebirse como obvia la relación entre juego 
y diversión, su consumo será el que indique si verdaderamente resulta 
entretenido: en este caso, la práctica y la reacción de los usuarios de-
muestra que sí.

También se configura como un videojuego de desafío, debido a que 
funciona bajo las reglas fundamentales de polinizar flores y esquivar 
enemigos. En ese mismo sentido, el objetivo principal del juego es 
que los participantes ayuden a un abejorro chileno, una abeja de miel, 
una mosca o un pololo –distintas especies de insectos, propias de la 
región- (Vega, 2017) a polinizar la mayor cantidad de flores posibles, 
mientras evaden la amenaza de otros insectos, aves, anfibios y condi-
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ciones climáticas extremas, que actúan como obstáculos. La meta no 
tiene un límite determinado, pero el jugador va sumando puntos por 
cada flor polinizada y por cada animal evitado, lo cual motiva a generar 
competitividad entre quienes recurren al videojuego.

Otra dimensión importante de “Poliniza Bichos” es su carácter de 
descubrimiento, fundamentado en su objetivo pedagógico. De este modo, 
la construcción del aprendizaje se efectúa otorgando el protagonismo a 
los estudiantes: por medio del videojuego, los niños y niñas acceden al 
conocimiento sobre la polinización de manera directa, lo descubren y 
deducen a partir de los elementos visuales e informativos adicionales 
que incluye. En esta misma línea, el juego proporciona herramientas 
para desplegar en los discentes, diversas habilidades, es decir, su sa-
ber hacer. Aunque no es una muestra exacta de lo que conceptual y 
pragmáticamente implica el Aprendizaje Basado en Retos, cumple la 
misma función que los proyectos de este tipo: establecer una conexión 
efectiva con la realidad (proceso polinizador) y formular planteamientos 
prácticos que desafíen las destrezas de los estudiantes para dar solución 
a la situación expuesta. Dadas estas particularidades, los conceptos 
de gratificación y respuesta inmediata tienen cabida en los resultados 
formales del juego –en este caso, la puntuación obtenida- y las reper-
cusiones individuales –el aprendizaje- del mismo.

Por último, queda explicar la forma en que el videojuego refleja los 
rasgos de un juego de expresión. En este contexto, es crucial su inter-
vención en el entorno educativo, porque trabaja de forma transversal 
al conocimiento científico, una serie de insumos intrapersonales que 
conforman también el panorama de aprendizajes que la iniciativa aquí 
descrita alcanza como resultado. Los sentidos de autodescubrimiento y 
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autosuperación, ligados a la autoestima, reciben influencia positiva de 
los refuerzos y gratificaciones inmediatas que reciben con cada logro 
acumulado, porque permite a los niños saberse capaces de aprender y 
ganar al mismo tiempo e, incluso, de superar sus propios logros, ad-
quiriendo cada vez más experticia en el manejo del videojuego. Como 
consecuencia inherente a este tipo de sentimientos, queda la satisfacción 
en los participantes por haber cumplido y superado el reto.

Conclusiones

Este detallado análisis permite llegar a la conclusión principal de 
que “Poliniza Bichos” es una iniciativa que condensa una serie de 
características que le convierten en un referente latinoamericano de la 
aplicación de los videojuegos al entorno educativo del subnivel primario. 
Su representatividad cobra sentido al considerarse que cumple efecti-
vamente con los postulados fundamentales que guían la construcción 
de un videojuego destinado al entretenimiento puro y que, al tiempo, 
pone estos insumos tecnológicos y de alta calidad, al servicio de un área 
que tampoco puede –ni debe- escapar a la modernización: la educación. 
Y slo hace tomando como referencia algunas estrategias que forman 
parte de la pedagogía, tales como la atención a las inteligencias múl-
tiples, el aprendizaje por medio de los sentidos, el aprendizaje basado 
en retos, un segmento del plan de estudios de la asignatura de Ciencias 
Naturales y, además, la formación personal y social de los estudiantes.

Sin embargo, esta no es la única muestra de una fusión de varias 
dimensiones en el videojuego, ya que también es posible determinar 
una hibridación entre géneros pertenecientes a la gamificación: en este 
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caso, la aventura de acción y la simulación. Una diada que se eviden-
cia a través de los elementos constitutivos del juego, tales como los 
obstáculos o la proyección animada de un proceso biológico como tal.

En una época en la que la educación y la conciencia ambiental se 
han vuelto fundamentales, este videojuego irrumpe como alternativa 
para superar los métodos tradicionales como las charlas o talleres, que 
olvidan el espíritu de diversión y atracción que requiere todo proceder 
didáctico, para que sea efectivo. La educación debe generar emoción 
y a veces debe valerse de mecanismos que, sutilmente, generen un 
aprendizaje, como en el particular aquí examinado, sobre todo cuando 
es imprescindible que los individuos, desde edades tempranas, desarro-
llen su competencia de aprender a aprender. Esto les otorga autonomía 
y protagonismo dentro del proceso de construcción del conocimiento.

De manera más particular, el tema de la concientización ambiental 
y la notable capacidad de recreación que alcanza el videojuego aportan 
desde otra arista, que también resulta importante en la formación de 
la niñez que lo usa: el cambio de actitudes frente a los problemas y 
retos. Las habilidades motrices, emotivas y cognoscitivas que adquiere 
el alumnado trascienden de la simulación, hacia el mundo real, para 
consolidarse en acciones propositivas en favor de la sociedad.

Finalmente, es relevante acotar que la estética bajo la que se cons-
truyó “Poliniza Bichos” responde a una conjunción de herramientas 
audiovisuales, sensoriales, informativas, gráficas… en su contenido, 
que impulsa un proceso formativo multidimensional, que abarca desde 
los saberes más explícitos relacionados con el cuidado del ambiente, 
hasta la promoción de la competitividad positiva, la cooperación, el 
diálogo, la autosuperación, el autodescubrimiento y lo sustancial: la 
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demostración de que los videojuegos no sólo entretienen, sino que 
gracias a esa mayoritariamente innata característica, es capaz de adap-
tarse a propósitos de carácter social, didáctico, cultural, y llamar la 
atención de las personas sobre los más diversos asuntos que rodean su 
existencia cotidiana.
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“O Caso “Não é Não!”: uma Análise de 
Sentimentos sob a Perspectiva da ARS”
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O movimento “Não é Não!” foi criado em 2017, no Rio de Janeiro, 
como agregador de atividades de conscientização sobre situações de 
assédio. São promovidas palestras, rodas de conversa e a distribuição, 
através de financiamento coletivo, de tatuagens temporárias com os 
mesmos dizeres que dão nome à iniciativa. Esta última ação é a mais 
conhecida do grupo, que em 2020 chegou a 15 estados brasileiros.

A grande visibilidade das ações se dá no Carnaval, quando as mu-
lheres saem as ruas para festejar com as tatuagens na pele, de forma a 
formar uma rede de ajuda mútua em uma época de notórios excessos. 
Em entrevista ao portal Hypeness (s.d.), em 2017 foram distribuídas 
4 mil tatuagens, em 2019, 186 mil, e para o carnaval de 2020, a meta 
é produzir 200 mil tatuagens.
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Também em 2020, o movimento foi tema de discussões e atenção 
da mídia após um deputado catarinense o criticar, em rede social, por 
tirar o direito das mulheres de serem assediadas, ato que, segundo ele, 
massageia o ego. O texto completo da postagem de 11 de janeiro de 
2020 pode ser lido no Anexo A.

Neste trabalho analisamos a repercussão virtual da declaração do 
parlamentar, através da Análise de Redes Sociais (ARS). O recorte 
escolhido foram os tweets da semana seguinte ao ocorrido, de 13 a 
17 de janeiro de 2020, que utilizavam a hashtag #naoenao, totalizando 
569 itens. Espera-se também oferecer um referencial metodológico 
para ARS a partir da ferramenta de análise selecionada, ainda pouco 
utilizada no contexto do Jornalismo.

1. Análise de Redes Sociais (ARS)

Consideramos a ARS um instrumento capaz de verificar o impacto de 
uma notícia e o posicionamento do público (Paulino & Empinotti, 2018). 
Ela permite a análise sistemática de grupos sociais a partir de sua 
estrutura, com medidas próprias de caráter matemático. Usá-la é pres-
supor a percepção do grupo social como uma rede (Recuero, Bastos, 
& Zago, 2015).

Uma rede é composta por diversos indivíduos, ou atores, que se 
interrelacionam formando estruturas complexas, que demonstram, 
neste caso, como circulam as informações por eles trocadas. Depen-
dendo do objeto estudado, assim, as conexões podem ser interações, 
relações informais ou vínculos sociais mais estruturados. Assim, as 
redes envolvidas nesta pesquisa envolvem as pessoas que interagiram 
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no Twitter e que publicaram tweets ou retweets sobre o fato, durante o 
período de coleta de dados. 

Os grupos são representados, na ARS, como gráficos sociais, ou 
sociogramas, analisados a partir das medidas de suas propriedades 
estruturais. As relações sociais são denominadas links ou arestas e 
constituem as conexões entre os nós (estruturas em rede). Estes, por 
sua vez, podem ser coisas, pessoas ou grupos e os links entre eles são 
como podemos perceber fluxos, interações e relacionamentos.

É relevante o estudo das interações sociais. Estas, para Munro, 
Hartt e Pohlkamp (2015) oferecem aos pesquisadores apoio, influência, 
intercâmbio e compartilhamento de informações, contribuindo para a 
construção compartilhada do conhecimento.

2. Procedimentos Metodológicos

Esta pesquisa é classificada como de levantamento, pois se trata 
de uma busca por identificar discursos discriminatórios ocasionados 
por uma fato ou notícia divulgado na mídia tradicional. Pretendemos 
verificar o impacto e os tipos de discursos que se originam a partir da 
divulgação destas notícias nas Plataformas de Redes Sociais, neste caso 
específico, no Twitter. Fonseca (2002) aponta que este tipo de pesquisa 
é utilizado em estudos exploratórios e descritivos, podendo ser de dois 
tipos: levantamento de uma amostra ou levantamento de uma população. 

Para um estudo de ARS, o importante é que o objeto tenha uma es-
trutura mapeável e que esta seja útil para a compreensão do fenômeno 
a ser investigado (Recuero, 2017). Colocamos como objetivo a análise 
da repercussão do caso supracitado, buscando especificamente:
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a) Quantificar as interações ocorridas;

b) Identificar os principais termos associados ao uso de 
#naoenao;

c) Entender o comportamento dos atores ao longo do tempo;

d) Classificar os tweets nas categorias propostas por Rourke, 
Anderson, Garrison, & Archer (2001): afetiva, interativa e 
coesiva;

e) Analisar as redes formadas entre usuários.

Espera-se também oferecer um referencial metodológico para ARS 
a partir da ferramenta Netlytic, descrita no tópico a seguir.

2.1 Ferramenta de Análise

Como ferramenta de análise foi usada a plataforma online Netlytic 
(https://netlytic.org/h)3. Trata-se de um analisador de redes sociais e de 
texto baseado que nos possibilita descobrir automaticamente redes de 
comunicação a partir de postagens de mídia social de caráter público. 
Este artigo objetiva, além de apresentar os resultados das buscas na 
Netlytic, analisar os tipos de discurso postados.

É possível fazer análises baseadas em texto (comentários) para 
apresentar a formação de clusters, ou seja, conjuntos de nós mais den-
samente conectados do que os outros na rede. Assim se localizam as 
discussões geradas a partir do tópico pesquisado. O programa resume 
grandes quantidades de dados, evidenciando as interações buscadas 
pela pesquisa de ARS.

3. A ferramenta online Netlytic extrai e identifica automaticamente redes sociais a 
partir de conversas on-line em sites de mídias sociais.

https://netlytic.org/h
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O desenvolvimento da Netlytic é creditado ao professor da Ryerson 
University, Anatoliy Gruzd (http://anatoliygruzd.com/). Gruzd, Paulin e 
Haythornthwaite (2016) a definem como uma ferramenta que permite 
aos usuários capturar e importar dados de conversação online, além de 
encontrar, explorar e visualizar temas emergentes de discussões. As pla-
taformas de redes sociais passíveis de análise são Twitter, Facebook, 
YouTube, Instagram, Feeds e Google Drive.

2.2 Coleta de Dados

Neste caso optamos pelo Twitter. Para que a busca seja possível, 
o passo inicial é fazer a autenticação no sistema e selecionar a opção 
New Dataset. Será, então, possível selecionar a rede social utilizada 
(Figura 1), nomear o conjunto de dados (dataset) a ser coletado e in-
dicar os termos para a busca (twitter search terms). Os termos aceitos 
podem ser usuários (iniciados por @), hashtags (iniciadas por #) ou 
termos textuais. Podem ser feitas requisições a cada 15 minutos, cada 
uma com até mil tweets. A versão gratuita da Netlytic limita o número 
de análises a 3 e o número de ocorrências coletadas a 2500.

Figura 1. Interface de busca no Twitter da Netlytic. (Reprodução Netlytic)

http://anatoliygruzd.com/
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Uma vez iniciada a pesquisa, é apresentado o preview do resultado 
no formato mostrado na Figura 2. A informação é apresentada, da es-
querda para a direita, em: link para visualizar o conteúdo original; data 
de publicação em formato ano-mês-dia; autor da publicação e conteúdo 
da publicação.

Figura 2. Preview dos resultados da pesquisa. (Reprodução Netlytic)

A plataforma usa APIs públicas para coletar postagens do Twitter e 
do YouTube. Ela também suporta a análise de seus próprios conjuntos 
de dados. Na opção My Datasets, no menu superior, sempre é possível 
acompanhar as pesquisas já feitas e selecionar as opções oferecidas, 
Recorte, Comentários, Edição, Downloads e Exclusão. como demons-
trado na Figura 3.
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Figura 3. Apresenta as bases coletadas e possibilidades de: Recorte, 
Comentários, Edição, Downloads e Exclusão. (Reprodução Netlytic)

2.3 Interpretação dos Dados: Extração de Palavras-Chave

A partir das bases de dados coletadas (Figura 3), são apresenta-
dos recursos de Análise de Texto (text analysis) ou de Rede (network 
analysis). No primeiro deles, são duas as possibilidades de visualiza-
ção de resultados: Extração de Palavras-chave (keyword extractor) ou 
Categorias Manuais (manual categories).

Extração de Palavras-chave é voltada à identificação dos tópicos 
populares nesse conjunto de dados, medidos pela frequência das pala-
vras. Essa opção conta as palavras mais frequentemente associadas à 
principal, apresentando-as em forma de nuvem ou gráfico (Figura 4). 
Este mostra também a evolução da frequência das palavras ao longo 
do tempo selecionado de pesquisa: observa-se a variação da esquerda 
(início da pesquisa), para a direita (final da pesquisa). O primeiro termo 
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refere-se ao #naoenao, ou seja, o termo base da pesquisa, por isso em 
maior incidência que os demais.

Figura 4. Gráfico de extração de palavras-chave. Fonte: Reprodução 
Netlytic

Muitas vezes os termos associados ao principal são links, nomes 
de usuários, hashtags, ou palavras escritas de maneira não formal (sem 
acentos, etc), de forma a exigir uma etapa de “limpeza” dos dados co-
letados antes de se avançar com a apresentação dos resultados. Essas 
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ações podem ser do tipo: separação de palavras, retirada/inserção de 
acentos, pontuações, caracteres especiais, unificação dos termos para 
letras maiúsculas ou minúsculas, entre outras.

No caso do #naoenao, o gráfico indica a maior incidência dos se-
guintes termos (na ordem trazida na Figura 4):

Tabela 1.
Termos mais comumente associados à hashtag analisada
apresentadora clara festejando mulheres respondeu direito

assédio deputado laine paquera valgas massageia
carnaval diferença livre passe violência

Neste estágio já é possível reconhecer episódios pontuais de grande 
repercussão associados ao fato inicialmente pesquisado, isto é, a hashtag 
#naoenao: o termo “deputado” se refere à declaração do deputado cata-
rinense em rede social e os termos “apresentadora”, “laine”, “valgas” 
e “respondeu” fazem referência ao posicionamento da empresa NSC 
TV, afiliada Globo em Santa Catarina, que leu nota ao vivo, através da 
apresentadora Laine Valgas, do Jornal do Almoço, em que repudiava 
as declarações do parlamentar. Percebe-se no destaque das palavras 
mais citadas a ênfase e consequentemente o posicionamento dos atores 
que estão interagiram de forma ativa no fato e indiretamente quando 
identificamos o posicionamento do público.

Uma das funcionalidades da Netlytic é a possibilidade de exportar a 
base de dados coletada em formato .csv ou .xls (Figura 5). Essa funcio-
nalidade nos permite explorar os campos da visualização de dados em 
outras plataformas e analisar de uma forma mais criteriosa os discursos 
disparados pelo público.
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Figura 5. Ambiente que apresenta as bases coletadas

Figura 6. A ênfase dos termos visualizada em círculos, imagem gerada 
pelo plataforma Rawgraphs. Recuperado de https://rawgraphs.io/

https://rawgraphs.io/
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Na Figura 6 podemos ver um exemplo do uso da base de dados 
gerada pela Netlytic, que foi utilizada para gerar um gráfico que mos-
tra a ênfase dos termos. Os resultados também podem ser visualizados 
na forma de nuvens de termos. Assim se veem outros termos menos 
utilizados e se tem melhor noção da relevância de cada um, expressa 
nos diferentes tamanhos dos círculos envolventes.

2.4 Interpretação dos Dados: Categorias Manuais

A segunda possibilidade de visualização de resultados em Análise 
Textual, Categorias Manuais (manual categories), classifica automatica-
mente palavras-chave em categorias como tempo, tamanho, som, forma, 
e algumas relacionadas a sentimentos. Estes estão subdivididos entre 
mau e bom (“Feelings (Bad)” e “Feelings (Good)”), respectivamente. 
As categorias podem ser editadas pelo usuário.

Como a ferramenta foi desenvolvida em inglês, esta análise, se fei-
ta de forma automática, pode ser problemática em tweets escritos em 
português. Por isso, é importante que o pesquisador edite manualmente 
as categorias de análise que o interessam. Neste caso, por exemplo, 
interessa-nos revelar os sentimentos associados aos tweets envolvidos. 

É preciso, portanto, incluir, dentro das categorias Bad e Good ter-
mos em português que sugiram a relação ao sentimento em questão. 
Na Figura 7 se veem os termos, em inglês, já pré-estabelecidos para 
cada sentimento. É possível , na parte superior, acrescentar termos (add 
term) para uma busca mais precisa, especialmente quando se trabalha 
com um idioma que não o inglês.
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Figura 7. Termos associados aos sentimentos pesquisados. (Reprodução 
Netlytic)

A Netlytic organiza os achados relacionados às categorias em blocos 
que enfatizam sua ocorrência, Figura 8 superior. No caso analisado, foi 
detectada maior presença de sentimentos positivos, destacado no maior 
bloco, à esquerda. É possível, clicando sobre ele, ver quais os termos 
mais usados levaram a tal resultado, Figura 8 inferior.
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Figura 8. Termos associados às categorias. Fonte: Reprodução Netlytic
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Outra função da análise de texto é a contagem das palavras mais 
frequentes, reunidas em uma nuvem, ilustrada na Figura 9. Neste caso, 
o tamanho do texto é o indicativo de sua incidência. Estão incluídos 
também links, hashtags e nomes de usuários, iniciados em @.

Figura 9. Nuvem de palavras. Fonte: Reprodução Netlytic

2.5 Interpretação dos Dados: Análise de Redes

Avança-se agora para a segunda forma de análise disponível na 
ferramenta, a Análise de Redes. Esta objetiva avaliar as conexões e 
suas relações durante o período descrito. A Rede de Nomes é uma 
funcionalidade que representa as conexões relacionadas aos atores que 
estão interagindo naquele termo (https://netlytic.org/).

Voltando à mobilização através da #naoenao, muitas pessoas publi-
caram seus comentários no Twitter diretamente para o Deputado que 
fez as considerações sobre o assunto em mídia estadual. Um exemplo 
dessa interação pode ser vista na Figura 10, que foi gerada e adaptada 
para explicar como podemos ler uma rede em grafos.

No primeiro quadro temos uma imagem que apresenta um conjunto 
de interações onde o ator principal é o “depjesse”. Nota-se que todas as 
relações (linhas) chegam até ele (nó). No terceiro quadro da imagem po-

https://netlytic.org/
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de-se notar o nome dos perfis do twiter (nós) que estão interagindo com o 
nó principal (depjesse). Uma das funcionalidades da plataforma é revelar 
o discurso de cada ator; ao clicar no nó, tem-se o que foi comentado.

Figura 10. Imagem adaptada para explicar como podemos ler uma rede 
em grafos sobre o caso citado no artigo #NãoÉNão.

No exemplo da Figura 10 destacamos o comentário de “fran77” que 
pode ser analisado como uma crítica velada ao deputado. Lembrando 
que os posts do Twitter são abertos e ressaltamos que nesta pesquisa 
nosso objetivo é apresentar os recursos de plataformas para revelar ou 
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entender o sentimento e posicionamentos das pessoas frente aos assuntos 
divulgados na mídia.

3. Análise Complementar: Presença Social

Uma etapa de análise complementar à Netlytic, quando se objetiva 
associar sentimentos às mensagens encontradas, é a baseada no con-
ceito de presença social. Para tal é necessário analisar individualmente 
as mensagens, pois seu conteúdo é o determinante, ou trabalhar com 
alguma forma de automatização da contagem, como o uso de algortimo 
que reconheça os termos usados no texto e a partir dele classifique a 
mensagem em uma das categorias propostas por Rourke et al. (2001). 
Na pesquisa dos autores para entender o comportamento de estudantes 
em conversas mediadas por computador, a presença social é definida 
como a habilidade de alguém se projetar numa comunidade social e 
afetivamente. Textos e imagens analisados (no caso deste trabalho, 
somente texto, devido à grande quantidade de mensagens envolvida) 
podem ser classificados em três tipos (Tabela 2):

Tabela 2.
Categorias para verificação de presença social
Categoria de presença social Tipo de mensagem

Afetiva

Que expresse emoções
Que use humor
Que traga informações pessoais, 
revelações
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Interativa

Que continue um discurso
Que cite mensagem de outra pessoa
Que traga referência de outra mensagem
Que faça perguntas
Que contenha apreciação
Que concorde com outra mensagem

Coesiva
Que use vocativos
Que se refira ao grupo como nós/nosso
Que cumprimente, saúde ou se despeça

Adaptado de Rourke et al., 2011; Pessoni e dos Santos, 2018

Os 569 tweets encontrados durante o período de coleta de dados 
foram classificados segundo a presença social Rourke et al. (2001). 
No gráfico da Figura 11 vemos que 87,3% deles (496 tweets) foram 
do tipo interativo, ou seja, continuam um discurso anterior, referem-se 
a outra mensagem (no caso, RT, ou retweet), tragam questionamentos 
ou apreciações.

O grande número de RTs levou a diferença tão evidente entre as 
mensagens do tipo interativa e as demais. Nota-se presença constante 
da mídia, sobretudo do perfil @MidiaNINJA, mediando o debate e 
divulgando tweets posteriormente compartilhados 135 vezes:

• RT @MidiaNINJA: #NãoÉNão: Carnaval sem assédio! 
Deputado do PSL disse que assédio é “direito” das mulheres 
e “massageia ego”. A apresentad…

• RT @MidiaNINJA: O deputado estadual Jessé Lopes (PSL-
-SC) é contra campanha Não é Não, argumentando que ação 
feminista quer tirar “o direito…



853

Outras 16 mensagens do tipo interativa citam o deputado cuja decla-
ração foi alvo de polêmica, como visto na análise de redes da Figura 10.

Figura 11. Presença social dos tweets analisados.

Mensagens afetivas foram as menos encontradas na análise, represen-
tando 6,2% do total, ou 35 tweets. Estas revelam emoções e informações 
pessoais, como nos seguintes trechos, retirados de tweets analisados:

• “Vergonha de você ser catarinense...”

• “Amei a postura dos jornalistas...”

• “Nojo!”

Não foram encontrados tweets com mensagens com tons de humor, 
que também poderiam contar como afetivas.
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Mensagens coesivas corresponderam a 6,5% da análise, ou 37 tweets. 
Elas envolvem saudações, vocativos ou textos em que o autor se inclua 
no coletivo, usando termos como “nós” ou “nosso (a)”. Alguns dos 
casos encontrados foram:

• Quando um homem fala sobre direitos das MULHERES, 
ele começa errado. Só quem pode opinar sobre os nossos 
direitos somos nós MULHERES #naoenao

• as figuras públicas devem ter responsabilidade com o que 
dizem. E se disse é o que vc pensa. Só mostrou ser um sexista 
desrespeitoso com todas nós, mulheres (inclusive as suas). 
#nãoénão #assédionãoédireito #contraaculturadoestupro

Considerações Finais

A mobilização das pessoas em redes sociais é, inegavelmente, um 
fenômeno contemporâneo, que se pretende analisar na ótica do Jorna-
lismo e de como este pode ser amparado por informações críveis e que 
apresentam como característica não só o fluxo de informação explícita 
na forma de dados naturais (comentários), mas também informações 
(dados) do próprio fluxo de movimento e sentimentos destes atores 
(leitor) frente a um fato noticiado.

Este estudo ainda está em fase inicial e teve como objetivo apresentar 
uma ferramenta que não exige conhecimentos técnicos avançados para 
fazer uma análise em redes sociais. A proposta não é um estudo aprofun-
dado em redes e grafos, mas tem o objetivo de apresentar ferramentas 
e funcionalidades que podem ajudar jornalistas em uma análise mais 
refinada sobre os discursos nas redes sociais.
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A análise mostrou que os tweets da campanha #naoenao foram, em 
grande medida, direcionados a um caso com repercussão negativa na 
mídia, o da declaração do deputado catarinense, e também voltados 
aos fatos desencadeados após a declaração, como o pronunciamento 
da emissora NSC TV. As mensagens relacionadas à emissora foram 
escritas, sobretudo, à apresentadora que leu a nota da empresa ao vivo. 

Um conceito que pretendemos abordar nas próximas pesquisas 
é o de infoegajamento4, termo usado para mapear tipos de conexões 
entre pessoas e instituições, causas ou marcas, que geram resultados 
positivos para ambos. Leighninger (2018) traz uma abordagem a se 
considerar também como um desafio na mobilização em redes sociais, 
que fortalece “novas vozes” - jovens, pessoas com poucos recursos, 
imigrantes... - e mobiliza questões de gênero e etnias para uma praça 
pública digital. Como metodologias possíveis de serem exploradas 
pretendemos alinhar as possibilidades técnicas de representação para 
obter análises mais aprofundadas, utilizando métodos relacionados à 
Análise do Discurso e Conteúdos.
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ANEXO A
Post público no Facebook de deputado do PSL-SC - 11/01/2020

“NÃO É NÃO” - FEMINISMO NO CARNAVAL DE SC. NÃO 
USE A TATUAGEM!!

-O movimento COLETIVO FEMINISTA de SC, pede doação para 
confeccionar e distribuir tatuagens escrito “Não é não” no carnaval de 
SC, para “combater” o assédio;

-Não sejamos hipócritas! Quem, seja homem ou mulher, não gosta 
de ser “assediado(a)” ??Massageia o ego, mesmo que não se tenha 
interesse na pessoa que tomou a atitude.

-O movimento Feminista NUNCA vai terminar, pois trata-se de um 
movimento POLÍTICO -PARTIDÁRIO. Sempre que conquistam algo, 

https://www.hypeness.com.br/2020/01/nao-e-nao-campanha-contra-assedio-no-carnaval-atinge-15-estados/
https://www.hypeness.com.br/2020/01/nao-e-nao-campanha-contra-assedio-no-carnaval-atinge-15-estados/
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irão procurar outra causa para defender, pois o movimento não pode 
parar, já que ele é um braço da revolução cultural socialista. É igual ao 
MST, sempre ganham terras, mas estão sempre sem terras.

-Após as mulheres já terem conquistado todos os direitos necessá-
rios, inclusive tendo até, muitas vezes, mais direitos que os homens, 
hoje as pautas feministas visam em seus atos mais extremistas TIRAR 
direitos. Como, por exemplo, essa em questão, o direito da mulher 
poder ser “assediada” (ser paquerada, procurada, elogiada...)Parece até 
inveja de mulheres frustradas por não serem assediadas nem em frente 
a uma construção civil.

-Toda mulher sabe lidar com assédio. Obviamente estou falando do 
ASSÉDIO no sentido que o próprio movimento GENERALIZA (dar 
em cima), e não de atos AGRESSIVOS e perturbante. Crime não se 
previne e nem se combate com TATUAGENS!

-Neste carnaval, não colabore com este movimento segregador, não 
use essa tatuagem ineficiente!
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Podosfera, Videosfera e o Desenvolvimento 
de uma Nova Linguagem para o Jornalismo 
Feminino em Rede
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O advento da internet, bem como a popularização dos meios de 
acesso a ela a partir de meados dos anos 2000 vem possibilitando o 
desenvolvimento de novas formas de comunicação. Duas delas têm 
sido alvo da atenção tanto de produtores independentes como das em-
presas de comunicação consolidadas: o videocast e o podcast . Este 
último surgiu em fevereiro de 2004 dentro de uma matéria assinada 
por Ben Hammersley no jornal britânico The Guardian. O artigo apre-
sentou a primeira plataforma capaz de compilar entrevistas em áudio 
no formato de feed, da mesma forma como os leitores que usavam a 
tecnologia Really Simple Sindication (RSS) já faziam com conteúdos 
em texto publicados por blogs e sites noticiosos.
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Alguns anos mais tarde, essa inovação se estenderia aos vídeos, 
especialmente com a expansão do YouTube ™ , da Google ™ . As duas 
interfaces técnicas acompanhadas de seus banco de produções seriam 
batizadas como podosfera e videosfera, respectivamente. Com a chegada 
da década de 2010, o crescimento nas vendas de dispositivos portáteis 
como os smartphones e tocadores portáteis de músicas, observa-se uma 
mudança no hábito de consumo de m ídias sonoras. Os podcasts tiveram 
aceitação crescente entre o público, especialmente por suas múltiplas 
possibilidades em narrativas hipertexto e hipermídia (Assis, 2011), que 
permitem a integração com outros conteúdos em texto, áudio e vídeo.

Os podcasts e videocasts se inserem no contexto de uma nova forma 
de consumir mídia. Algumas marcas batizaram esse novo modelo como 
os “serviços sob demanda”. Nesses casos, o programa sonoro ou audio-
visual pode ter uma cópia baixada para o dispositivo pessoal de cada 
indivíduo a qualquer tempo, não ficando preso a uma grade horária e à 
impossibilidade de reprise desse conteúdo. O jornalismo, em especial, 
é palco de muitas dessas transformações processadas nos últimos anos 
graças aos avanços tecnológicos (Machado & Palacios, 2003).

Apesar da profusão de novos podcasts e videocasts no Brasil que 
visam aproximar as plataformas tradicionais de comunicação - rádio e 
televisão - cada vez mais de uma identidade transmídia (Jenkins, 2009), 
ainda não está claro qual deve ser o perfil de linguagem e de uso de 
recursos atrativos que façam essa ponte entre o jornalista e o ouvinte.

O fato primordial está na necessidade cada vez maior de o jorna-
lismo se fazer divulgável por múltiplas plataformas que, cada qual à 
sua particularidade, permitem uma imersão diferenciada no conteúdo 
de uma mesma pauta.
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Dessa maneira, o grande desafio do jornalismo para agora e as pró-
ximas décadas está na adaptação de suas atividades para a produção 
de conteúdo voltado a todas as plataformas, de forma eficiente e em 
tempo cada vez menor. Isso, contudo, sem perder o foco nos princípios 
e processos fundamentais da apuração. Para o consumidor do conteúdo 
noticioso, isso deve se traduzir em agradabilidade visual e confiança.

Isto posto, este artigo, portanto, tem o objetivo de apresentar os 
principais resultados obtidos até agora do trabalho de pesquisa desen-
volvido no trabalho “Podosfera, videosfera e o desenvolvimento de 
uma nova linguagem para o jornalismo de gênero em rede”, pesquisa 
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação da Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade 
Estadual Paulista. Apoiou-se, inclusive, em aportes de outra pesquisa 
recém-publicada cujo título é “A construção midiática da autoestima 
das mulheres através da expressão imaginária (estudo de caso: Revista 
Vogue)” publicado em Razão e Palavra (Nicola & Gallate, 2019).

Para aproximar-se mais do público específico, Nicola e Gallate 
(2019, p. 497) apontam que

Para obter os editoriais e informações mais aprofundadas de cada 
capa selecionada, foi acessada versão on-line da revista, mensalmen-
te. Assim como, para obter as características físicas, como peso e 
altura, das modelos foram acessados sites das agências das modelos 
e seus portfólios on-line. E por fim, também foi realizado o acesso 
às informações de versões internacionais de diferentes edições da 
revista Vogue através de sites.

Ao finalizar a pesquisa quantitativa sitiográfica do público de gênero, 
72 mulheres de idade entre 12 e 53 anos, responderam a um questionário 
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a respeito da revista Vogue Brasil. Deste questionário, os resultados 
obtidos foram surpreendentes: 26,9 % (redes sociais), 61,5% (revista 
física) e apenas e tão-somente 11,5% (revista on-line). Deste modo, 
há uma ineficiência ainda, ou um certo desprezo do público feminino 
para com as versões on-line , ressaltando que apenas a maioria das 
consumidoras pesquisada ainda opta pela versão física da revista, numa 
proporção destacada (Nicola & Gallate, 2019, pp. 499-500].

11,5

61,5

26,9

Gráfico I - Versão da Revista

On-Line

Revista Física

Redes Sociais

Como já apontado, enfatizamos que os estudos tiveram como ponto 
de partida a preocupação dos pesquisadores com os rumos da prática 
jornalística de gênero no meio digital para as próximas décadas em vista 
de se otimizar melhores recursos, que de fato convençam a respectiva 
comunidade on-line para ampliar seus acessos. Acredita-se que os passos 
dessa pesquisa possam legitimar nossos anseios.

Ante o fato, é sabido que contato profissional com informações 
noticiosas e a sua transmissão para as pessoas sempre foram preo-
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cupações inerentes ao Jornalismo, que buscou ajustar-se a diferentes 
públicos conforme os avanços das tecnologias de difusão (Machado & 
Palacios, 2003). Seu exemplo mais conhecido é o da sequência impren-
sa, rádio, televisão e, agora, a internet. É nesse último degrau, o mais 
recente, que a pesquisa se dedica a estudar.

Nos estudos de cibercultura, convencionou-se chamar de web 2.0 a 
etapa da interação homem-máquina na internet em que o usuário con-
seguiu a independência de produzir conteúdo próprio para a internet. 
Popularmente conhecida como “web participativa”, essa fase aos poucos 
vai se tornando um registro do passado. Durante esse período, os in-
ternautas conheceram e aprenderam a usar blogs, chats e redes sociais. 
É uma etapa em que os internautas produzem o mesmo conteúdo que 
irão consumir de maneira retroativa. Para o jornalismo, isso representou 
uma série de desafios: primeiro o de fazer-se presente nesses novos 
espaços digitais; segundo, o de aprender a comunicar-se de maneira 
persuasiva com o usuário, de modo que o tão estudado conceito de co-
municação se estabelecesse, ou seja, o vínculo interativo entre emissor 
e receptor, de maneira recíproca. A linguagem do jornalismo deixa de 
ser segmentada e isolada por plataforma (TV, rádio, web) e passa a ser 
mais fluida, maleável, busca trocar características entre os diferentes 
veículos. Uma característica importante dessa fase: as redes sociais se 
transformam em um tipo de repositório dos conteúdos, e saber vendê-
-los para o internauta também se torna um desafio para o jornalismo.

Atualmente, vivemos um período de transição entre a web 2.0 e a 
web 3.0. Essa etapa mais recente é marcada pelo aprofundamento das 
práticas anteriores, sobretudo no que diz respeito à personalização de 
conteúdo. Nessa fase, os usuários caminham para uma relação ainda 
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mais próxima da tecnologia, agora batizada com termos como inteli-
gência artificial. Todo o banco de dados do conhecimento já construído 
passa a ser esquematizado de maneira mais ágil, mais inteligente para o 
usuário. A chegada de tecnologias como a internet 5G vem a aprofundar 
esse novo conceito social, e marcar uma nova fase da humanidade onde 
a internet está em todos os lugares.

No caso do jornalismo, não poderia ser diferente. Sua expressão mais 
avançada para adequar-se a essa nova realidade é o domínio das lingua-
gens do podcast - cujo meio eletrônico é chamado de podosfera - e do 
videocast - com espaço batizado de videosfera - nativamente oriundas da 
web, para transmitir as informações. Na visão de Pinho (2003), com essas 
novas interfaces, o jornalismo definitivamente deixou de ser segmentado 
e linear para trazer a dinâmica do hipertexto, ou seja, fazendo várias 
conexões distintas para processar uma informação, assemelhando-se ao 
funcionamento da mente humana. É o que Jenkins (2009) também dirá 
sobre uma identidade transmídia cada vez mais presente no campo 
da comunicação. Renó & Flores (2012) fazem parte das referências de 
estudo e foram a fundo nas pesquisas ao colocar um blog jornalístico em 
prática no ano de 2010 e embasado por uma iniciativa essencialmente 
mobile de se produzir informação e que é buscado pela sociedade digital 
que vai abandonando a era analógica e adentrando no digital - à época, 
o fenômeno da web 2.0. Para eles, todo esse ciclo de transformações é 
resumido pelo conceito de groundswell:

Para Li y Bernoff (2009, p. 10), este es el fenómeno en que la so-
ciedad utiliza medios alternativos o no-convencionales para obtener 
informaciones. De acuerdo con los autores, groundswell es ‘una ten-
dencia social en la cual las personas usan la tecnología para obtener 
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lo que desean unos de los otros y no con instituciones tradicionales 
como las corporaciones’ (Renó & Flores, 2012, p. 49).

Entretanto, essa adaptação se torna complicada ao passo que muitos 
negócios do jornalismo em rede que já mergulharam na tentativa de se 
readequarem acabam meramente fazendo a transposição de conteúdos, 
sem a preocupação com a otimização para o consumo do conteúdo. É o 
que os desenvolvedores de linguagem web convencionaram chamar de 
Graphic User Interface (GUI) ou, em termos mais palatáveis, “Arqui-
tetura da Informação”. Pinho faz menção a Bezerra (2002).

Tal momento de transformação não poderia ser mais adequado para 
uma discussão como essa. Esta pesquisa resgata o conceito de podcasting, 
inclusive sob o ponto de vista semântico - pod [cápsula, em inglês] + 
casting [transmissão, em inglês] - para basear o produto tecnológico 
que será apresentado ao final dessa pesquisa: um produto multiplata-
forma agregador de podcasts e videocasts, ajustado às demandas tanto 
dos jornalistas como dos seus consumidores de conteúdo (audiência). 
Naturalmente, como é possível depreender desta introdução, a pesquisa 
está calcada na produção de conteúdos audiovisuais (som + imagem) 
em meios digitais, de modo que a análise de produtos semelhantes se 
pauta em portais de notícias e emissoras de rádio e televisão no meio 
eletrônico. Vale destacar seu poderia hipersegmentário: o gênero.

1. Objetivos Centrais da Pesquisa

Munir-se de suporte teórico e conhecimento prático do modus ope-
randi do jornalismo em rede no atual momento para, a partir de reflexão 
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e aplicação dos conhecimentos dos pesquisadores, desenvolver um 
produto tecnológico que atenda às demandas do jornalismo de gênero.

2. Metodologia

O trabalho de pesquisa tem sido organizado em três etapas, a saber: 
1. leitura e fichamento de livros e artigos científicos sobre cibercultura e 
jornalismo digital; 2. imersão em consumo de conteúdos nas linguagens 
podcast e videocast produzidos pelo jornalismo em rede na atualidade 
com envolvimento do gênero; 3. desenvolvimento da proposta de produto 
digital multiplataforma para agregar os conteúdos da público-alvo feminino.

3. Resultados Obtidos até o Momento.

O estudo de bibliografia pré-selecionada permitiu concluir que 
existe uma demanda real porém negligenciada pelo jornalismo em rede 
de gênero atualmente: a preocupação com a ciberleitura. É necessário 
pontuar que o ritmo e o hábito de leitura do ciberleitor é diferente da 
forma como ele consome a uma peça audiovisual ou faz a leitura de um 
texto em suporte físico. A dinamicidade de consumir múltiplos conteúdos 
em simultâneo, seja em um smartphone ou em um computador pessoal 
de mesa, exige a adequação a uma leitura rizomática, isto é, repleta de 
links e conexões. Isso se mostra uma maneira extremamente eficiente 
de fidelizar o visitante.

Como as referências também atestam, faz-se necessária uma revisão 
dos conhecimentos em jornalismo digital, âmbito de estudos bastante 
explorados pelo pesquisador Canavilhas (2006) que defende o esquema 
da “pirâmide deitada” para os conteúdos na internet. Nesse modelo, 
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a dinâmica de disposição dos conteúdos obedece a uma hierarquia 
de importância de diferentes níveis de leitura: unidade-base, nível de 
explicação, nível de contextualização e nível de exploração. O cerne 
dessa discussão está na forma como isso será adequado visualmente, 
em termos de design para o consumidor final. Por sinal, essa discussão 
de design para web se mostra bastante pertinente e será um tópico de 
trabalho no desenvolvimento da plataforma que tem sido a proposta 
de produto.

Outro ponto importante da pesquisa e do estudo até aqui foi um 
levantamento das informações contidas no chamado “Atlas da Notícia” 
(https://www.atlas.jor.br/), projeto desenvolvido pelo Instituto para o 
Desenvolvimento do Jornalismo (Projor) e pelo Volt Data Lab para ma-
pear a situação do jornalismo de gênero no Brasil. A edição mais recente 
dessa pesquisa foi publicada em 2019 e revelou que o rádio continua 
sendo o meio de comunicação mais usado no país, e que sua presença 
se torna ainda maior nos chamados “desertos de notícia”, cidades ou até 
mesmo regiões que não contam com um veículo de comunicação sequer 
para fazer a cobertura jornalística. Os desertos correspondem a 62% dos 
municípios brasileiros. Ora, é pertinente fazer o questionamento: quem 
pode suprir essa demanda? Em tempos de universalização do acesso 
à internet, não é pesaroso imaginar que os internautas dessa região 
também queiram adequar-se às novas tecnologias, que precisarão ser 
igual ou tanto mais persuasivas que as tradicionais - rádio e televisão 
respondem por 45% dos trabalhos em jornalismo no Brasil. Assim, o 
podcast e o videocast também se apresentam como degraus evolutivos 
importantes na democratização do acesso à informação.

https://www.atlas.jor.br/
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Para obter resultados mais práticos do que está sendo estudado, 
criou-se o “Lauda 7”, um podcast e videocast que será apresentado 
junto à proposta de produto tecnológico ao final da pesquisa. O Lauda 7 
é o exemplo de produto jornalístico audiovisual que se ajusta aos con-
ceitos que o jornalismo de rede final irá apresentar, tendo enfoque 
também no público feminino. Até o presente momento, cinco edições 
em áudio [podcast] já foram produzidas. O mês de março de 2020 será 
dedicado às produções em vídeo [videocast]. Os episódios em áudio já 
podem ser ouvidos pelos agregadores digitais de música Spreaker™ 
e Spotify™, e todo o marketing de divulgação por meio de perfis nas 
principais redes sociais - facebook™, Twitter™ e Instagram™ - com 
o nome de usuário @laudasete.

Como falamos em linguagem web, a segunda parte do produ-
to tecnológico que será apresentado consiste em uma proposta de 
plataforma digital para agregar todos os conteúdos em podcast e 
videocast. Aqui ela será batizada de “Ágora”, em alusão aos espaços 
da vida urbana na Grécia Antiga onde o conhecimento e a sapiência se 
reuniam para debater problemas e tomar iniciativas para resolver pro-
blemas. Eis parte do papel do jornalismo: agregar, reunir informações 
e ser propositivo. “Ágora” está em fase final de planejamento para um 
site na web e para um aplicativo voltado a smartphones.

4. Análises

Foram selecionados alguns produtos audiovisuais em jornalismo 
que já são produzidos no mercado brasileiro e que considera como 



869

iniciativas bem sucedidas dentro do modelo de negócio em podosfera 
e videosfera que está estudando e desenvolvendo nesta pesquisa.

4.1 “Tudorial” | Rádio Bandeirantes + Rádio BandNews FM

O “Tudorial” é um videocast produzido em parceria entre as rádios 
Bandeirantes e BandNews FM (www.bandnewsfm.com.br), emisso-
ras do Grupo Bandeirantes de Comunicação, exclusivamente para o 
“Facebook Watch”, uma plataforma de vídeos lançada pela rede social 
homônima em 2019. O programa tem duração variável, oscilando entre 
8 e 12 minutos, em média. Trata-se de um formato de roda de conversa 
onde quatro jornalistas expõem uma notícia em destaque na semana 
e debatem sobre o assunto, buscando chegar a um consenso. São três 
episódios semanais, às terças, quintas e sábados. Dois temas para cada 
episódio são submetidos à votação nos perfis das duas rádios no face-
book® cerca de um ou dois dias antes da veiculação.

Este programa se revelou ser uma aposta acertada no formato audio-
visual. A primeira característica é o notável empenho dessas emissoras 
em cativar um público por uma forma de comunicação que não é a 
nativa do veículo - essencialmente sonoro, o rádio. Nota-se ainda que 
essa iniciativa consegue trazer o ouvinte no papel de receptor ativo, 
explicado por Pinho (2003):

Com milhões de sites da Web disponíveis na rede mundial, a au-
diência tem de buscar a informação de maneira mais ativa. Daí se 
dizer que a Web é uma mídia pull, que deve puxar o interesse e a 
atenção do internauta, enquanto a TV e o rádio são mídias push, nas 
quais a mensagem é empurrada diretamente para o telespectador ou 
ouvinte, sem que ele a tenha solicitado. (Pinho, 2003, p. 55)

http://www.bandnewsfm.com.br
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4.2 “O Assunto” | G1

“O Assunto” é um podcast semanal apresentado pela jornalista Renata 
Lo Prete e produzido pelo G1 (www.g1.globo.com), portal de notícias 
do Grupo Globo. Há que se observar nesse exemplo uma preocupação 
recente dessa empresa de comunicação em fazer valer o conceito “Uma 
Só Globo”, que vem sendo implantado até mesmo com o auxílio de uma 
empresa estrangeira de assessoria empresarial. Assim, o podcast tem 
a agilidade que esse tipo de conteúdo exige e traz inúmeros trechos de 
conteúdos produzidos tanto pela Rede Globo de Televisão como por sua 
rede de afiliadas, que ajuda a embasar o debate feito na entrevista com 
um ou mais especialistas conforme o tema do programa. O propalado 
conceito de convergência dos meios de comunicação se manifesta na 
união da televisão e da internet.

Considerações Parciais

Ante o estudo, verifica-se um amplo espectro de atividades on-line 
que corroboram cada vez mais a necessidade de pesquisas cujo mote 
implica no aprofundamento do conceito de ciberleitura. O que se veri-
fica ainda são constantes movimentos na web que desautorizam muito 
das publicações elaboradas pelos editores em rede que, todavia, fincam 
seu aportes no mundo off-line.

Sendo assim, as práticas do mundo digital estão pouco a pouco se 
redirecionando para identificar as verdadeiras necessidades de conteúdos 
das plataformas on-line. Pesquisas devem ser sempre implementadas 
para de fato apontarem – senão elucidarem – novas tentativas de con-
templar as necessidades dos ciberleitores e seus anseios. O público 

http://www.g1.globo.com
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hipersegmentado – como se caracteriza o de gênero e, em especial o 
feminino, - através desta pesquisa que envolve plataformas podcast e 
videocast já o estão demonstrando. Vale continuar e o futuro o dirá.
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Interface Open Design e Gênero: Suporte à 
Influência do Ecossistema dos Meios

Guilherme Cardoso Contini1

Dorival Campos Rossi2

Para sustentar conexões entre a ecologia dos meios, o gênero e a 
“categoria mulher” (Piscitelli, 2002) é preciso uma análise aprofunda-
da que considere o potencial transdisciplinar frente às reformulações 
necessárias do “gênero” e que critique discursos de relações binárias 
tais como sexo/gênero, homem/mulher. Quando “queeriza-se” áreas 
criativas e tecnológicas como o Design (Portinari, 2017) deve-se discutir 
o Open Design e as tecnologias makers e colaborativas como suporte 
à influência da ecologia dos meios.

Partindo de reflexões sustentadas pelo campo do Sex Design está 
intrínseco o status transgressor das temáticas da área e é frequentemente 
vista a ascensão de personalidades únicas e mulheres desbravadoras 
que rompem barreiras estruturais com o suporte das metodologias 
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makers. De forma a aliar os conceitos de gênero, os profissionais criati-
vos e makers ao “Open to all” e ao Open Design, que é um termo que 
descreve a união do Design ao conceito de Open Source. Sobre Makers, 
a descrição é ampla e abrange grande diversidade de atividades, desde 
artesanato clássico até eletrônica avançada, muitas das quais estão por 
aí há séculos. Porém, os Makers, pelo menos os de que trata este livro, 
estão fazendo algo novo. Primeiro, usam ferramentas digitais, projetando 
em computador e produzindo cada vez mais em máquinas de fabricação 
pessoais. Segundo, como pertencem à geração Web, compartilham instin-
tivamente suas criações on-line (Anderson, 2012). “Open to all” é uma 
expressão utilizada exclusivamente nessa dissertação para caracterizar 
a “abertura” de qualquer área (criativa ou não) para se conectar de for-
ma transdisciplinar a qualquer outra área que se coloque a disposição. 
Open Source é um termo que significa Código Aberto.

É deste princípio contemporâneo que se vê a interface Gênero e 
Open Design atuando como suporte à influência da ecologia dos meios 
e ao ecossistema que a envolve. Desde o desenvolvimento das novas 
tecnologias até a perspectiva dos meios alterados pelos cidadãos e dos 
cidadãos alterados pelos meios. Segundo Renó, Gosciola & Renó (2018), 
ao analisar as proposições de McLuhan e Postman em contrastes com 
as inovações da atualidade foi possível considerar a relação entre a 
sociedade e os meios, em como a sociedade alterava os meios, e de que 
maneira os meios se envolviam com a sociedade.

1. Open Design e Colaboração na Ecologia dos Meios

Os ecossistemas midiáticos precisam, em seu princípio, levantar 
pautas de discussão sobre os processos colaborativos que fazem parte 
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da construção futura dos mesmos. Essa rede de interconexões pode 
ter uma de suas bases no Design e nas novas formas de colaboração 
desenvolvidas prática e metodologicamente na área.

Se em sua essência o Design vai muito além do desenho e permeia o 
campo dos projetos, em sua prática o designer, ou projetista, se atém aos 
desafios contemporâneos constantes de renovar-se e operar de forma par-
ticipativa e no coletivo. Pode-se extrair disso o conceito de Open Design. 

Traduzido como “Design Aberto”, o conceito pode ser interpretado 
como “o acesso aberto, o compartilhar, a mudança, a aprendizagem, o 
conhecimento e habilidades em constante crescimento e evolução. É uma 
plataforma aberta e flexível em vez de uma fechada” (Hummels, 2011, 
em Rossi, Cabeza, Ramires, & Marchi, 2013, p. 204). Assim, vê-se a 
busca por novas formas de trabalhar considerando a quebra de paradig-
mas (como o mito da excelência somente no trabalho individual), um 
novo olhar para os antigos conceitos a fim de criar novos conceitos que 
permitam a visualização diferente do mundo, um “mundo complexo” 
(Cardoso, 2013).

Portanto, o Open Design é um termo que descreve a união do Design 
ao conceito de Open Source, mas que pode ser facilmente adaptado às 
demais áreas criativas para representar a promoção do desenvolvimento 
da criação de projetos integrados e colaborativos, facilitados pela internet 
e demais tecnologias da comunicação (novas tecnologias). Na análise 
atenta da Arquiteta e pesquisadora maker Heloísa Neves em conjunto 
com Dorival Rossi, tem-se que:

este termo está em formação, ele surge na contemporaneidade pela 
união do Design (entendido enquanto desenho ou projeto) + open 
source (código aberto). É a tentativa de fazer do processo de Design 
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um processo mais colaborativo, inteligente e aberto, de forma que 
o conhecimento seja disseminado de forma igualitária (inclusive 
chegando até o usuário), com a finalidade de se construir um pro-
cesso mais complexo. Um dos parceiros fundamentais do Open 
Design é a Tecnologia Avançada, expressão esta que define o atual 
desenvolvimento dos softwares, máquinas, tecnologias móveis, de 
internet e os artifícios que delas surgem (twitters, blogs, sms, novos 
processos de fabricação e distribuição...), contribuindo para um 
processo criativo conectado. (Neves & Rossi, 2011, p. 62).

Para que se tenha o entendimento completo das margens conceituais 
é preciso identificar alguns termos como: a Criação Colaborativa, que 
representa o ato da criação através de uma rede onde indivíduos possuem 
tendência a colaboração, compartilhando estratégias de produção e sig-
nificados e, principalmente, negociando objetivos ainda que provisórios; 
a Criação Coletiva, que possui mais afinidade com o “operar” (operare), 
em que ‘operar’ significa realizar uma ação, produzir determinado efeito, 
funcionar algo de acordo com um plano; e o Coletivo Inteligente, que é 
um termo utilizado em diversas áreas do conhecimento indo da política 
à Arte e perpassando a tecnologia através da formação de redes colabo-
rativas atuantes em unidades pequena em qualquer momento ou lugar.

Portanto, é a partir do Open Design e desse pensamento transdis-
ciplinar que surgem os espaços colaborativos, chamados Makerspaces 
(Espaços de trabalho colaborativos e de desenvolvimento da cultura 
maker) e Fab Labs. Costuma-se dizer que atualmente essa cultura DIY 
(Do It Yourself) pode ser melhor elaborada quando acontece de forma cola-
borativa, ou seja, quando se transforma em “cultura DIT (Do It Together)”. 
Consequentemente quando temos um “fazer” coletivo.

Pensando na contemporaneidade, essa cultura e essa movimentação 
tem grande base na cultura hacker (traduzida no Brasil como “cultura da 
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gambiarra”) e trabalha em conjunto com novas tecnologias da comuni-
cação e da informação com o uso direto de ferramentas digitais, maqui-
nário setorizado e desenvolvimento on-line (Rossi, Cabeza, Ramires, & 
Marchi, 2013). Cultura Hacker provém do termo hacker, originado entre 
as décadas de 50 e 60 em meio acadêmico. Alunos do Massachussets 
Institute of Technology (MIT) iniciaram a utilização de computadores 
da universidade com o objetivo de desenvolver conhecimento sobre 
este equipamento, para tal eles burlavam o sistema para utilizá-los em 
suas experimentações. Atualmente o termo é utilizado para designar 
pessoas que “hackeiam” através do conhecimento adquirido para so-
lucionar problemas.

O Movimento Maker, portanto, opera com grande diversidade de 
atuações. Seja no que é artesanal ou mesmo no que depende de ele-
trônica em nível avançado. Os makers atualmente se apropriam de 
ferramentas digitais associadas a máquinas e métodos de fabricação 
compartilhados on-line. Resumindo, o movimento maker apresenta 
três características em comum. São elas o uso das ferramentas digitais 
para desenvolvimento de projetos e prototipagem de novos produtos, 
a cultura de compartilhamento e da colaboração (em relação aos pro-
jetos e à comunidade on-line) e a adoção de formatos tradicionais de 
arquivos de projetos, fazendo com que qualquer pessoa possa enviar 
seus projetos para serem produzidos em pequena ou grande quantidade 
(Anderson, 2012).

Falar deste movimento propicia o destaque para o surgimento de 
espaços onde é possível o desenvolvimento de tais projetos, os chama-
dos makerspaces, que são espaços “de fazer”, “como uma oficina ou 
ateliê ao estilo garagem de invenções, que conta com uma estrutura 
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completa de prototipagem, podendo acolher os projetos dos usuários 
em manufaturas com diferentes materiais: madeira, plásticos, papelão” 
(Rossi et al., 2013). Ou seja, espaços de produção compartilhada encon-
trados mundialmente e que podem ser “desdobrados” como Fab Labs. 
Conforme discorre Anderson:

Hoje já existem quase mil “makerspaces” – espaços de produção 
compartilhados – em todo o mundo, quantidade que está crescen-
do em ritmo vertiginoso: só Xangai está construindo 100 deles. 
Muitos makerspaces são formados por comunidades locais, mas 
outros também incluem cadeias de oficinas no estilo de academias 
de ginásticas. (Anderson, 2012, pp. 20-21)

Um Fab Lab (Fabrication Laboratory – Laboratório de Fabricação), 
portanto, é uma iniciativa que utiliza toda essa base conceitual para uma 
produção coletiva e que teve seu surgimento “a partir de um curso do 
MIT (Massachusetts Institute of Technology) intitulado ‘Como fazer 
(quase) qualquer coisa’” como destacado por Rossi (Gershenfeld, 2005 
em Rossi et al., 2013, p. 211).

Este ímpeto colaborativo deve estar arraigado, cada vez mais, no que 
é chamado de ecologia dos meios. O termo tem sua origem na década 
de 60 com Marshall McLuhan e, posteriormente, uma continuidade de 
Neil Postman que foi o primeiro a defini-lo como o campo que analisa 
“como os meios de comunicação afetam a percepção humana, a com-
preensão, os sentimentos e os valores” (Postman, 1970), sem deixar 
de considerar a interação humana com o meio como facilitadora ou 
impeditiva das chances de sobrevivência.

A ecologia dos meios busca o reconhecimento de padrões, sejam 
eles entre os meios e a natureza ou o ser humano e os meios. Confor-
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me analisado por Penteado e Renó (2016) a origem do termo trouxe à 
tona a necessidade (ou não) de reiterações sobre o rigor metodológico 
e teórico dos pesquisadores (e das pesquisadoras) na época:

Além da falta de um rigor teórico e metodológico para a pesquisa 
na ecologia dos meios, outra crítica frequente desta corrente é a de 
que, por colocar os meios em uma posição central em seus estudos 
sobre a comunicação e sociedade, trata-se de uma visão com forte 
viés de determinismo tecnológico. Apesar disso, há pesquisadores 
que questionam este viés e dizem que a ecologia dos meios consi-
dera, sim, outros fatores para a sua evolução – ainda que de forma 
subalterna ao impacto dos meios –, amenizando esta visão para o 
adaptado termo “determinismo tecnológico suave”. (Penteado & 
Renó, 2016, p. 4)

Ela está, portanto, diretamente relacionada ao que alguns outros 
pesquisadores chamaram, anos depois, de Ecologia dos Novos Meios, 
a qual concentrava-se na interferência da Internet no consumo de meios 
e de conteúdos em qualquer local em que o usuário estivesse. “O olhar 
sobre os ‘meios como ambientes’ continua atual e vivo, num cenário 
digital ... e a ecologia dos meios sintetiza uma ideia básica, em que as 
tecnologias da comunicação ... geram ambientes que afetam os sujeitos” 
(Barcellos, Micheli, Vissoto & Renó, 2018). Sobre os últimos interesses 
acerca da Nova Ecologia dos Meios, Barcellos, Micheli, Vissoto e Renó 
(2018) consideraram que:

Os pesquisadores envolvidos com a ecologia dos meios têm se 
interessado em pesquisar as novas formas multimídia e interativa 
de se comunicar, chamada de Nova Ecologia dos Meios. O termo 
citado por Neil Postman em 1995 “infoxicação” reflete o que não 
sabemos o que fazer com a informação. Não tem um princípio or-
ganizador, o que ele chama de narrativa transcendente. Humanista, 
segundo Postman, essa resposta não viria dos pesquisadores do 
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MIT. Suas reflexões em relação à crise nas instituições educativas 
e a necessidade de se adaptar aos novos tempos são atuais. Os pes-
quisadores atuais da Nova Ecologia dos Meios fazem uma releitura 
das pesquisas dos precursores e dos fundadores da disciplina. Num 
mundo com tantas mudanças na maneira de produzir, de consumir, 
e de distribuir o conhecimento. Compara-se com outros processos 
desenvolvidos no passado como a imprensa, com diferença que 
a imprensa só era acessada pela elite, que sabia ler, demorando 
quatro séculos para chegar às camadas mais baixas da sociedade. 
(Barcellos et al., 2018, p. 15)

É essa Nova Ecologia dos Meios que começa a estar cercada de 
projetos colaborativos feitos através do Open Design e relacionados à 
perspectiva de gênero considerando a posição da mulher neste “ecos-
sistema”, tema que será abordado nas próximas seções.

2. “Queerizando o Design” de Forma Transdisciplinar

Quando abordamos o ambiente dos trabalhos colaborativos é 
indispensável avaliarmos a posição do (da) projetista (ou designer) 
quando submetido às criações no campo dos meios de comunicação. 
É indispensável a contextualização sobre a responsabilidade social 
do profissional criativo perante qualquer tema que seu trabalho se 
aproxime, inclusive influenciado pelo ecossistema dos meios e suas 
novas perspectivas.

Krippendorff (2000) já pontuou algumas vezes, em seu livro “Design 
Centrado no Ser Humano: Uma Necessidade Cultural”, que o projetista 
e criativo tem papel também como cidadão quando faz um Design vol-
tados às “coisas tangíveis” e começam a perceber a problemática dos 
seus estudos aliados às práticas sociais, simbólicas e mercadológicas.
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Mas então como é possível aproximar a área na qual estes profissionais 
estão inseridos com as perspectivas de gênero a fim de analisar a interface 
Open Design e Gênero? “Queerizando o Design”, como definiu Denise 
Portinari ao apropriar-se dessa nova terminologia:

Queerizar o design seria, portanto, sensibilizar o campo para os 
aspectos e os efeitos políticos, éticos, estéticos e subjetivos do de-
sign na contemporaneidade, abordando-o enquanto processo social 
de configuração do sensível compartilhado, do espaço comum. 
Queerizar é ainda problematizar e transviar a participação do design 
na (re)produção e materialização das estratégias da normatividade. 
(Portinari, 2017, p. 3)

Essa aproximação do queer3 ao Design não tem o viés de transformar 
o campo em algo totalizante e imutável, isso vai inclusive contra os 
preceitos da Teoria Queer, conforme é desenvolvido por ela em seguida:

Portanto não se trata de propor uma transformação do design (que não 
é uno) pelo queer (que também não é um campo unificado), em uma 
abordagem totalizante que não poderia ser mais anti-queer. Trata-se 
antes de propor a abertura e a potencialização de questionamentos, 
brechas, linhas de fuga e contaminações. As estratégias, problemati-
zações e (contra) metodologias queer têm atuado em diferentes áreas 
para promover práticas mais fluídas, borrar fronteiras disciplinares 
e introduzir na pesquisa acadêmica novas possibilidades de pensa-
mento e de ação. Por outro lado, a perspectiva e os instrumentos do 
design, especialmente no que concerne o seu papel na materialização 
de imaginários, políticas, sensibilidades e relações sociais, podem 
trazer novas possibilidades de problematização e de agenciamento 
queer. (Portinari, 2017, pp. 3-4)

3. O termo queer, em inglês, tem os significados de estranho, desviado, anormal, 
ou esquisito, e é especialmente utilizado para designar indivíduos de gêneros 
e orientações sexuais consideradas como desviantes em relação à norma ou à 
(hetero)normatividade. (Portinari, 2017, p. 4)
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Através disso, percebe-se constatações ainda mais essenciais para 
a base de uma pesquisa desta interface, que tem como pretensão o 
alcance transdisciplinar, mas que, inicialmente, precisa ser subsidiada 
por proposições do Design e das áreas criativas com aporte da nova 
ecologia dos meios.

O profissional criativo deve desenvolver um olhar quase que antro-
pológico necessário independente do objeto pesquisado. Mas essencial-
mente na perspectiva de gênero, esse olhar precisa de ressignificações. 

Esse conjunto de ressignificados dados por estes profissionais aos 
projetos desenvolvidos torna concreta a aproximação de um “olhar 
antropológico” necessário ao criativo. Tal “pensar antropológico” re-
sulta em inúmeros questionamentos sobre a nossa própria realidade, à 
“antropologia do cotidiano” (Rodrigues, 2009) e, consequentemente no 
Design centrado no ser humano, no corpo, nos objetos. O criativo torna-se 
colaborador do futuro social ao invés de somente cidadão, torna-se um 
“agente construtor cultural” (Rodrigues, 2009). Segundo Rodrigues:

Os estudos antropológicos são um exemplo de como o designer se 
posiciona frente ao desvelamento do mundo imagético do social. 
Antes de concretizar qualquer trabalho, presume-se que sua auto-
consciência crítica colabore para a criação de uma “nova cultura”, 
pois o design trabalha efetivamente para o amanhã. Seus projetos 
do tempo presente visam à construção de um futuro possível, en-
fatizando sua responsabilidade social em pensar utopicamente a 
realidade. (Rodrigues, 2009, p. 2)

O profissional criativo precisa identificar as questões de gênero 
como um campo ilimitado e transversal. Aliás, a fim de validar ainda 
mais as pesquisas no campo dos criativos é de extrema necessidade o 
puro entendimento do que é o gênero e as questões que o permeiam.
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Para que toda essa perspectiva possa se tornar real, o projetista, ao 
se aproximar de concepções tidas como transgressoras, necessita uma 
abordagem subversiva, ou seja, que aplique o que é chamado (de forma 
criticamente afrontosa) Design Subversivo.

Subversivo é nada mais que algo que modifica a ordem das ideias 
pré-estabelecidas. No contexto de um Design transmissor de mensagens 
ideais e críticas, subverter pode consolidar novos valores e novas lin-
guagens estéticas (Straub, 2015). Na revista ABC Design em sua versão 
on-line, ao considerar as críticas que já foram feitas ao Design Gráfico, 
Straub ainda explora mais o conceito de subversividade:

A mensagem subversiva existe há muito tempo, mas nos 60, em 
especial no ano de 68, surgiu o fermento que determinados grupos 
de designers precisavam para potencializar a mensagem urbana 
como um importante meio de persuasão com pensamento e víncu-
lo ideológico ... Neste contexto de comunicação “extra-oficial”, o 
design “subversivo” teve um importante papel na comunicação das 
ideias e no aglutinamento das pessoas. Os cartazes voltados às pro-
pagandas políticas desenvolvidas nas duas grandes guerras deixaram 
as bases para o que viria na década de 60. Temas como pacifismo, 
ecologia, feminismo, igualdade racial, lutas contra a bomba atômica 
e liberdade (principalmente em países do bloco comunista) foram a 
tônica da comunicação gráfica proposta pelos diversos grupos que 
pressionavam a sociedade. (Straub, 2015, p. 1)

Subversivo, para ele, é um estado de descontentamento já que o De-
sign tem o papel de questionar, expressar e discutir um entendimento ou 
descontentamento com algo ou alguma situação (Straub, 2015). O que 
pode facilmente se relacionar com a problemática da inserção feminina 
no ambiente comunicacional e a indignação necessária do projetista ao 
analisar tal perspectiva.
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Outro exemplo que retrata essa “subversividade” do projetista e 
do Open Design surge quando analisamos a ascendência da utilização 
de impressão 3D em obras de arte ou na arquitetura como forma de 
perverter o sentido do material escolhido, consequentemente indo ao 
desencontro do uso luxuoso de outros materiais. Colocando o Design 
em posição de valoração a partir do que é subversivo. Ribeiro, Horta e 
Belchior (2017) resumem bem essa ideia:

O emprego dos materiais de baixo custo em peças de design tem 
transformado a relação estabelecida entre o valor de produção e o 
valor percebido pelos consumidores, que atribuem novos sentidos 
aos produtos. Esse é o papel preponderante do Design: subverter o 
valor a partir da atribuição de novos sentidos, quando da utilização 
de materiais considerados pouco nobres. (Ribeiro, Horta, & Belchior, 
2017, p. 9)

Assim, considerando esse potencial de subversão dos projetistas 
criativos é preciso analisar como essa “queerização”, a partir da sub-
versão, acontece. Ela é consequência de um desenvolvimento crítico 
transdisciplinar.

Para que a conexão entre o universo queer e o Design aconteça 
através da interface Open Design e Gênero a transdisciplinaridade 
precisa se destacar. A atuação transdisciplinar do criativo sustenta este 
ambiente de interação, coexistência e interface. E para entendê-la, é 
preciso esmiuçar alguns conceitos a fim de evitar confusões.

Grande parte do que se pensa ao mencionar a transdisciplinaridade 
é que ela é sinônimo de multidisciplinaridade, de interdisciplinaridade 
ou de pluridisciplinaridade. Mas chegar a essa conclusão é se afastar 
bruscamente de conceitos elaborados há muito tempo sobre as articula-
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ções disciplinares e que possuem caminhos semânticos distintos. Para 
ir adiante, portanto, é necessário perpassar rapidamente cada um deles 
e distingui-los segundo a concepção especializada da área.

Começando pela Multidisciplinaridade, temos que ela, apesar de en-
volver mais de uma área do conhecimento (disciplina), mantém cada uma 
delas sem modificações. Sendo então imediatista e não explorando essa 
articulação. Cada disciplina é vista isoladamente apesar de coexistirem. 
Pode-se exemplificar com a estrutura do ensino médio e da graduação 
de instituições nacionais nas quais são oferecidas inúmeras disciplinas 
como biologia, física, matemática, história da comunicação, concepção 
de projetos, metodologia científica, antropologia, entre muitas outras que 
existem próximas umas das outras, porém sem um diálogo obrigatório.

Então se vê a Interdisciplinaridade, que adota perspectivas comuns 
entre as áreas, buscando a integração e a articulação. Porém, cada área 
tem seu objetivo final preservado e geralmente distinto. Nicolescu (1999) 
há muito tempo analisou esse conceito como sendo a simples transfe-
rência de método de uma disciplina para outra. Ou seja, a possibilidade 
de análise, projeto e pesquisa de uma área pode ser vista se conectando 
com outra para a resolução de problemas diferentes.

Percebe-se em seguida a existência da Pluridisciplinaridade também 
vista por Nicolescu (1999) como o “estudo de um objeto de uma mesma 
e única disciplina por várias disciplinas ao mesmo tempo”. Dessa forma, 
o objetivo disciplinar é comum, porém o diálogo entre áreas é distante 
e cada uma o estuda de acordo com suas especificidades. Tanto a Pluri 
quanto a Interdisciplinaridade continuam inscritas na pesquisa disciplinar.

Por fim, encontra-se a Transdisciplinaridade representando uma 
articulação disciplinar além das demais e sem fronteiras, ou seja, su-
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pera-se o conceito da disciplina em si e tem-se como apoio os saberem 
em constante diálogo trabalhando em objetivos comuns, com especi-
ficidades coletivas, promovendo a troca constante entre qualquer área. 
Nicolescu (1999) costumava pontuar que a transdisciplinaridade é 
“uma teia complexa cujos fios se entrelaçam e se conectam” e, de fato, 
é o que acontece. A organização em forma de rede faz com que essa 
relação seja efetiva e que possibilite uma imensidão de resultados e de 
caminhos de articulações. Em seus estudos, Nicolescu esclarece sobre 
a origem da transdisciplinaridade:

Tendo surgido, há três décadas, quase simultaneamente, nos traba-
lhos de pesquisadores diferentes como Jean Piaget, Edgar Morin, 
Eric Jantsch e muitos outros, este termo foi inventado na época para 
traduzir a necessidade de uma jubilosa transgressão das fronteiras 
entre as disciplinas, sobretudo no campo do ensino e de ir além da 
pluri e da interdisciplinaridade .... A transdisciplinaridade, como o 
prefixo ‘trans’ indica, diz respeito àquilo que está ao mesmo tempo 
entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além do 
mundo presente, para o qual um dos imperativos é a unidade do 
conhecimento. (Nicolescu, 1999, pp. 11-53).

É visível, então, uma abordagem que possibilita a transgressão 
de dualidades e a associação disciplinar para a construção de novos 
conhecimentos ou de novas análises sobre conhecimentos já existente. 
Confirmando essa proposição tem-se que:

A transdisciplinaridade é a transgressão da dualidade que opõe os 
pares binários sujeito/objeto, subjetividade/objetividade, matéria/
consciência, natureza/divino, reducionismo/holismo, simplicidade/
complexidade, diversidade/unidade. Esta dualidade é transgredida 
pela unidade aberta que engloba tanto o Universo como o ser hu-
mano. (Nicolescu, 1999, pp. 64-65).
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A análise do que é a transdisciplinaridade possibilita, para o âmbito 
deste artigo, identificar uma forma de se projetar que propicie o encon-
tro das áreas criativas com o gênero, considerando o olhar das ciências 
sociais e das ecologias dos meios.

E é através do paradigma transdisciplinar que analisamos, na se-
quência, essa interface Open Design e gênero sob o referencial de 
binarismos constantes.

3. Evolução de Binarismos de Gênero e a “Categoria Mulher” no 
Contexto de Influência aos Meios

Antes de avançar na especificidade da interface trabalhada no arti-
go é preciso entender o conceito de binarismo e relacioná-lo ao tema. 
De fato, o termo binarismo, isoladamente, é conceituado pelos dicionários 
como originado da teoria linguística dissertada por Roman Jakobson 
em que “qualquer oposição é essencialmente passível de reduções a 
planos hierárquicos em cuja base se encontra o princípio de oposição 
binária” (Binarismo, s.d.). Mas para a relevância deste artigo é preciso 
ir a fundo e entender o conceito de binarismos de gênero.

Em seu artigo para a Revista digital “Lado Bi”, Caparica (2016) 
destaca o conceito de binarismo de gênero de forma humorada atra-
vés da tradução da HQ4 do nova-iorquino Justin Hubbel5 que faz a 
comparação por um diferente ângulo: “Imagina se a gente crescesse 
“sabendo” que só existem dois tipos de bichos: cães e gatos. A gente 

4. “HQ” é uma sigla corriqueiramente utilizado para representar o termo “história 
em quadrinho”.

5. “Justin Hubbel nasceu em Rochester, Nova York, e batalha as forças do mal desde 
os seis anos. Sua obra costuma lidar com o humor e histórias autobiográficas, 
mas frequentemente acaba abordando temas de política social.” (Caparica, 2016)
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teria que classificar animais completamente diferentes em apenas duas 
categorias. Ridículo, né? Mas foi isso que a gente fez com o gênero!” 
(Caparica, 2016). Portanto águas-vivas, ratos, sapos e minhocas pode-
riam ser classificados como cães enquanto gorilas, pássaros e baleias 
poderiam ser categorizados como gatos, por exemplo.

Agora, para a maturidade desta análise é preciso aprofundar-se ainda 
mais e destrinchar o conceito pela ótica metodológica e estrutural da 
pesquisa científica, a começar pelo resumo sobre gênero, que para Butler 
(2014) reflete a manifestação da normalização do feminino e do masculino:

Gênero é o aparato pelo qual a produção e a normalização do mascu-
lino e do feminino se manifestam junto com as formas intersticiais, 
hormonais, cromossômicas, físicas e performativas que o gênero 
assume. Gênero é o mecanismo pelo qual as noções de masculino 
e feminino são produzidas e naturalizadas, mas gênero pode muito 
bem ser o aparato através do qual esses termos podem ser descons-
truídos e desnaturalizados. (Butler, 2014, p. 253)

Ao considerar que o gênero significa as matrizes do “masculino” e 
do “feminino” perde-se a crítica sobre a contingência dessa constatação 
binária e sobre as permutações de gênero que não se encaixam nesse 
binarismo normatizante. Dessa forma, o discurso restritivo sobre gênero 
que insista no binarismo homem e mulher como a maneira exclusiva de 
entender o campo do gênero atua efetuando uma operação reguladora 
de poder que naturaliza a instância hegemônica e exclui o pensamento 
disruptivo (Butler, 2014). Butler ainda analisa o esgotamento do campo 
semântico de gênero nesse viés:

Manter o termo “gênero” em separado de masculinidade e femini-
dade é salvaguardar uma perspectiva teórica que permite analisar 
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como o binarismo masculino e feminino esgotou o campo semântico 
de gênero. Quer estejamos nos referindo à “confusão de gênero”, 
“mistura de gêneros”, “transgêneros” ou “cross-gêneros”, já estamos 
sugerindo que gênero se move além do binarismo naturalizado. 
(Butler, 2014, p. 254)

Essa análise sobre as questões de gênero é de tamanha relevância 
que a ONU, em sua Agenda de 2030 definida consensualmente em 
conferência com os países participantes, definiu como um dos Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentável a Igualdade de Gênero (ODS 5). 
A ODS 5 pretende alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento 
de mulheres e meninas lutando contra a discriminação, contra a violência 
e valorizando as tecnologias de informação de base.

Aliando esse objetivo comum ao potencial de construção acadêmi-
ca, tem-se como indispensável a reiteração de alguns outros conceitos 
e outras perspectivas como a aproximação da ciência e do gênero. Esta 
proximidade implica que boa parte do conhecimento científico teve sua 
evolução moldada pela dicotomia fundamental entre feminino e mascu-
lino na sociedade, sendo “a pesquisa científica empreendida por e para 
indivíduos do sexo masculino” (Löwy, 2009). Na tentativa de mudar 
essa realidade foram implantadas abordagens educacionais em torno da 
coexistência dos sexos no que foi chamado de coeducação, antigamente 
interpretado por Mosconi (1992) como “uma sociologia das desigualdades 
sexuais na educação”. Porém, com o passar dos anos pôde-se observar 
que essa proposta de coeducação teve pouco resultado no que diz respeito 
a inserção das mulheres no mercado profissional e passaram a questionar 
se a medida realmente promovia uma mudança social.
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Quando se referem a mudança social neste contexto tem-se a analogia 
direta com a “construção social do sexo” (e não a “diferença dos sexos”) 
como ferramenta para analisar a posição feminina com interferência 
dos novos meios citados anteriormente.

Todavia, a expressão “diferença dos sexos” foi o objeto de debates 
terminológicos: ela foi recusada por algumas autoras devido à po-
tencial interpretação naturalista ou ontológica à qual ela poderia dar 
origem. Foram preferidos os termos “construção social dos sexos”, 
ou mesmo “classes de sexos”, que definem, a priori, a diferença dos 
sexos como uma pura produção social e encarnam, assim, uma das 
respostas ao problema posto. (Fortino, 2009, p. 45)

Por fim, para completar o conjunto estrutural de especificações teó-
rico-metodológicas é necessário considerar o desdobramento da “cate-
goria mulher” em reconstrução constante no ambiente contemporâneo. 
O conceito de gênero surge em um momento específico da história das 
teorias sociais com discussões sobre, exatamente, diferenças sexuais, 
buscando essa construção social do sexo mencionada anteriormente. 
Neste cenário, a mobilização feminista foi importante para a busca 
da igualdade entre os sexos entre as décadas de 1920 e 1930 e mais a 
frente com a busca pela igualdade de diretos no cerne do desenvolvi-
mento de uma prática e teoria feminista, após a década de 1960. Com 
o tempo, a categoria “mulher”, já afirmada, começou a buscar novos 
desdobramentos frente aos binarismos marcantes e um novo sentido e 
fortalecimento do próprio conceito.

Entre as/os acadêmicos/as que dialogam com as discussões femi-
nistas, o conceito de gênero foi abraçado com entusiasmo, uma vez 
que foi considerado um avanço significativo em relação às possibi-
lidades analíticas oferecidas pela categoria “mulher”. Essa categoria 
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passou a ser quase execrada por uma geração para a qual o binômio 
feminismo/”mulher” parece ter se tornado símbolo de enfoques 
ultrapassados. Mas, no marco das discussões das acadêmicas femi-
nistas percebe-se, nos últimos anos, uma nova ênfase na utilização 
da categoria “mulher”. (Piscitelli, 2002, p. 1)

As percepções passaram a mudar e os conceitos estigmatizados são 
desconstruídos e reconstruídos sob novas perspectivas. As políticas 
feministas tornaram-se pautas necessárias e pontos de partida para a 
abertura de novas discussões.

Os questionamentos às perspectivas desconstrutivistas elaborados 
pelas feministas voltadas para o ativismo mostram que, entre elas, 
essas perspectivas ocupam um lugar no mínimo ambíguo, quando 
não abertamente negativo. Entre os argumentos com que essas 
perspectivas são atacadas, afirma-se que sua radical procura de 
desessencialização desestabiliza o “conceito/categoria” mulher(es), 
considerado como ponto de partida necessário para a teoria e política 
feministas. (Piscitelli, 2002, p. 18)

Assim, tornou-se constante a necessidade de transgressões temáticas 
e desconstruções que apoiassem as críticas aos binarismos e refletissem, 
por exemplo, sobre a posição da “categoria mulher” e a posição femi-
nina nos ambientes de desenvolvimento da ecologia dos meios – cerne 
da comunicação – e nos ambientes de desenvolvimento colaborativo e 
tecnológico onde encontra-se a interface Open Design e gênero. Tais am-
bientes e duas mulheres desbravadoras serão abordados na próxima seção.

4. Mulheres Desbravadoras em Novos Ecossistemas e Interfaces

Quando buscamos analisar e pontuar algumas das mulheres desbra-
vadora que desafiam constantemente os reflexos de binarismos exacer-
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bados é preciso contemplar mais um ponto de reflexão: a coexistência 
dos sexos em alguns dos campos, como o analisado a seguir, o campo 
do trabalho.

A discussão sobre a inserção feminina em alguns ambientes de 
trabalho é material extenso e que permite uma gama de abordagens e 
explorações não contempladas em sua totalidade por este artigo. Mas 
o intuito aqui é despertar a conscientização de que esse tema precisa 
ser cada vez mais tratado, inclusive quando abordados nichos como o 
do Open Design, do Design colaborativo e participativo, do gênero, do 
prazer e das novas tecnologias, por exemplo. Na perspectiva do trabalho, 
Fortino (2009) analisou que:

O estudo da coexistência dos sexos está apenas em seus primórdios 
e restam muitos setores e aspectos a explorar. No campo do trabalho, 
por exemplo, pode-se perguntar como se organização ou reorgani-
zarão as relações iter-hierárquicas no espaço misto, quais serão os 
eventuais efeitos da redução do tempo de trabalho na realização da 
coexistência dos sexos etc. Por outro lado, a atualidade sociopolí-
tica da coexistência dos sexos no trabalho e na instituição escolar 
está em ponto-morto desde o começo dos anos 90. Pode-se fazer 
a mesma observação em se tratando das tímidas medidas adotadas 
por algumas grandes empresas logo após a aprovação da lei sobre 
igualdade profissional (1983). (Fortino, 2009, p. 47)

Em sequência, na perspectiva da flexibilidade do trabalho – conceito 
que surgiu no começo dos anos 80 para tratar uma noção polissêmica em 
referência às transformações na organização do trabalho e da produção 
(Cattanéo & Hirata, 2009) – tem-se que essa mesma flexibilidade é se-
xuada e dotada de binarismos e reiterações normatizantes que até hoje 
refletem na inserção de mulheres à trabalhos tidos como masculinos. 
Como também foi analisado por Cattanéo e Hirata:
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Ora, a flexibilidade do trabalho repousa sobre níveis variáveis, mas 
sempre presentes, de rigidez nos comportamentos sociais. Entre 
esses fatores de rigidez, a divisão sexual do trabalho é central. Pa-
radoxalmente, ela possibilita a organização flexível do trabalho: o 
trabalho assalariado das mulheres, principalmente sob a forma de 
trabalho em tempo parcial compulsório, e o trabalho assalariado 
dos homens, possibilitado pelo trabalho doméstico das mulheres. 
(Cattanéo & Hirata, 2009, p. 109)

Dessa forma, a fim de destacar a presença de mulheres desbravado-
ras nas áreas de tecnologia, do Design, e de vertentes colaborativas e 
transdisciplinares, algumas exemplificações serão destacadas a seguir, 
partindo do nome de duas dessas mulheres.

a. Rita Wu. A designer, arquiteta, pesquisadora e artista Rita Wu 
(http://ritawu.net/) é uma das grandes personalidades desbravadoras do 
mundo maker. Aliás, foi uma das pessoas que colaborou diretamente 
pela difusão da cultura maker pelo Brasil e pela elaboração do primeiro 
Fab Lab nacional com sede na FAU-USP. Ela é adepta da cultura do 
“Faça-você-mesmo” (o DIY – “Do It Youself”) que hoje ela já chama 
de DIT – “Do It Together”, uma forma de trabalhar coletivamente.

Suas contribuições não se limitam somente a esse universo. Em 
suas inquietações, Rita perpassa pelas áreas de Arquitetura, Design, 
Psicologia, Farmácia e Biologia Molecular para abordar sempre projetos 
revolucionários do universo dos inventores. Criadora nata, ela desen-
volve projetos em nano até a escala urbana, atingindo desde crianças 
até adultos e o público universitário onde está sempre conectada para 
pesquisas teórica e práticas em instituições como a UNESP, a USP, o 
SENAC e a EBAC.

http://ritawu.net/
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Na complexidade de seus trabalhos ela explora as relações com o 
corpo, o espaço e a tecnologia através de interfaces vestíveis. Rita já 
recebeu prêmios por projetos acadêmicos e artísticos apresentados no 
MIT e na Universidade de Harvard.

Hoje ela é Diretora de Conteúdo e Comunicação do Instituto Fab Lab 
Brasil e jurada do Reality Show “Batalha Makers Brasil”, da Discovery. 
Como criadora de conteúdo, Rita já participou de diversas webséries, 
podcasts, campanhas e vídeos informativos como o “Glossário Geek” 
da Red Bull. É, também, referência nos projetos de Biohacking, bio-
tecnologia e programação biológica além de ser pioneira no Brasil com 
seus estudos e projetos de sexhacking, como o projeto “Technoporn”.

b. Heloísa Neves. Heloísa Neves (https://heloisaneves.com/) é Arqui-
teta e Urbanista pela UNESP Bauru, mestre em Comunicação e Semiótica 
pela PUC-SP e doutora em Design pela FAU-USP com doutorado-sandu-
íche na Universidad de Sevilla. É, também, professora no Insper. Assim 
como a Rita Wu, ela fez parte da inserção da cultura maker no Brasil 
e da constante disseminação da mesma por aqui. Em 2012 se graduou 
pelo Fab Academy no Fab Lab Barcelona, curso oficial da rede Fab Lab.

Ela trabalhou no Fab Lab Sevilla, na Espanha e implantou o Fab Lab 
Brasil Network. Escreveu o primeiro livro sobre o assunto em português 
em parceria com Fabien Eychenne intitulado “Fab Lab: A Vanguarda da 
Nova Revolução Industrial”. Hoje ela coloca em prática o tema do seu 
doutorado: “Maker Innovation” em seu mais novo projeto, a empresa 
We Fab, que trabalha com base em metodologias colaborativas, abertas 
e “hands-on” aplicadas no processo de inovação de espaços makers.

https://heloisaneves.com/


896

Conclusão

A interface Open Design e Gênero é vasta, mas no pequeno recorte 
feito neste artigo é possível destacar conceitos e análises problematizadas 
a partir do referencial transdisciplinar visto nos estudos de gênero, nos 
projetos colaborativos e na interferência da nova ecologia dos meios.

Perpassando inúmeros conceitos como open design, movimento maker, 
DIY e DIT, internet, ecologia dos meios e aliando-os com problemáticas 
acerca dos binarismos de gênero, da coexistência dos sexos e das norma-
tizações, foi possível promover a discussão sobre a participação feminina 
em tais áreas e, consequentemente, o entendimento da constante renova-
ção da categoria mulher frente às perspectivas ainda heteronormativas.

Não são poucos os desafios de se destacar resumidamente conceitos 
essenciais para o desenvolvimento do gênero no campo teórico-meto-
dológico, mas neste artigo foi possível desenvolver olhares críticos para 
a relevância da mulher nesses campos colaborativos e makers dentro 
dos ecossistemas comunicacionais.

Essa discussão está longe de acabar, mas um dos primeiros passos 
é aproximar esses conceitos de gênero das áreas criativas e tecnoló-
gicas como o Design, promovendo sua “Queerização” e readaptação 
ao mundo e às interações contemporâneas. Dando destaque, cada vez 
mais, às mulheres desbravadoras dessa interface tecnológica e projetual.
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Educa TV: la Mayor Apuesta Ecuatoriana 
por la Innovación en la Producción Educativa 
Multimedia

Bryan Patricio Moreno-Gudiño1

Diana Caridad Ruiz-Onofre2

La televisión constituye un elemento cardinal de las sociedades. 
El medio clásico de la comunicación por su atractivo, potencial y actua-
ción social (Rincón, 2008). Uno de los medios con mayor presencia en 
la sociedad occidental (Fernández, 1994). El centro del debate político, 
económico, educativo, cultural y tecnológico.

En Ecuador, la televisión es considerada como el principal medio 
para la comunicación (Cárdenas, Carminiani, & Ramos, 2011). Según 
el más reciente reporte del INEC (2015), la población ecuatoriana ve, 
en promedio, tres horas diarias de televisión y nueve de cada diez hoga-
res cuentan con un televisor. Las condiciones irregulares del territorio, 
sumadas a la brecha tecnológica, ubican a la televisión como el medio 
más popular y eficaz en el país (INEC, 2012).
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En el país hasta hace ocho años no existían iniciativas de programas 
dirigidos a niños, niñas y adolescentes, la mayor parte de la producción 
era extranjera y poco educativa (Rosero-Mata, 2017). Es apenas desde 
el 2011 que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo esta-
bleció como prioridad el proyecto “Teleducación-Modelo Experimental 
destinado para que el sistema educativo mejore su calidad y condiciones 
de vida” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015).

En el marco de estos esfuerzos, aparece Educa TV para constituirse 
como una respuesta de programación alternativa, educativa, entretenida 
e innovadora en detrimento del efecto de homogeneización cultural, 
política e ideológica predominante en la televisión ecuatoriana (Moya 
Álvarez, 2003). Con más de 700 capítulos en la TV, se trata de un 
proyecto de televisión ampliada que se difunde en señal abierta (168 
canales a escala nacional), a través de su página web (www.educa.ec) 
y en redes sociales (El Comercio, 2015).

Una iniciativa con sello ecuatoriano que supone una fractura en la 
barrera entre la educación y la televisión. Despojando el estereotipo 
de que la programación pedagógica es aburrida, simple e invariable, 
para conducirla hacia un campo práctico y multiformato, procurando 
el fomento de un sentido crítico y una imaginación activa entre los 
públicos infantiles y adolescentes (Pérez Tornero, 1994). Por tanto, 
resulta preciso que este proyecto, a través de sus elementos, al menos, 
intente convertir los nuevos hábitos de consumo del conglomerado social 
mencionado para propiciar experiencias dinámicas, generar reacciones 
significativas y, sobre todo, convertir a los medios en una oportunidad 
para la reflexión que nos permita identificar los motivos de su magia 
(Pérez-Rodríguez, Delgado-Ponce, García-Ruiz, & Caldeiro, 2015).

http://www.educa.ec
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Contexto

Los sesenta marcaron el inicio de la televisión ecuatoriana a través 
de la iniciativa de la comunidad religiosa evangélica (Tiscama-Tejada, 
2014). Sin embargo, Ecuador no ha sido considerado un país con amplia 
trayectoria en producción audiovisual original. De hecho, en su gran 
mayoría, las parrillas se componen de producciones importadas, entre 
ellas, las comedias de situación o sitcom (Ortiz León & Suing, 2016).

En la Reforma a la Ley de Radiodifusión y Televisión del Ecua-
dor, de 1995, los medios de comunicación social tenían la obliga-
ción de promocionar de manera especial la música y los valores ar-
tísticos nacionales. Una legislación con poco efecto y generalista 
(Rodríguez-Navarrete, 2014).

No obstante, aunque dicha normativa tenía un enfoque más cultural 
que educativo, sirvió como aliciente para que, en 1998, salga al aire la 
primera iniciativa en el ámbito de la televisión educativa, pero con un 
enfoque ambiental, más que de apoyo a la formación escolar. Se trata 
de Arcandina, que se convirtió también en el primer y único programa 
que ha logrado ser exportado a nivel internacional para su difusión.

Al año siguiente, apareció una nueva propuesta: Edunet, una plata-
forma creada por la Fundación Fidal, que primero se transmitió por la 
señal por cable, pero que luego se trasladó al canal Telerama, por medio 
de un programa denominado Sé Positivo (Reinoso-Espinosa, 2014). 
En 2003, según reseña la misma autora, inicia Aprendamos, de la mano 
del Municipio de Guayaquil, y que fue la analogía televisiva del programa 
liderado varias décadas atrás por Monseñor Leonidas Proaño a través 
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de la radio: una producción de educación no formal en el medio audio-
visual y que incluye la entrega de material didáctico y certificaciones.

Sería hasta junio de 2013, con la aprobación de la Ley Orgánica de 
Comunicación (LOC), que se empezarían a identificar campos de acción 
específicos, como el artículo 97, donde se reconoce la destinación de, al 
menos, el 60% de la programación diaria para la producción de origen 
nacional, en horario apto para todo público.

A su vez, en el artículo 74, de este mismo marco legal, se establece 
que los medios audiovisuales deben “destinar una hora diaria no acu-
mulable para programas oficiales de teleeducación, cultura, salubridad y 
derechos, elaborados por los Ministerios o Secretarías con competencia 
en estas materias” (p. 95). A partir de estos antecedentes, ¿cuál sería el 
efecto? Principalmente, la aparición del proyecto Educa TV, consoli-
dado como un espacio educativo y de entretenimiento. Una propuesta 
emblemática desarrollada por el Ministerio de Educación y la Secretaría 
General de Comunicación y que prescribe la ‘hora educativa’ en todos 
los canales de televisión.

Genéricamente, Educa TV corresponde a un proyecto de televisión 
escolar y educativa porque combina de igual forma, aquellos conte-
nidos que tienen una base curricular con los que refieren temáticas 
complementarias pero no contempladas dentro de esos lineamientos, 
respectivamente. Y aunque la programación de corte educativo es ma-
yoritaria, su sitio web ofrece fichas pedagógicas para las que revisten 
un carácter escolar.

Asimismo, es importante resaltar su cooperación al postulado que 
recoge el artículo 71 de la LOC, acerca de que los medios deben “pro-
mover el diálogo intercultural y las nociones de igualdad en la diversidad 
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y en las relaciones interculturales” (p. 92). El año pasado, Educa TV 
sirvió como plataforma de difusión para la colección de cine intercul-
tural Juntos y Diversos, compuesta por 12 películas, como parte de las 
conmemoraciones por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas 
(Educar Ecuador, 2018).

El cambio más notable que marca la existencia de Educa TV es, 
seguramente, la renovación periódica de sus programas. En su inicio, 
hace ya 7 años, contaba con una gama de 13 programas, entre seriados 
y cortos, y entre los actuales y los que a futuro se estrenarán, comple-
tan más de una decena de producciones, de las que también partici-
pan otras entidades estatales, como exige la LOC (Educa TV, 2019; 
Reinoso-Espinosa, 2014).

Cabe destacar que, en la actualidad, Educa TV es el más visible 
–sino el único esfuerzo de televisión educativa, ya que, a pesar de las 
disposiciones de la ley respectiva, lo único que han hecho las estacio-
nes televisivas nacionales –las privadas especialmente- es recurrir a 
este conjunto de producciones educativas y ubicarlas en un horario 
pertinente para cumplirlas. Pero deja en evidencia que el conglomerado 
mediático ecuatoriano no ha redefinido sus prioridades y, por tanto, no 
está dispuesto todavía a sacrificarlas para otorgarle más espacio a la 
televisión educativa, por medio de producciones propias.

Método

Para llevar a cabo una aproximación multidimensional y próxima 
a la realidad del objeto de indagación, se marcaron tres rutas de explo-
ración metódica. En primer lugar, se ubicó el estudio de caso, donde 
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se consideró al proyecto Educa TV (historia/ejecución/adelanto) como 
núcleo selectivo y primario, de forma que se lograran identificar aquellos 
elementos clave o variables que confluyen para obtener una radiografía 
amplia y profunda del mismo (Martínez-Carazo, 2006).

Por su parte, también se eligió el análisis de contenido, en un intento 
por descifrar el modelo de construcción de sentido a partir de la difusión 
de mensajes educativos. No solo llegando a identificar los elementos de 
fondo y forma, sino a que igualmente se distinga entre la disposición 
de aquellas secciones individuales y su correlación como componentes 
ordenados y justificados, centrándose en el establecimiento relativo de 
dichas esferas narrativas (Andréu-Abela, 2000).

De forma complementaria, se sumó la observación como técnica para 
la recopilación de información específica a partir de unidades de análisis, 
secuencias lógicas e intencionadas (Campos & Nallely-Emma, 2012), 
con el objetivo de referir las características de este proyecto en su 
propagación a través de las plataformas sociales de Internet y la señal 
abierta de televisión. En resumen, en el apartado consecutivo se resuelve 
cotejar los campos: narrativa, serialidad y estética, como parte de este 
acercamiento metodológico -adecuado-, consignado a entender el sentido 
tanto explícito/implícito de los contenidos derivados y el establecimiento 
de las relaciones coherentes y consecuentes de su consumo.

Análisis

Educa TV debe ser abordado, para este tipo de estudio, como una 
unidad compuesta por partes que apoyan las finalidades educativas que 
lo caracterizan. Todos los días y durante una hora, Educa TV se convierte 
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en plataforma de difusión para un total de diez segmentos multitemáticos 
(Figura 1) -intercalados por otros productos cortos, generalmente de 
naturaleza publicitaria- y elaborados en varios formatos informativos 
y ficcionales, tales como series, reportajes, entrevistas, perfiles, entre 
otros, como señalan Cattan y Rodas (2016); cada uno con objetivos y 
públicos bien definidos para alcanzar.

Figura 1. Segmentos incluidos en el espacio Educa TV. Elaboración 
propia, a partir de Educa TV.

La narrativa de estos programas, en función de su planteamiento y 
de su formato, está determinada por la regla básica de la televisión y las 
nuevas pantallas, que demanda la visualización de planos más cercanos, 
es decir, medios, primeros planos y detalles, que favorezcan a su vez, la 
emotividad, para lograr que la función informativa o apelativa inserta 
en el contenido resulte efectiva.

Dado que hay programación orientada a la ciencia, la cultura y la 
formación como tal, tanto para niños como para adolescentes, resulta 
indispensable que la narrativa audiovisual se adapte a dichas especifici-
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dades. Así, por ejemplo, en los casos de Profe Youtuber, Soy ciencia, Soy 
arte y Jack y Limón, la figura del presentador es necesaria para modular 
la complejidad y la cantidad de información técnica que se emitirá.

De este modo, se incluye la intervención de un presentador anónimo 
en off, o bien uno o más personajes visibles y con un rol protagónico que 
se puede entender bajo la concepción de que él o ellos son el programa. 
Asimismo, cabe destacar que, en su mayoría, dichos personajes son 
personas, pero en ciertos casos reciben el apoyo en escena de muñecos, 
como el robot de Jack y Limón.

Por su parte, cuando se trata de programas culturales, pero basados 
en aspectos como la gastronomía, el arte y la historia, en honor a su 
inspiración en aspectos tangibles y objetivos, también las personas son 
las protagonistas, pero sus intervenciones se matizan y complementan en 
pantalla, a través de ilustraciones animadas que otorgan mayor atractivo 
y dinamismo al contenido.

Particularmente en este tipo de producciones, Hartley (2000) con-
sidera a la televisión como enseñanza per se, ya que “es una parte, y 
un ‘testimonio’, de la democratización transmoderna y transnacional 
de la cultura” (p. 72).

En cambio, los tres últimos programas –Regreso a clases, ¡Hoy 
hablamos! y Yo Leo- debido a su carácter eminentemente escolar, con 
el fin de no reproducir un esquema estático y tradicional, recurre a una 
narrativa basada en los dibujos animados y, por tanto, más direccionada 
hacia un público infantil.

Eso sí, en todos los programas, la narrativa, a nivel audiovisual y 
textual (contenidos escritos o locutados), la expresión, en sus diversas 
formas, de una amplia gama de valores personales y sociales que apun-
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talen la formación de la audiencia: diversidad, respeto, justicia, equidad, 
amor, interculturalidad, paz, solidaridad, empatía, unión familiar, entre 
otros (Cattan & Rodas, 2016; Rosero-Mata, 2017).

Dentro de este espectro de análisis, merece especial atención la 
narrativa de los espacios publicitarios, porque no se trata de series de 
anuncios comerciales o políticos, sino de spots de tinte social y educa-
tivo, y referentes a la misma programación de Educa TV.

Se trata de los únicos minutos publicitarios de la parrilla programática 
de los medios, en los cuales ni estos ni sus anunciantes tienen participa-
ción. Por estos motivos, su lenguaje conjuga también la participación de 
personas como de personajes animados, siempre con mensajes cercanos, 
positivos, sencillos y claros.

De este modo, Educa TV se inserta en una revolución mediática 
donde “lo audiovisual está muy presente dado que, además de ser un 
lenguaje, es una manera de presentar testimonio sobre lo que se comu-
nica” (Renó, 2015, p. 261).

Respecto a la serialidad, se evidencian dos situaciones: a nivel 
general no existe, pero a nivel de los programas sí. Esto quiere decir 
que no hay una concatenación clara entre todos los diez segmentos que 
salen al aire, su orden de aparición no se rige por temas y tampoco por 
tiempos de duración. Ahora bien, si se analiza cada seriado transmitido 
por Educa TV, se aprecia que cada capítulo es independiente de acuerdo 
con la trama: aunque existe un macrotema (ciencia, aprender idiomas, 
recomendaciones de lectura…) que guía todas las producciones, sus 
contenidos presentan situaciones autónomas en torno a él, presentando 
un inicio, desarrollo y resolución o final propios, que no se plantean 
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mirando al anterior capítulo o al siguiente, como ocurriría en un for-
mato novelado.

Finalmente, el estudio de la estética en Educa TV está dado desde 
dos perspectivas: la primera desde el sentido clásico de este concepto, 
y la segunda desde el marco de una comparación respecto a la comple-
jidad televisiva que demanda la actualidad.

Respecto al primer punto de vista, hay que señalar la priorización 
de la calidad técnica integral, que incluya la dimensión audiovisual y 
de fondo, sin diferencias entre los programas, tanto si su producción se 
hace completamente guionizada, como si queda a merced de la espon-
taneidad con que se presenten historias o situaciones personales. Esta 
predilección por la alta calidad de los contenidos se constituye también 
como un reflejo de su interés por ofrecer a la audiencia ecuatoriana, 
una televisión educativa atractiva y efectiva. Rosero-Mata (2017) se-
ñala, como muestra de la alta recursividad estética, elementos como la 
repetición para fijar aprendizajes, la espectacularidad, la modificación 
razonada de los ritmos, la aparición de personajes capaces de generar 
identificación, las variantes cronológicas en la forma narrativa, la di-
versidad de recursos entre programas o la constante reafirmación de 
códigos ideológicos positivos.

En cambio, desde una visión más actualizada, más específicamente 
de la estética operacional, Educa TV tiene todavía aspectos que mejorar. 
Si se parte de los conceptos de flexibilidad, adaptabilidad y reescritura, 
queda claro que esta producción educativa no cuenta con mecanismos 
de interactividad real, que permitan al público internarse y participar 
directamente de la producción y emisión de sus programas; un aspecto 
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que inclusive podría aportar a una mayor interiorización de los valores 
y conocimientos positivos que promueve.

A pesar de que Educa TV tiene en la televisión a su plataforma es-
trella y se transmite también a través de su página web, de su canal en 
YouTube y complementa su acción formativa y promocional en Face-
book y Twitter, se vuelve completamente necesario que, más allá de las 
estadísticas sobre visualizaciones, reacciones y comentarios que estos 
medios puedan ofrecer, queda aún abierta la posibilidad de convertir a 
niños, adolescentes y sus familias –como principales destinatarios- en 
verdaderos prosumidores, en personas proactivas que construyen su 
propio conocimiento a partir de lo que este proyecto educativo lleve a 
sus pantallas.

Conclusiones

A partir del análisis realizado en función de los contenidos de 
Educa TV, se descubre, en primer lugar, su importancia como eje ar-
ticulador de las políticas públicas en materia de educomunicación, 
formuladas por el gobierno ecuatoriano. Al ser un proyecto nacido de 
una iniciativa de este tipo, bajo el apoyo también de la normativa ac-
tualmente en vigencia, debería y, en verdad, ha sido capaz de retribuir 
el financiamiento estatal/público, y por ello, ciudadano, convirtiéndose 
en una plataforma que, por su nivel de innovación y singularidad, fácil-
mente llegó a las pantallas de un gran número de hogares ecuatorianos, 
gracias a su presencia en todas las estaciones privadas de televisión de 
señal abierta del país.
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Sin embargo, claro está, su retransmisión multicanal, que también 
incluye al streaming de su sitio web oficial, no se debe exclusivamente 
a una suerte de preferencia, sino más bien a la falta total de compe-
tencia, respecto de la producción audiovisual educativa y, sobre todo, 
realizada en territorio, con gente ecuatoriana y para un público de esta 
misma nacionalidad. Empero, aunque no existan productos similares 
o iguales y de producción nacional, tampoco se puede desconocer una 
serie de aspectos que confieren a Educa TV, un estatus respetable y 
de confianza como referente. Una periódica -pero siempre necesaria- 
renovación de su oferta programática, siempre teniendo en cuenta las 
nuevas demandas formales, técnicas, temporales y temáticas que exi-
gen sus audiencias, compuestas en la actualidad, por nativos digitales, 
millenials y centennials casi en su totalidad, es uno de los puntos a 
favor de esta propuesta.

La composición narrativa de Educa TV, de los programas que ha-
cen posible cada nueva emisión diaria, es asimismo importante, por-
que adapta de forma efectiva, según cada formato, tema y personaje 
previamente determinado, los contenidos que pondrá a disposición de 
públicos en busca de insumos didácticos que reflejen o complementen 
los conocimientos provistos por el sistema de educación formal o, en 
segunda instancia, de la familia.

Es precisamente de estas dos fuentes que bebe Educa TV, para cons-
truir un metarrelato que se impone sobre las especificidades de cada 
segmento o programa que compone la emisión diaria de una hora: la 
promoción de los valores humanos, a través de más elementos visuales 
y, por tanto, explícitos, que implícitos. Aspecto entendible, además, 
en función de los diversos niveles de raciocinio y conciencia que sus 
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principales consumidores han desarrollado en tan tempranas edades, 
puesto que se trata de aproximarlos a la televisión convencional y en 
línea con fines pedagógicos, no de asustarlos y alejarlos.

Desde el punto de vista de la serialidad, esta dimensión existe y lo 
hace en dos contextos: un ambiente interno, en el que todos los elemen-
tos comunicacionales empleados sirven para otorgar unidad al relato 
individual de cada capítulo, y que luego propende hacia el alcance de 
la cohesión para el programa, a través de sus progresiones parciales; y 
un ambiente externo, destinado a proteger la armonía que debe combi-
nar, durante una hora, los más diversos aportes educativos, basados en 
varias disciplinas y en varios personajes y formatos.

Por último, a manera de conclusión y, por qué no, de recomendación, 
se puede deducir acerca de la estética operacional de Educa TV que, a 
pesar de ser claros y decididos sus esfuerzos por marcar la pauta de la 
innovación televisiva, sus potencialidades no están siendo explotadas 
en la forma en que debieran. Si bien el aparato transmisor análogo no 
brinda más facilidades que las conocidas y experimentadas por todos 
–las de naturaleza unidireccional y monológica-, la plataforma online 
que posee, puede convertirse, fácilmente, en escenario de un verdadero 
proceso de revolución educomunicacional, por así llamarlo, al dar el paso 
definitivo hacia una real interactividad y colaboración público-programa 
y viceversa, a lo largo de todo el camino que una idea debe recorrer 
hasta evolucionar en un producto digno de llegar al menú de consumo 
mediático de las audiencias.

Educa TV es televisión para aprender. Este proyecto constituye una 
apuesta exitosa en el mercado educativo y cultural ecuatoriano. Se trata 
de un modelo basado en la creación y difusión de contenidos ilustra-
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tivos y didácticos a través de la señal abierta nacional e Internet. Una 
experiencia que nace como parte de las políticas educativas impulsadas 
por el Gobierno en el Plan Nacional del Buen Vivir y la Ley Orgánica 
de Comunicación.

Educa TV se establece como una figura emergente de producción 
propia, respecto a un escenario de globalización de la telebasura y los 
relatos chabacanos. Por su forma, calidad, expansión y contenido, Edu-
ca TV se abre campo en innovadores escenarios para pensar y vivir la 
televisión contemporánea.

Referencias

Andréu-Abela, J. (2000). Las técnicas de análisis de contenido: una 
revisión actualizada. Fundación Centro Estudios Andaluces, 
Universidad de Granada, 10(2), 1-34. Recuperado de https://bit.
ly/37drKZP

Campos, G. & Nallely-Emma, L. M. (2012). La observación, un método 
para el estudio de la realidad. Revista Xihmai, VII(13), 45-60.

Cárdenas, S., Carminiani, E., & Ramos, C. (2011). Promover las 
tradiciones de la Capital, a través de la producción de un programa 
de educación cultural de la televisión para jóvenes de 15 a 25 
años de la ciudad de Quito (Tesis de licenciatura). Recuperada de 
https://bit.ly/339H3jc

Cattan, V. & Rodas, B. (2016). El programa EDUCA como un nuevo 
escenario comunicativo de aprendizaje en la formación de valores 
(Tesis de grado). Universidad Politécnica Salesiana, Quito. 
Recuperado de https://bit.ly/35xoIi7

https://bit.ly/37drKZP
https://bit.ly/37drKZP
https://bit.ly/339H3jc
https://bit.ly/35xoIi7


915

Criollo, F. (2019). Diversión y educación en la señal Educa TV. 
elcomercio.com. Recuperado de https://bit.ly/2pN6clv

Educa TV. (2019). Fichas pedagógicas. Educa, televisión para aprender. 
Recuperado de https://bit.ly/35dCfez

Educar Ecuador. (2018). Educa, televisión para aprender presentará 
una muestra de cine intercultural. Educar Ecuador. Comunidad 
Educativa en línea. Recuperado de https://bit.ly/334Awqa

Fernández, F. (1994). Clase social, exposición a la televisión y percepción 
de la violencia en la televisión. Estudios sociales, 12, 35-48. 
Recuperado de https://bit.ly/2InY5Co

Hartley, J. (2000). Los usos de la televisión. Barcelona: Paidós.

INEC. (2012). INEC presenta resumen estadístico 2012. Ecuador en 
cifras. Recuperado de https://bit.ly/2Mjxzey

INEC. (2015). Compendio estadístico. Ecuador en cifras. Recuperado 
de https://bit.ly/331dZdM

Ley Orgánica, de 14 de junio, de Comunicación. (2013 de junio 25). 
Suplemento del Registro Oficial, 22.

Martínez-Carazo, P. (2006). El método de estudio de caso. Estrategia 
metodológica de la investigación científica. Pensamiento & Gestión, 
(20), 165-193. Recuperado de https://bit.ly/33S9B1D

https://bit.ly/2pN6clv
https://bit.ly/35dCfez
https://bit.ly/334Awqa
https://bit.ly/2InY5Co
https://bit.ly/2Mjxzey
https://bit.ly/331dZdM
https://bit.ly/33S9B1D


916

Moya Álvarez, P. (2003). El fenómeno televisivo en el Ecuador. Caso: 
Ecuavisa-TC Televisión (Tesis de maestría). Recuperada de https://
bit.ly/2fq4rpf

Ortiz León, C. & Suing, A. (2016). La televisión ecuatoriana: pasado y 
presente. Razón y Palabra, 20(93), 135-152. Recuperado de https://
bit.ly/2o8Z56G

Pérez Tornero, J. (1994). El desafío educativo de la televisión. Barcelona: 
Paidós.

Pérez-Rodríguez, M., Delgado-Ponce, A., García-Ruiz, R. & Caldeiro, 
M (2015). Niños y jóvenes ante las redes y pantallas. La educación 
en competencia mediática. Barcelona: Gedisa.

Reinoso-Espinosa, M. J. (2014). La televisión educativa en el ecuador: 
análisis de los programas del proyecto “Educa, televisión para 
aprender” auspiciado por el Ministerio de Educación (Disertación 
de grado). Recuperada de https://bit.ly/30Upann

Renó, D. (2015). Movilidad y producción audiovisual: cambios en la 
nueva ecología de los medios. En C. Scolari (Ed.), Ecología de los 
medios. Entornos, evoluciones e interpretaciones (pp. 247-262). 
Barcelona: Gedisa.

Rincón, O. (2008). Televisión, pantalla e identidad. Quito: Editorial El 
conejo. Recuperado de https://bit.ly/2VdLBma

Rodríguez-Navarrete, I. (2014). La televisión pública del Ecuador, hacia 
el modelo ideal: un diagnóstico de la televisión pública en cuanto 

https://bit.ly/2fq4rpf
https://bit.ly/2fq4rpf
https://bit.ly/2o8Z56G
https://bit.ly/2o8Z56G
https://bit.ly/30Upann
https://bit.ly/2VdLBma


917

al modelo ideal de lo público de la UNESCO (Tesis de maestría). 
Recuperado de https://bit.ly/2APpDfC

Rosero-Mata, J. D. (2017). Comunicación y género: análisis del 
programa Educa TV en la presidencia de Rafael Correa (Tesis de 
maestría). Recuperada de https://bit.ly/2MguxYG

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2015). Actualización 
de dictamen proyecto “Teleeducación”. Ministerio de Educación. 
Recuperado de https://bit.ly/2MkZZ7W

Tiscama-Tejada, A. (2014). Técnicas y Procesos operativos para 
la televisión. Manual al normativo para el departamento de 
operaciones, ingeniería y radiofrecuencia en Teleamazonas (Tesis 
de licenciatura). Recuperada de https://bit.ly/2LQg3jh

https://bit.ly/2APpDfC
https://bit.ly/2MguxYG
https://bit.ly/2MkZZ7W
https://bit.ly/2LQg3jh


918

Escrevivências Decoloniais: a Experiência 
do Documentário-Ensaio para um Discurso 
Militante e Decolonial

Paula Simone Busko1

Este trabalho é parte de uma pesquisa de doutoramento em que o 
ponto de partida é o lugar da fala de mulheres que contam a experiência 
do viver valorizando a fala das minorias. Mulheres que contam suas 
histórias e lutas através de um documentário-ensaio audiovisual que 
são chamadas de escrevivências: que são formas de dizer algo entre o 
vivido e o falado e que são decoloniais.

O audiovisual proposto na pesquisa em questão e apresentado nesta 
comunicação tem o objetivo de apresentar um modelo de narrativas 
audiovisuais como forma de difundir espaços de cidadania na formação 
de identidades e luta social em meios rurais. Enquanto ferramenta que 
promove movimentos sociais em seus espaços de conscientização, o 
audiovisual corrobora para o fortalecimento de identidades culturais 
e formação política. Através de um documentário-ensaio proposto 
evidenciando a vida destas populações, localizadas no Vale do Ribeira 

1. Doutoranda em Educação Científica e Tecnológica (Universidade Federal de 
Santa Catarina).
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em São Paulo, determinados discursos linguagem e sujeito se tornam 
referências e representações do meio onde vivem, configurando aspec-
tos sociais e demandas políticas próprias de sua gente. Escrevivências 
audiovisuais dá um sentido mais abrangente à construção e a (re) pro-
dução de sentidos. Também servirão de alerta, ao narrar um tempo de 
costumes, da falta de conscientização, de direitos negados e injustiças. 

Mulheres quilombolas e indígenas do Vale do Ribeira (SP) ao contar 
suas lutas pela defesa de seus territórios apontam que certo feminismo 
está na base destes discursos militantes. As escrevivências destas mu-
lheres - como uma forma de constituir discursos audiovisuais - onde o 
sujeito “é o senhor de seu dizer” (Fairclough, 2016) caracterizam um 
trabalho de cunho experimental em que a criação de um documentá-
rio-ensaio aponta para a constituição de um discurso não totalitário dos 
sujeitos sobre a vida, o trabalho, as relações familiares e o feminismo 
agroecológico. Elas carregam uma ancestralidade latente e um dizer, um 
saber e um fazer característicos daquela terra. Algo que fora repassado 
de geração e geração e que, sem o conhecimento de livros ou da ajuda 
de “expertos brancos” constituíram um modo de vida e uma maneira 
de ver e sentir o meio familiar e sua gente.

A construção de uma identidade cultural e social feminina por meio 
do audiovisual não deixa de admitir uma denúncia das violações dos 
direitos humanos. Ao dar ênfase à fala das populações ribeirinhas, in-
dígenas e quilombolas, sobretudo de mulheres que unem o trabalho da 
agricultura familiar à agroecologia, as instituições sociais envolvidas 
nestes processos educativos por mulheres e para as mulheres formam 
um trabalho em rede. Nesse sentido, este projeto de comunicação que 
está sendo realizado sempre aponta que qualquer trabalho informativo 
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nestes espaços é também um trabalho educativo e, desse modo, se dá a 
importância da comunicação visual nestes espaços de interação.

Escrevivências Decoloniais: Linguagem e Discurso

De acordo com Evaristo (2017) há muitos modos de escreviver. 
Em todos os modos, o certo é que quem escreve, sem dúvida, escreve e 
vive. Quem escreve, sabe que entre o que aconteceu e o que está narrando, 
há um espaço em que a invenção faz ressurgir uma memória que é uma 
verdade, mas que também pode ser uma mentira (Evaristo, 2017, p. 11). 
A memória pode ser vívida e pode ser falha. Mas, ainda assim, é uma 
memória que pode ser coletiva ou trazer lembranças de uma vivência 
em particular. Tais lembranças são passadas e repassadas e sempre rein-
ventadas, algo se perde e algo se ganha no contexto do narrado.

O dizer decolonial está presente nas vozes de mulheres que se ca-
lam e que se manifestam no viver de seu cotidiano, privilegiando “o 
fragmento sobre a totalidade”. É como dar vez “às versões, mínimas, 
fragmentárias de vidas comuns, de pequenas vidas de personagens em 
cujos percursos se conjugam derrotas advindas de sua condição social, 
racial e gênero” (Evaristo, 2017, p. 187). E como escrevivências não 
deixa de ser um tipo de discurso, nesse sentido, “o discurso contribui 
para construir as relações sociais entre as pessoas, ... para a constru-
ção de sistemas de conhecimento e crença” (Fairclough, 2016, p. 95). 
Complementam-se tais elementos do discurso as “condições de prática 
discursiva” onde se apresentam os “aspectos sociais e institucionais” 
(Fairclough, 2016, p. 295). Ou seja, o discurso característico de um 
espaço, um tempo e por certo grupo social.
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As memórias subterrâneas, assim chamadas por Evaristo (2017, 
p. 191), ao emergirem para os espaços onde está a escrita de poder, 
acabam por rasurar “a cena dos grandes feitos” e permite a constituição 
de novas histórias, quebrando o silêncio dos marginalizados, dos que 
vivem vidas tão pequenas ou esquecidas e que se perdem no cotidiano. 
Nesse sentido, a autora destaca a importância do escreviver “Uma his-
tória de superação vinda dos antepassados, a partir de uma perspectiva 
identificada com a visão do mundo e com os valores do Atlântico Negro” 
(Evaristo, 2017, p. 185).

É importante dizer que as escrevivências são uma escolha e uma 
forma de dizer. Esta forma de dizer que é decolonial está presente na 
vida e nas vozes de mulheres que por muito tempo se calaram, mas que 
agora tomam coragem e manifestam seus desejos e uma nova maneira 
de viver seu dia-a-dia, privilegiando “o fragmento sobre a totalidade”. 
Nesse sentido, escreviver é dar vez “às versões mínimas, fragmentárias 
de vidas comuns, nem heroicas nem exemplares, de pequenas vidas de 
personagens em cujos percursos se conjugam derrotas advindas de sua 
condição social, racial e gênero” (Evaristo, 2017, p. 187).

A escolha por contar histórias de vida por meio do audiovisual 
promovendo também um espaço de luta e de conscientização caminha 
em consonância ao pensamento de Walsh (2012, p. 23), que não nega 
o vínculo da descolonização com a humanização dos saberes. Para a 
autora, se um movimento é consequência de outro, é neste jogo híbri-
do que se (re) constrói o “modo otro” implicado na decolonialidade. 
Por isso, Walsh considera que não se pode simplesmente negar o projeto 
da modernidade/colonialidade, porque seria nos colocarmos do outro 
lado da fronteira, estabelecendo um novo “paradigma colonial”. Ou seja, 
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é construir algo novo de outra forma, mesmo que por resistências e lu-
tas. Nesse sentido, um dos desafios decoloniais é o comprometimento 
de pensar o conhecimento a partir de uma crítica ao colonialismo do 
ponto de vista individual e coletivo e propor formas para que se faça 
uma nova ciência (Santos, 2004).

Escrevivências Audiovisuais: uma Forma do Dizer

O audiovisual é um modo de dizer, constitui-se de uma linguagem 
e um discurso que existe neste lugar e que demonstra uma dinâmica 
ao visibilizar a fala do oprimido, que é a mulher, que é negra, que é 
indígena, que é minoria, trabalhadora rural. Um discurso por si só já 
é persuasivo e é um movimento político. Associado a um meio de co-
municação, um discurso tem condições de negar, criticar, questionar, 
reformular ou simplesmente repassar em uma linguagem mais acessível 
os diversos discursos produzidos pela ciência em várias esferas sociais 
(Orlandi, 2003).

Estas escrevivências contadas pela experiência do audiovisual têm 
o intuito de ecoar uma denúncia contra a permanência histórica de um 
privilégio da pronúncia de palavras como subalterno, outro, império, 
colonial, para transformá-las em palavras como memória, igualdade, 
escolha, coletivo, ancestralidade e liberdade. Desse modo, Eni Orlandi 
aponta que

(…) o discurso é definido não como um transmissor de informação, 
mas como efeito de sentido entre locutores. Assim, se considera que 
o que se diz não resulta só da intenção de um indivíduo em informar 
outro, mas da relação de sentidos estabelecida por eles num contexto 
social histórico. (Orlandi, 2003, p. 63)
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Ao destacarmos a relação entre ciência, gênero e discurso, eviden-
cia-se que processos históricos e políticos já revelaram que muitas das 
ações cotidianas de mulheres em um passado recente tiveram como 
base uma ética científica. Corrobora-se a busca pelo reflexivo e por 
sentidos que possam ser (re) produzidos, onde a fala das minorias se 
mistura a fala do pesquisador. É a experimentação da linguagem escrita 
pelo audiovisual em que os sujeitos do discurso tomam posicionamento 
e estabelecem um processo decolonial (Walsh, 2012). Por meio das 
escrevivências audiovisuais estas mulheres evidenciam muitos exem-
plos de uma prática social que forma um coletivo de luta e resistência. 
O alcance do audiovisual abre um espaço para que esta mulher que é 
real e que é território realize práticas sociais agroecológicas que talvez 
não existissem se não fosse por elas.

Neste contexto metodológico, as escrevivências se aportam em 
Matos e Soler (1997) na argumentação de que

novas abordagens historiográficas também renova os olhares sobre 
o passado, incorpora a diversidade e a multiplicidade de interpreta-
ções, abrindo o campo para análise de expressões culturais, modos 
de vida, relações pessoais, redes familiares, étnicas e de amizade 
entre mulheres e entre mulheres e homens, seus vínculos afetivos, 
ritos e sistemas simbólicos, construção de laços de solidariedade, 
modos e formas de comunicação e de perpetuação e de transmissão 
das tradições, formas de resistência e lutas até então marginalizadas 
nos estudos históricos, propiciando um maior conhecimento sobre 
a condição social da mulher (Matos & Soler, 1997, p. 103)

No intuito de associar lembranças umas às outras, colcha de retalhos, 
misturando as histórias do passado com as narrativas do presente, cenas 
de vida que não começa nem acaba, existe a preocupação na constitui-
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ção do documentário-ensaio de vincular saberes do passado a saberes 
outros, que emergem pela figura de novos personagens que em rede 
podem revelar suas intenções, diante das experiências de mulheres que 
emergem para exporem suas experiências. A pretensão é trazer à tona as 
narrativas e os discursos daquelas populações de mulheres em constante 
esforço coletivo para garantir a vida, o trabalho e a preservação de suas 
ancestralidades no enfrentamento da pobreza, da violência política e 
econômica e do esquecimento que ainda as consome.

Evidenciar as narrativas e as experiências de mulheres por meio 
das escrevivências audiovisuais articulando-as a uma ferramenta de 
comunicação é possibilitar a ampliação deste trabalho em estudos e 
debates futuros ressaltando os modos de dizer de populações rurais num 
movimento de libertação, diante do colonialismo ainda presente em 
suas culturas. Negados seus saberes locais e seus direitos, o trabalho da 
mulher no meio rural desperta interesse, uma vez que novas perspectivas 
despontam num momento em que as minorias precisam se fazer ouvir 
e se fazer respeitar num contexto social mais amplo.

Ao constituírem tais narrativas configuram seus modos de vida e, 
desse modo, se constituem como sujeitos que caminham para a busca de 
uma alteridade possível. Possível porque está se falando de um espaço, 
de um tempo e de um sujeito coletivo. Em relação à veracidade dos fatos 
Gomes (2004, p. 14) argumenta que uma linguagem é uma verdade. 
O que deve importar ao pesquisador é a ótica assumida pelo registro e 
de como o autor de tais memórias se expressa: “O documento não trata 
de “dizer o que houve”, mas de dizer o que o autor diz que viu, sentiu 
e experimentou, retrospectivamente, em relação a um acontecimento”. 
Nessa linha de pensamento, outra pergunta se faz para esta pesquisa 
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é: Nas escrevivências, quem é o sujeito do discurso? Ora, se a fala da 
autora da escrevivência somada às narrativas femininas que refletem 
e refratam as práticas sociais do grupo social envolvido, pode-se dizer 
que o sujeito da pesquisa é um sujeito coletivo.

Metodologia Decolonial para um Trabalho de Escrevivências

De acordo com Ocaña, Lopez e Conedo (2018, p. 193) a decolo-
nialidade “é uma ciência/cultura fronteiriça, indisciplinada e deso-
bediente”. É uma cultura própria que vive nas bordas, nas fronteiras. 
Autoconfigura-se em/desde/por/para sua própria realidade.” Quanto 
mais fragmentadas as histórias mais proximidade se tem com os sujeitos 
envolvidos e mais decolonial é sua pesquisa. Valorização da biopráxis 
humana. Mas o que ela representa?

As biopráxis humanas representam as atividades, ações e operações 
mais concretas que desenvolve uma pessoa em seu cotidiano (frag-
mentos do viver humano), de forma espontânea. “Os instantes que 
configuram a vida diária da pessoa”. (Ocaña, Lopez, & Conedo, 
2018, p. 179)

Portanto, Ocaña et al. (2018) faz uma crítica aos pesquisadores 
que apenas refletem teoricamente sobre um processo decolonial. Para 
o autor, isso não é metodologia, é reflexão. Traçar uma metodologia 
decolonial é mover-se junto ao grupo de interação, é participar não 
apontar, é reconhecer-se nos sujeitos e não julgá-los, é um processo 
dialógico e não monológico, é saber que mesmo sendo um processo 
decolonizante, é político: “Todo processo decolonizante é político e 
ideológico” (Ocaña et al., 2018, p. 182). 
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Diante dessas considerações, a metodologia decolonial consiste em 
criticar a ciência clássica, moderna e seus métodos utilizados em pes-
quisa. Criticar seus modos de investigação, do fazer pesquisa colonial, 
das práticas impostas. Tentativas de se impor ao outro, de apontar, de 
disputar de forma antiética, enfim, não respeitar o outro. Para ser deco-
lonial em pesquisa é necessário ser: “democrático, procurar ser justo, 
compartilhar e solidarizar-se” (Ocaña et al., 2018, p. 183).

Aqui, uma metodologia decolonial aplicada num contexto de es-
crevivências é ouvir o outro dentro de um contexto plural, cultural, 
social e histórico, entendendo-se como parte ativa daquele cenário. Ao 
reconstituir a narrativa, entender que faz parte da constituição “daquele 
discurso” contextualizado nas escrevivências. O caminho para que esta 
ação ocorra é trabalhar de acordo com os seguintes elementos que estão 
presentes na contextualização linguística.

A Importância do Documentário nas Questões de Gênero

A produção de um documentário sobre os modos de vida das pessoas, 
sobretudo de mulheres, do fazer e do ser visibilizam maneiras contem-
porâneas de intermediar os conhecimentos ou representações de mundo, 
presente em nossas práticas sociais cotidianas (Ferraz & Fusari, 1992). 
Através de uma metodologia decolonial presente neste trabalho, obje-
tiva-se valorizar a histórias locais solapadas pelo processo colonial; 
reconhecer a diversidade como um processo emancipatório; decolonizar 
e ouvir a voz das identidades fraccionadas (Ocaña et al., 2018).

Desde o princípio a imagem foi um meio de expressão, de comu-
nicação, de iniciação e de encantamento. Martín-Barbero e Rey (1999, 
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p. 9) destacam que “mais orgânica que a linguagem, a imaginação pro-
cede de outro elemento cósmico cuja mesma alteridade é fascinante”. 
É dizer que a imagem está associada ao campo da arte, mas também à 
manipulação enquanto persuasão religiosa, ideológica, engodo, trama 
ou malefício. O sentido estético da imagem, associado frequentemente a 
“resíduos mágicos” ou “vestimentas políticas ou mercantis”, corrobora 
para caracterizar um sistema social como lugar de “batalha cultural” 
(Martín-Barbero & Rey, 1999).

Nesse jogo de representações, o audiovisual sempre estará a serviço 
de um jogo hegemônico de poder, mas que em crise, ressalta a neces-
sidade de se fazer visível em meio às identidades plurais e mestiças de 
outros espaços geográficos. Na América Latina, por exemplo, conforme 
Martín-Barbero e Rey (1999, p. 11), manifesta-se o direito dos “povos 
do sul contar as decisões que os afetam, pelo direito a contar suas 
histórias, e des-cobrir, recriar nelas – nos relatos que a fazem local e 
mundialmente reconhecidas – sua identidade plural”.

Teoricamente, segundo Ferraz e Fusari (1992), o documentário foi 
desenvolvido na década de 1930, com o desígnio de ser “cinemaverdade”, 
com o caráter documental. Este tipo de mídia está ligado a fatos, acon-
tecimentos e personagens históricos constituindo os fatos de forma a 
selecionar os resquícios envolvendo os em uma narrativa. Como apoio 
didático e a textualização de determinados contextos sociais, é o “es-
petáculo da língua e do visual” e contribui para a formação educativa 
e traz informação aos sujeitos, aponta para uma criticidade quanto à 
compreensão de um mundo particular.

Somando-se a estes aspectos se dá a criação de um texto e um au-
diovisual que não deixam de serem documentos, em que se atribui o 
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valor de um testemunho que depende, pelo menos em parte, da posição 
do pesquisador de acordo com uma época e também de sua organização 
mental. Isto pode não ser considerado intervenção, mas é menos neutra 
que um fato considerado autêntico.

Le Goff (2003) aponta o documento como consequência de forças 
sociais que o moldaram. Dessa forma

o documento não é inócuo. É, antes de mais nada, o resultado de 
uma montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, 
da sociedade que o produziram, mas também das épocas sucessivas, 
durante as quais continuou a ser manipulado, ainda que pelo silên-
cio. O documento e uma coisa que fica, que dura, e o testemunho, 
o ensinamento (para evocar a etimologia) que ele traz devem ser 
em primeiro lugar analisados, desmistificando-lhe o seu significado 
aparente. O documento é monumento. (Le Goff, 2003, p. 537)

E a ideia de pensar um determinado documento como monumento 
traz a perspectiva de documentário. Ele traça o econômico, o social, o 
político, o jurídico e o cultural que influenciam o narrador, a narrativa 
e o pesquisador. Tanto o texto e o audiovisual, que não deixa de ser 
uma forma de escrita visual são influenciados por forças que operam 
no “desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade (Le Goff, 
2003, p. 525).

Portanto, a produção de um documentário sobre os modos de vida 
das pessoas, do fazer e do ser visibilizam maneiras contemporâneas de 
intermediar os conhecimentos ou representações de mundo, presente em 
nossas práticas sociais cotidianas (Ferraz & Fusari, 1992). Castells (1999) 
aponta a relação entre a comunicação, cultura, educação e o estabele-
cimento de redes de interação em um determinado espaço. Este último 
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destaca a importância que a imagem corrobora para o conhecimento e 
o entendimento dos movimentos sociais em pauta.

Sem dúvida, o documentário-ensaio traz outra possibilidade de 
escrevivências que não somente por meio da escrita, mas também pelo 
audiovisual como forma de construção de uma realidade. Para Evaristo 
(2017, p. 187): “A narrativa [falada] que a partir de então se desdobra é 
feita de pequenos relatos, breves histórias de vida de muitos personagens, 
homens, mulheres e crianças [modos de dizer e fazer]”; indo além e 
constituindo novos olhares sobre o grupo social onde há a possibilidade 
de escreviver áudio e visualmente vidas de resistência, de luta, de tensões 
que se estabelecem num tempo; é o olhar pelo olhar e pelo ouvir, falas 
inquietantes de histórias que interligam o passado-presente colonial a 
uma série de heranças coloniais para resolver.

Conclusão

Ao se tratar de uma linguagem audiovisual e decolonial, pressupõe-se 
que seu uso está para os sujeitos que buscam sua alteridade. Nesse sen-
tido, a linguagem trabalhada nesta pesquisa apresenta um contraponto 
ao colonialismo latinoamericano, que sugere a opressão linguística 
do que está estabelecido e que agora caminha para uma mudança, ou 
seja, para uma nova linguagem, mesmo que esta seja uma linguagem 
de resistência. Com o objetivo de questionar e “(re) criar inteligibili-
dade sobre certos problemas sociais em que a linguagem tem um papel 
central”, segundo a visão de Moita Lopes (2006, p. 14) esta nova temá-
tica de pesquisa não se caracteriza somente pelo interdisciplinar, mas 
também pelo indisciplinar. Nesse sentido, o audiovisual possibilita um 
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movimento de reflexão que corrobora para uma “desaprendizagem” de 
teorias previamente constituídas sobre modelos de desenvolvimento 
locais e da importância da participação da mulher nos espaços sociais, 
enquanto cidadã que também contribui para a sociedade.

Como uma nova proposta para realização de pesquisas acadêmicas há 
o intuito de proporcionar a criticidade e a construção de conhecimentos 
por meio de uma atuação ativa em certos espaços sociais. Passando por 
diversas transformações ao longo das décadas, a imagem não é a única 
coisa que se transformou. Em realidade, as condições de produção e de 
circulação entre o imaginário individual e o imaginário coletivo, além da 
estética empregada confirma a relação entre o efeito das representações 
que são empregadas em determinado espaço às tecnologias. Isso pode 
trazer os efeitos de sentido carregados pela imagem e pelo discurso, 
configurando - independente dos objetivos a que se propõe - um ima-
ginário que deverá ser percebido e reconhecido além das fronteiras 
espaciais e temporais em que foram criados.

Quanto à forma que se organizam tais discursos audiovisuais enquanto 
prática discursiva e prática social se torna claro que existe uma inten-
cionalidade. Esta pertence a um jogo de narrativas, onde se encontram 
certas frases de efeito e ênfase numa linguagem padronizada, no intuito 
de causar sentidos que poderão transformar uma determinada realidade 
e constituir identidades. Passando por diversas transformações ao longo 
das décadas, a imagem não é a única coisa que se transformou.

Em realidade, as condições de produção e de circulação entre o ima-
ginário individual e o imaginário coletivo, além da estética empregada 
confirma a relação entre o efeito das representações que são empregadas 
em determinado espaço às tecnologias. Isso pode trazer os efeitos de 
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sentido carregados pela imagem e pelo discurso, configurando - inde-
pendente dos objetivos a que se propõe - um imaginário que deverá ser 
percebido e reconhecido além das fronteiras espaciais e temporais em 
que foram criados.

Conclui-se, portanto, que a linguagem do audiovisual é assim consti-
tuída por meio de resistência e é uma forma de conscientizar pessoas na 
formação de uma ética coletiva, própria de um meio social. Linguagem 
que embora fragmentada, originária de povos minoritários, procura 
valorizar histórias locais solapadas pelo processo colonial; onde se re-
conhece a diversidade como um processo emancipatório; descoloniza 
e ouve a voz das identidades fraccionadas (fragmentadas).  Nesse caso, 
os paradigmas não se superam uns aos outros, nenhum outro paradigma 
tem a intenção de superar o anterior, apenas se estabelecer de outro 
modo, ou seja, não se pode substituir um método universal por outro 
método igualmente universal.
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PrEP para Quem? Sentidos sobre Profilaxia Pré-
Exposição ao HIV no Jornal O Globo

Stéphanie Lyanie de Melo e Costa1

A PrEP (profilaxia pré-exposição ao HIV) é o mais recente método 
preventivo ao HIV (vírus da imunodeficiência humana, causador da 
AIDS – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) incorporado ao 
SUS (Sistema Único de Saúde), o sistema público de saúde do Brasil2. 
Ela consiste na utilização por pessoas soronegativas de alguns antirre-
trovirais antes do sexo ou do compartilhamento de seringas. Isso pode 
ser feito por via oral, por meio de comprimido (com TDF - Fumarato 
de Tenofovir Desoproxila ou com Truvada, marca comercial da com-
binação de TDF e FTC - Emtricitabina) ou por via tópica, por meio 
de gel microbicida para uso vaginal ou anal (feito principalmente de 
Tenofovir) e por meio de anel vaginal (feito de Dapivirina e que deve 
ser trocado a cada mês). Atualmente, ainda estão sendo feitos estudos 

1. Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em 
Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (PPGICS/FIOCRUZ), Brasil.

 lyanie@gmail.com
2. A PrEP só começou a ser distribuída no Brasil gradualmente a partir de 18/01/2018 

– de forma que ainda não está disponível em todas as cidades.

mailto:lyanie%40gmail.com?subject=
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envolvendo outros antirretrovirais e outros formatos para PrEP3. Dentre 
todas as formas de PrEP disponíveis atualmente, a que usa comprimido 
diário de Truvada é a mais adotada e é a que está disponível no SUS4. 

A PrEP tem sido proposta às pessoas pelas autoridades sanitárias, 
em geral, como uma forma adicional de prevenção, dirigida especial-
mente àquelas que se expõem com frequência ao HIV – como é o caso 
de casais sorodiscordantes/sorodiferentes (nos quais um tem HIV e 
o outro, não; neste caso, a PrEP possibilita-lhes, inclusive, gerar um 
filho sem transmitir ao parceiro o HIV) – e de indivíduos pertencentes 
a alguns segmentos populacionais com prevalências de HIV mais ele-
vadas. Portanto, a PrEP não está sendo indicada para qualquer pessoa, 
principalmente para aquelas com risco baixo de exposição ao HIV, pois 
se trata da toma de medicamentos que, em si, podem trazer outros riscos 
à saúde (Zucchi et al., 2018, p. 3). Na prática, cada país tem definido 
quais são suas populações de mais alto risco ao HIV e que seriam, por-

3. Alguns deles são: PrEP injetável com Cabotegravir; PrEP como implante com 
Islatravir e com TAF (Tenofovir Alafenamida, uma nova formulação de Tenofovir); 
PrEP oral com Descovy (marca comercial da combinação de Emtricitabina e 
TAF), com Islatravir e com Maraviroc; PrEP como tabletes vaginais de liberação 
prolongada com tenofovir e gelucire (ainda em fase pré-clínica); PrEP como filme 
dissolvente para uso vaginal com tenofovir; e PrEP com anticorpos monoclonais.

4. Na PrEP com Truvada, são necessários cerca de 7 dias de uso contínuo e diário 
do medicamento para alcançar a proteção em relações sexuais anais e 20 dias 
para as vaginais. O usuário deve fazer acompanhamento médico, já que há 
efeitos colaterais como náuseas e, em certos casos, alterações da função renal e 
da densidade mineral óssea (Martin et al., 2014; Mulligan et al., 2015; Pilkington 
et al., 2018). A PrEP com Truvada só pode ser interrompida após 30 dias da última 
exposição de risco. Outro cuidado importante é que deve ser prescrita apenas a 
indivíduos comprovadamente soronegativos ao HIV e que façam uso da pílula 
como proposto no regime. Isto porque este medicamento, isoladamente, não 
constitui um regime completo para o tratamento à AIDS no caso de uma infecção 
por HIV e pode gerar vírus resistentes (Chan, Huang, & Kantor, 2012; Grupo de 
Incentivo à Vida [GIV], 2017, p. 9; Grossman et al., 2016; Hoornenborg et al., 
2017; Knox, Tan, Harrigan, & Aderson, 2016; MS, 2017).
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tanto, elegíveis para a PrEP. A OMS (Organização Mundial da Saúde), 
por exemplo, define populações de “alto risco” como aquelas em que a 
incidência do HIV seja igual ou superior a 3% (World Health Organiza-
tion [WHO], 2015). No Brasil, o Ministério da Saúde ([MS], 2017, p. 
13) estabeleceu como população elegível para a toma da PrEP os gays, 
HSH (homens que fazem sexo com homens), profissionais do sexo, 
pessoas transexuais e pessoas em parceria sorodiscordante. Ainda que 
a taxa de prevalência do HIV também seja alta entre usuários de dro-
gas e adolescentes brasileiros, eles não foram incorporados à PrEP sob 
alegação de falta de mais estudos específicos com essas populações.

Sob o referencial teórico-metodológico da análise de discurso fran-
co-brasileira – constituída a partir de derivações de Eni Orlandi (2005) 
sobre o trabalho do grupo de pesquisadores constituído nos anos 1970 
por Michel Pêcheux (1997) –, este artigo analisa todos os 22 textos 
sobre PrEP veiculados até 31/12/2017 (período coincidente ao anúncio 
da oferta efetiva de PrEP no SUS) no jornal O Globo (doravante OG), 
um dos principais impressos diários brasileiros e entre os de maior cir-
culação no país. O objetivo foi identificar os sentidos presentes neste 
jornal acerca dos grupos populacionais alvos deste mais novo método 
preventivo ao HIV.

1. Algumas Considerações Teórico-Metodológicas

Neste artigo, pensamos o jornalismo discursivamente, o que signi-
fica reconhecê-lo como um ato de linguagem e, portanto, marcado pela 
historicidade e pela ideologia – daí que ele constitui, e não meramente 
descreve/narra, os fatos que apresenta (Zamin & Schwaab, 2007, p. 34). 
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Portanto, ainda que se valha da retórica de ser neutro, objetivo e verda-
deiro, do ponto de vista das teorias da linguagem entendemos que não 
há uma “verdade” transcendente, que desobrigaria o jornalista do gesto 
de interpretação, de atribuir sentidos, como se estes já existissem desde 
sempre. Mas é a crença na transparência da linguagem, o esquecimento 
de que a verdade é sempre produzida e a naturalização do jornalismo 
como um discurso do real que lhe atribuem, na sociedade atual, um 
lugar autorizado de interpretação dos acontecimentos (Araujo, 2016, 
p. 28; Mendonça, 2002, pp. 28-29; Villela, 2015, p. 32).

Assim, os discursos da imprensa têm participado ativamente na for-
ma como as questões acerca do HIV/AIDS são percebidas socialmente. 
O jornalismo tem sido forte instância produtora e circuladora de sentidos 
sobre a epidemia e sobre as populações mais acometidas por ela, desde 
sua eclosão na década de 1980. Como afirma Valle (2002, p. 183), ele 
constitui um “esquema ideológico abrangente e dominante, a partir do 
qual brasileiros de várias origens sociais e culturais têm criado suas 
próprias leituras da AIDS”.

O jornalismo tem o poder de visibilizar e, inversamente, invisibilizar 
vozes e debates envolvidos na luta contra a AIDS. Ele, como discurso, 
é uma prática social regrada, que reflete, em dado momento histórico, 
o que pode ser dito, por quem e de que forma (Orlandi, 1999). É com 
base nessas considerações que observamos a produção do jornal OG 
acerca da PrEP visando mapear os sentidos nela presentes sobre as 
populações-alvo desse método preventivo ao HIV.
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A busca pelos textos d’OG que citavam PrEP foi feita no seu acervo 
digital5 a partir de palavras-chave6 escolhidas por nós. Estas envolviam 
– além, claro, do nome e da sigla do método preventivo – expressões rela-
cionadas a nomes de ensaios clínicos sobre PrEP e antirretrovirais testados. 
Foram encontrados 22 textos, publicados entre 07/08/2008 e 31/12/2017, 
distribuídos ao longo dos anos conforme mostra o gráfico abaixo:

Gráfico 1. Quantitativo de textos publicados até 31/12/2017 n’O Globo 
citando PrEP, por ano. Elaboração própria.

5. A busca foi realizada no acervo digital d’O Globo em três datas: 28/04/2017, 
29/01/2018 e, pela última vez, em 24/08/2018. A pesquisa é feita de forma gratuita, 
mas a obtenção do PDF das matérias exige a assinatura do jornal. Endereço do 
acervo digital d’O Globo (https://acervo.oglobo.globo.com/)

6. No campo de busca “todas estas palavras”, pesquisamos pelas seguintes palavras-
chave: “AIDS profilaxia pré-exposição”, “AIDS PrEP”, “PrEP”, “profilaxia 
pré-exposição”, “cabotegravir prevenção”, “cabotegravir prevenir”, “truvada 
prevenção”, “truvada prevenir”, “tenofovir prevenção”, “tenofovir prevenir”, 
“entricitabina prevenção”, “entricitabina prevenir”, “emtricitabina prevenção”, 
“emtricitabina prevenir”, “Caprisa004”, “Iprex”, “Partners HIV”, “Voice HIV”, 
“Ipergay”, “Proud HIV”, “Aspire HIV”, “Hope HIV”, “Dream HIV”, “Choices 
HIV”, “PrePare HIV”, “Transcender HIV”, “REACH HIV”.

 No campo de busca expressão ou frase exata”, pesquisamos pelas seguintes 
palavras-chave: “profilaxia pré-exposição “, “Caprisa 004”, “Fem-PrEP”, 
“FemPrEP”, “Fem PrEP”, “Ring Study”, “TDF2”, “IPM 032”, “IPM032”, 
“IPM-032”, “MTN 020”, “MTN-020”, “MTN020”, “IPM 027”, “IPM-027”, 
“IPM027”, “MTN 025”, “MTN-025”, “MTN025”, “CHAMPS PlusPills”, “ATN 
110”, “ATN-110”, “ATN110”, “ATN 113”, “ATN-113”, “ATN113”, “PrEP 
Brasil”, “ImPrEP”, “Ifact”, “HPTN 077”, “HPTN-077”, “HPTN077”, “HPTN 
083”, “HPTN083”, “HPTN-083”.

2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017

1 0
 2 2 1

3 2
5

3 3

https://acervo.oglobo.globo.com/
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Notamos que o agendamento noticioso sobre a PrEP n’OG deu-se 
mais quando do debate, tanto a nível internacional como nacional, sobre 
a aprovação do Truvada como PrEP e sua transformação em recomen-
dação e política de saúde.

Por meio de leituras recorrentes de todos os textos encontrados, 
selecionamos todos os enunciados que mencionavam populações nas 
quais a PrEP foi testada e para as quais ela seria destinada. Em seguida, 
realizamos a análise discursiva. O exíguo espaço destas páginas não 
esgota todas as observações feitas durante a análise. Aqui, trazemos 
alguns resultados inéditos de tese de doutorado, defendida recentemente 
(Costa, 2019).

Nas próximas seções, na transcrição dos enunciados-exemplos 
coletados, tudo o que estiver entre colchetes são notas nossas, a fim de 
prover informação que aclare a frase em questão. As reticências (...) 
apontam para supressões de texto. Os itálicos também são nossos, a fim 
de destacar expressões que importam para a análise. Os enunciados são 
indicados pela letra E seguida de um número (exemplo: E350). E, após 
a transcrição de cada um deles, no primeiro parênteses, está a data de 
publicação do enunciado no jornal e outras informações que julgamos 
relevantes (por exemplo, informando se o enunciado estava na capa ou 
no lead da matéria). No segundo parênteses, está a referência biblio-
gráfica daquele texto do jornal.

2. Populações Tidas como Público-Alvo Preferencial da PrEP

O estabelecimento inicial de quais populações serão público-alvo 
preferencial da PrEP já ocorre desde o desenho dos ensaios clínicos, 
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com a escolha do perfil dos participantes que utilizarão a medida pro-
filática nos estudos. É preciso desmitificar a suposta neutralidade desta 
etapa da investigação científica e encará-la como um discurso acerca 
de determinadas populações e partes do globo – com efeitos concretos 
na vida de milhões de pessoas, dado que a ciência goza de legitimi-
dade em uma sociedade que valoriza seu discurso como “a verdade”. 
A história da pesquisa clínica em HIV/AIDS é bastante ilustrativa de 
como o continente africano, por exemplo, tem sido alvo frequente de 
estudos envolvendo fármacos – e isso não foi diferente para o caso da 
PrEP. Contudo, segundo alguns críticos, isso não se deve apenas ao fato 
de que lá haja as maiores taxas de infecção por HIV e mortalidade por 
AIDS, mas sobretudo frágil fiscalização da observância de princípios 
éticos nos estudos clínicos (Slack et al., 2000; Titanji, 2012). Portanto, 
a escolha das populações participantes de ensaios clínicos deve ser vista 
como um gesto interpretativo e, como tal, passivo de contradiscursos. 
É por isso que selecionamos para a análise discursiva enunciados d’OG 
que se referem às populações nas quais a PrEP foi testada.

Analisar o discurso jornalístico é também identificar o que ele cala 
– uma vez que o discurso só adquire sentido na relação com os outros, 
o interdiscurso.

O enquadramento [da notícia] oferta sentidos, organizando discur-
sivamente o conhecimento sobre determinada temática. A seleção 
do enquadramento do fato que gera a notícia tem, em sua base, a 
exclusão de outros ângulos. Isto é, ao posicionar-se em relação aos 
acontecimentos e até mesmo no uso de determinadas fontes, outras 
posições são deixadas de lado. Os sentidos interditados são, ainda 
assim, sentidos presentes na prática discursiva. (Moraes, 2012, s.p, 
colchetes nossos)
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Considerando o exposto acima, identificamos que OG, ao longo da 
década analisada, limitou-se a divulgar quais eram os perfis dos parti-
cipantes dos ensaios clínicos e os países nos quais eles estavam sendo 
realizados – sem problematizar ou trazer outro ponto de vista, como 
mostram os enunciados a seguir:

E274: “Os testes em andamento incluem 2,4 mil usuários de 
drogas injetáveis na Tailândia, 1,2 mil heterossexuais em Bot-
suana, e 3 mil homens que fazem sexo com homens em cinco 
países. ... Um quarto teste envolve 980 mulheres na África do 
Sul que vêm recebendo um gel vaginal experimental à base de 
tenofovir.” (07/08/2008) (Laurance, 2008)

E277: “A pesquisa [com gel vaginal à base de Tenofovir] envol-
veu 889 mulheres na cidade de Durban e num remoto povoado 
rural na África do Sul.” (20/07/2010) (Marinho, 2010)

E299: “O uso de um único comprimido diário reduziu em até 
73% o risco de infecção pelo vírus HIV, segundo dados de dois 
estudos [Partners e TDF2] envolvendo mais de cinco mil casais 
heterossexuais (com um dos parceiros HIV positivo e o outro 
negativo) do Quênia, Uganda e Botsuana, na África.” (No lead 
da matéria de 14/07/2011) (Uma pílula..., 2011)

E327: “A Conrad [Programa de Pesquisa Contraceptiva] irá 
testar o SILC [um novo protótipo de difragma] junto com o gel 
tenofovir, o primeiro produto que mostrou reduzir infecções, 
como o HIV. Ele já vem sendo testado em nove países do sul da 
África – defendeu a pesquisadora Annette Larkins.” (10/02/2013) 
(Milhorance, 2013)

Identificamos apenas uma matéria na qual a pesquisadora, em sua 
fala coletada como discurso direto, explica o motivo da escolha das 
populações envolvidas em seu ensaio clínico – segundo ela, grupos nos 
quais foi detectada maior taxa de infecção por HIV:
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E547: “Agora, testaremos [o AMP] em pessoas também sau-
dáveis, mas que fazem parte do grupo mais vulnerável para 
a infecção, aquele que estatisticamente é o mais afetado. Na 
América, esse grupo reúne gays, bissexuais, travestis e transexu-
ais. Já na África, são as mulheres.” (Fala de Brenda Hoagland, 
infectologista do INI - Instituto Nacional de Infectologia Evan-
dro Chagas da Fiocruz – Fundação Oswaldo Cruz, 27/02/2017) 
(Pains, 2017)

E550: “_ [Quem quiser se voluntariar para o estudo AMP] Pre-
cisa ter entre 18 e 50 anos e ser homem que se identifica como 
gay ou bissexual, e homem ou mulher que se declara travesti 
ou transexual. O foco são esses grupos não para alimentar o 
estigma sobre eles, e sim porque são eles os que, nas estatísticas, 
aparecem como os que mais se infectam nas Américas.” (Fala 
de Brenda Hoagland, infectologista do INI/Fiocruz, 27/02/2017) 
(Pains, 2017)

Contudo – reiteramos –, há uma perspectiva moralizante acerca da 
PrEP, já engendrada desde os ensaios clínicos na seleção da população 
dos estudos. Se a imprensa não se atentou para as limitações metodo-
lógicas dos ensaios clínicos envolvendo PrEP, conforme afirmado por 
Ferrari (2017)7 e também percebido por nós n’OG, tampouco questionou 
as perspectivas moralizantes neles envolvidas.

O enunciado E550 (acima) aponta para um contradiscurso bastante 
importante na história da epidemia do HIV, ainda que seja para negá-lo: 
o de que a escolha de gays, bissexuais, travestis e transexuais como 

7. Segundo Ferrari (2017), houve certa cobertura pela imprensa entre 2010 e 2011 
dos primeiros resultados de ensaios clínicos envolvendo PrEP, principalmente 
em portais de notícias nacionais, que repercutiram conteúdo produzido por 
agências de comunicação internacionais. Nela, o autor apreendeu uma PrEP que 
emerge “a despeito das materialidades e contingências implicadas nas práticas 
de pesquisa experimental. Embora as metodologias utilizadas sejam descritas, 
tais descrições não têm um enfoque de destaque, e o contexto das investigações 
dificilmente é trazido à cena” (Ferrari, 2017, p. 137).
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alvo preferencial dos ensaios clínicos de PrEP é um ato estigmatizante. 
A AIDS foi primeiramente identificada em homossexuais masculinos 
nos Estados Unidos da América, tendo atingido fortemente esta popu-
lação antes de o vírus se espalhar para outros grupos – tanto que uma 
das formas iniciais de se nomear a doença, inclusive na imprensa, foi 
“peste gay” e “câncer gay”. Houve uma forte estigmatização deste grupo 
de indivíduos, que tiveram suas práticas sexuais e seus estilos de vida 
bastante condenados. Este embate simbólico que se seguiu ao longo da 
história da epidemia, ainda que só tenha sido abordado em um único 
enunciado pel’OG quando da discussão acerca das populações nas quais 
a PrEP foi testada, esteve presente em outros enunciados coletados por 
nós acerca das populações tidas como público-alvo preferencial da PrEP. 
Observemos o enunciado E270 abaixo, extraído do primeiro texto d’OG 
citando a PrEP, em 2008:

E270: “Se tudo der certo, no entanto, a pesquisa levanta sérias 
questões éticas sobre a prevenção do HIV, entre elas, quem de-
veria tomar o medicamento, em que circunstâncias e qual seria 
o risco de efeitos colaterais. Especialista em prevenção do HIV 
do Imperial College, em Londres, Sheena MacCormack disse 
ontem que a volta da cultura das saunas entre homens gays e 
bissexuais, envolvendo sexo com múltiplos parceiros, seria um 
dos cenários em que o uso da pílula poderia ser recomendado. _ 
Há encontros que reúne gays, bissexuais e alguns heterossexuais. 
Estimamos que as infecções de HIV entre os gays em Londres 
estejam aumentando 3% ao ano.“ (07/08/2008) (Laurance, 2008)

O jornalismo, ao construir o acontecimento sobre o qual narra, in-
voca memórias discursivas – ou seja, sentidos atribuídos no passado, 
por outros ou pelo próprio jornal, em outro lugar, a fatos relacionados 
ao tema noticiado –, bem como silenciamentos e esquecimentos. Isso 
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ocorre, por exemplo, quando o jornal noticia hoje uma epidemia como a 
AIDS. Ele rememora identidades coletivas, preconceitos, sensações de 
medo e de pânico, sentidos sobre riscos, de perigos reais ou imaginários 
– seja para reforçá-los (em um movimento chamado de “paráfrase”) ou 
para romper com eles, ressignificá-los/deslocá-los discursivamente (em 
um movimento chamado de “polissemia”) (Orlandi, 2005). O enunciado 
E270 acima remete a uma memória discursiva dos primeiros anos da 
epidemia de AIDS, quando uma das medidas de prevenção adotadas por 
diversos governos foi o fechamento das saunas gays – não sem grande 
embate envolvido, pois foi também encarado como forma de coibir 
encontros sexuais entre homens. No contexto da PrEP, a sauna gay é 
ressignificada: ela é encarada como um lugar propício para a divulga-
ção deste novo método preventivo, dado que nela é possível encontrar 
pessoas que têm múltiplos parceiros sexuais – um comportamento 
tido como “de risco” pelos especialistas em saúde. Não há, portanto, 
coibição dos prazeres.

O enunciado E270 acima já adiantava que a PrEP levantaria “sérias 
questões éticas sobre a prevenção do HIV, entre elas, quem deveria tomar 
o medicamento”. Contudo, ao nos debruçarmos sobre os textos publica-
dos ao longo dos dez anos analisados, notamos que OG circunscreveu 
este debate apenas em relação à população de homossexuais – trazendo 
vozes que discutiam se todos os gays ou apenas alguns deles deveriam 
fazer uso de PrEP, e se ela reforçaria o estigma a essa população. Este 
debate, contudo, não ocorreu em relação às outras populações tidas 
como público-alvo da PrEP, como pessoas em relacionamento estável 
com soropositivos, usuários de drogas injetáveis, profissionais do sexo 
e mulheres africanas.
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Na próxima seção, vamos nos ater mais detidamente ao debate 
mencionado sobre a recomendação de PrEP à população de homens 
gays e HSH.

3. Debate acerca da Recomendação de PrEP a Homens Gays e 
HSH

Identificamos que o debate em torno da PrEP para homens homos-
sexuais ocorreu em um momento específico n’OG: quando da reco-
mendação pela OMS do Truvada como PrEP para esta população, em 
12/07/2014. A matéria foi a manchete de destaque do dia, que trazia os 
seguintes dizeres:

E354: “[Manchete] OMS indica droga anti-AIDS até para gay 
não infectado [Subtítulo] Medida evita infecção em 92% dos 
casos e reduziria aumento no grupo em que a doença mais 
cresce [Segundo subtítulo] Médicos e entidades civis apoiam 
prevenção, mas questionam o uso indiscriminado”. (12/07/2014) 
(Tinoco, 2014)

E355: “A Organização Mundial da Saúde divulgou ontem uma 
recomendação para que todos os homens que fazem sexo com 
outros homens usem antirretrovirais como forma de prevenção à 
infecção pelo HIV. Embora o número de novos casos da doença 
venha caindo na população em geral, entre os gays o aumento é 
crescente.” (Texto da capa de 12/07/2014) (Tinoco, 2014)

Em toda enunciação está presente o esquecimento de que não há 
uma relação direta entre pensamento, linguagem e mundo; os sentidos 
não têm relação direta entre palavra e coisa – eles podem ser vários, 
mediados pelo simbólico de imaginários sociais e, portanto, pela ide-
ologia (Orlandi, 2007b, p. 32; Pêcheux, 1997). Temos a impressão de 
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que o que desejamos dizer só pode ser dito de uma forma e não de ou-
tra – quando, na verdade, o dizer pode ser sempre outro, bem como os 
gestos de interpretação sobre ele. Ilustraremos isso por meio da análise 
de certos termos escolhidos pel’OG na matéria do dia 12/07/2014 que, 
como veremos, trazem em si sentidos antagônicos.

O verbo “indica” presente na manchete (E354 acima) e o substantivo 
“recomendação” presente no texto da capa (E355 acima) apontam para 
sentidos de aconselhamento. Uma das significações atribuídas ao verbo 
“indicar” cristalizada em dicionário é “Aconselhar a melhor forma de 
tratamento médico”; e, para “recomendação” é “Aviso ou advertência a 
respeito de algo; conselho” (Michaelis, 2019). Portanto, um dos gestos 
de interpretação possíveis acerca dos dizeres da capa do jornal é da não 
obrigatoriedade de os gays fazerem o uso da PrEP. Esse sentido foi re-
forçado por outras palavras utilizadas na matéria, publicada no interior 
do jornal, como “sugestão” e “proposta” – presentes, por exemplo, nos 
seguintes enunciados:

E359: “A sugestão de que homens gays usem medicamentos 
antirretrovirais como forma de prevenir a infecção pelo HIV, 
divulgada ontem pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 
mobilizou médicos e ativistas em torno do tema. A eficácia do 
uso preventivo dos remédios – que, segundo pesquisas, pode 
reduzir em até 92% o risco de infecção – é enfatizada por es-
pecialistas que aplaudiram a recomendação, publicada em um 
momento em que as taxas de infecção pelo vírus da AIDS entre 
gays estão atingindo altos níveis em todo o mundo.” (Lead da 
matéria de 12/07/2014) (Tinoco, 2014)

E360: “A proposta [da OMS de que HSH usem PrEP] é aprovada 
também por organizações civis.” (12/07/2014) (Tinoco, 2014)
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Sugestão é “estímulo; instigação; inspiração” (Priberam, 2013). Pro-
posta é “aquilo que é apresentado para ser avaliado ou estudado”, “ato 
por meio do qual uma das partes convida” (Michaelis, 2019). Portanto, 
identificamos uma primeira formação discursiva (FD) sobre a PrEP para 
homossexuais, que vamos denominar de “Aconselhamento”. Nela, o 
uso da PrEP por homossexuais é incentivado, havendo certo espaço 
para a autonomia de escolha individual – nada é imposto. Contudo, esse 
núcleo de sentido contrasta-se com o subtítulo da matéria publicada no 
interior do jornal. Vejamos:

E358: “[Título da matéria] Prevenção para todos os gays [Subtí-
tulo] Homens que fazem sexo com homens devem usar antirretro-
virais para conter AIDS, diz OMS”. (12/07/2014) (Tinoco, 2014)

Ora, um dos sentidos do verbo “dever” cristalizado em dicionário 
é “ter obrigação (legal, moral, social etc.) de; precisar” (Michaelis, 
2019). O seu uso pelo jornal no subtítulo da matéria aponta para a clara 
responsabilização do indivíduo (neste caso, dos homossexuais) pela 
sua prevenção ao HIV. No caso do verbo “dever”, não há espaço para 
a liberdade de escolha. Denominaremos esta outra formação discursiva 
identificada de “Obrigatoriedade”. Portanto, há pelo menos duas FDs 
em oposição e embate no jornal.

A matéria do dia 12/07/2014 aponta para um consenso ou uma con-
cordância entre especialistas em saúde e a comunidade homossexual de 
que esta população é um público-alvo prioritário para a oferta da PrEP, 
conforme pode ser notado nos seguintes enunciados:

E366: “Para o médico e professor da UFRJ Amilcar Tanuri, a 
proposta da Organização Mundial da Saúde [de que HSH tomem 
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PrEP] ‘faz sentido‘, já que há grupos em que a incidência de HIV 
é maior que na população em geral. (12/07/2014) (Tinoco, 2014)

E370: «Militantes gays dizem apoiar o uso dos remédios na pre-
venção, mas fazem ressalvas em relação à recomendação para 
todos os homens que fazem sexo com homens.” (12/07/2014) 
(Tinoco, 2014)

Como o enunciado E370 acima ilustra, o que está em discussão é 
a abrangência da proposta da OMS para que os HSH, de forma geral, 
usem PrEP – colocada pelo jornal em discurso direto com uso de aspas:

E362: “’Pela primeira vez, a OMS recomenda fortemente que os 
homens que fazem sexo com homens considerem tomar medica-
mentos antirretrovirais como um método adicional de prevenir 
a infecção pelo HIV, juntamente com o uso de preservativos’, 
informa a nota [da OMS]”. (12/07/2014) (Tinoco, 2014)

Contudo, como ressaltam Aggleton e Parker (2015, p. 1553), o texto 
original do documento da OMS não afirmava que todos os HSH fizessem 
uso de PrEP (o que também pode ser visto nas aspas do enunciado E362 
acima); havia nuances na indicação, que foi supersimplificada quando da 
promoção do release e de seu aproveitamento pela imprensa da época. 
Entretanto, afastamo-nos de qualquer perspectiva que busque analisar o 
grau de acuidade ou de veracidade da cobertura jornalística, visto que, 
para nós, os sentidos do que é real e verídico são mutantes, dependem 
de relações de saber-poder imbricadas em suas construções, são gestos 
de interpretação – estes, sim, objetos de nossa análise. Dessa forma,

Não tocamos o real que não seja de antemão um real significado, 
ideologizado. É nessa instância que se dá o trabalho do analista, em 
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compreender como os objetos simbólicos produzem sentidos, espa-
tulando as camadas ideológicas e desnaturalizando-as numa relação 
com a memória discursiva, o interdiscurso – espaço discursivo do 
já-dito. (Almeida, 2005, p. 9).

O que importa para nossa análise é, portanto, verificar os sentidos 
que vêm à tona quando O Globo afirma que a recomendação da OMS é 
para todos os gays fazerem uso de PrEP. O jornal convidou especialis-
tas da saúde e representantes do movimento gay para opinarem acerca 
disso. De um lado, convoca-se o discurso da ciência, representado pela 
fala de um infectologista, que justifica a generalização da proposta da 
OMS com base em argumentos sobre a maior transmissibilidade sexual 
do vírus por via anal:

E365: “O médico [o infectologista Alexandre Barbosa, da Fa-
culdade de Medicina da Unesp-Botucatu] diz que, apesar de 
existirem grupos de maior risco entre os homossexuais, a abran-
gência da proposta da OMS [de que todos os HSH usem PrEP] 
deve ter levado em conta o fato de que a prática de sexo anal, 
comum entre gays, aumenta as chances de transmissão do vírus.” 
(12/07/2014) (Tinoco, 2014)

Do outro lado, o jornal convoca um representante do movimento 
gay, contrário à abrangência da proposta da OMS. Ele argumenta que 
ser homossexual por si só não é critério suficiente para ser usuário de 
PrEP, havendo outras questões que precisam ser consideradas, como o 
(des)uso do preservativo e a existência de vulnerabilidades diferentes 
entre a população homossexual:

E370: «Militantes gays dizem apoiar o uso dos remédios na pre-
venção, mas fazem ressalvas em relação à recomendação para 
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todos os homens que fazem sexo com homens. Beto de Jesus, 
secretário para América Latina e Caribe da Associação Inter-
nacional de Gays e Lésbicas (llga, na sigla em inglês), defende 
que a sugestão seja precedida por um exame caso a caso: _ Esse 
tipo de recomendação não é para todos os homossexuais. Acho 
que deveria ser direcionada para pessoas que não conseguem 
ter adesão ao preservativo e pessoas que são mais vulneráveis, 
como profissionais do sexo e usuários de drogas injetáveis.” 
(12/07/2014) (Tinoco, 2014)

Esta matéria do dia 12/07/2014 ilustra como a imprensa funciona 
como arena de disputa de discursos sobre o HIV/AIDS, sustentados por 
diversos agentes sociais que ela usa como fonte: cientistas, governos, 
agências de saúde, organismos internacionais, representantes da socie-
dade civil, ativistas, religiosos, laboratórios de pesquisas, indústrias 
farmacêuticas, pacientes etc. Contudo, nesse orquestramento das vozes, 
o jornal também sustenta seus próprios discursos sobre o HIV/AIDS: 

... as mídias, ao trabalharem os diferentes saberes (institucionais) 
sobre a AIDS no âmbito de suas modalidades próprias, de certa forma 
estão a “refazer” os saberes da AIDS, unificando-os segundo suas 
classificações para, em seguida, ofertar/oferecer suas construções 
com a finalidade de suprir a suposta ignorância dos seus usuários 
(Fausto Neto, 1999, p. 21).

Assim, entendemos o jornalismo como um espaço de estabilização 
de sentidos: seja quando reforça certos sentidos hegemônicos presentes 
na sociedade (cristalizando-os na memória), seja quando os desloca, 
ele o faz objetivando deter a palavra final na luta das interpretações. 
Isso implica reconhecer que, apesar de o jornalismo ser atravessado por 
diversos discursos (o que é próprio de qualquer falante), também busca 
conter a heterogeneidade dos sentidos.
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A mídia é um grande evento discursivo do modo de circulação da 
linguagem. Enquanto tal, ela é um acontecimento de linguagem 
que impõe sua forma de gerenciamento dos gestos de interpretação, 
sempre na distinção do que se deve apreender como sentido uní-
voco (literal) e o que admite plurivocidade interpretativa (Orlandi, 
2007b, p. 96).

Na matéria do dia 12/07/2014 em questão, o jornal OG, apesar de 
trazer vozes divergentes sobre se a PrEP é um método indicado para 
todo e qualquer homem gay, estabiliza os sentidos sobre esta questão 
e marca sua posição-sujeito por meio de duas estratégias discursivas. 
Primeiro, no início da matéria, por meio do próprio título, que reforça 
a generalização da recomendação (“Prevenção para todos os gays”). 
Segundo, ao fim da matéria, por encerrar o debate com a fala de um 
outro representante do movimento gay (E371 abaixo), colocada logo 
após a fala do primeiro representante (E370 acima):

E371: «Já Carlos Magno Silva Fonseca, presidente da Asso-
ciação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais (ABGLT) afirma que é preciso assumir que ‘há um 
problema nessa população (homossexual)’. _ Quando se falava 
em grupo de risco, lutamos para não ter haver [sic] um estigma 
sobre essa população, mas temos maturidade para entender 
que a Aids não está resolvida na nossa comunidade – pondera. 
_ A infecção está aumentando nessa galera de 15 a 25 anos.” 
(12/07/2014) (Tinoco, 2014)

O advérbio “já” que inicia o enunciado E371 acima marca uma 
oposição entre a fala deste entrevistado e a do seu precedente (que era 
contra a recomendação de PrEP para todos os gays). O jornal encerra, 
assim, a matéria também buscando encerrar/conter os sentidos acerca 
da recomendação da OMS.
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Considerações Finais

Ao longo dos dez anos analisados do jornal O Globo (2008 a 2017), 
não percebemos críticas quanto a PrEP não ser um método universal, 
ou seja, não ser indicada para qualquer pessoa. Ao contrário, os enun-
ciados apontam para certo consenso sobre ela ser recomendada apenas 
a certas populações nas quais há maiores taxas de infecção por HIV. 
A indicação da PrEP para certas populações (precipuamente pessoas 
em relacionamento estável com soropositivos, usuários de drogas inje-
táveis, profissionais do sexo e mulheres africanas), em geral, foi apenas 
citada pelo jornal, sem trazer vozes que o debatessem ou questionassem. 
A discussão apenas ocorreu em relação aos homens homossexuais – 
população à qual percebemos forte associação da PrEP n’OG.

Identificamos que o debate em torno da PrEP para homens homos-
sexuais ocorreu em um momento específico n’OG: quando da reco-
mendação pela OMS do Truvada como PrEP para esta população, em 
12/07/2014. Identificamos na matéria dessa data um consenso entre os 
especialistas e a comunidade homossexual de que esta população é um 
público-alvo prioritário para a oferta da PrEP – o que esteve em debate 
foi a abrangência da proposta: se para todos os HSH ou para apenas 
alguns, e se ela reforçaria o estigma a essa população. Houve pelo menos 
duas FDs em oposição e embate no jornal: 1) a de Aconselhamento, 
na qual o uso da PrEP por homossexuais é incentivado, havendo certo 
espaço para a autonomia de escolha individual (nada é imposto); e 
2) a de Obrigatoriedade, que aponta para a clara responsabilização do 
homossexual pela sua prevenção ao HIV e o seu dever de usar PrEP.
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A recomendação da PrEP para homens gays reaviva embates dis-
cursivos do início da epidemia de AIDS, nos anos 1980, que envolviam 
o controle dos corpos e dos prazeres dissidentes versus o respeito à 
autonomia e à escolha individuais – ainda que, hoje, traga deslocamen-
tos discursivos importantes, frutos de uma longa luta histórica contra o 
estigma e a discriminação.

Por fim, não poderíamos deixar de mencionar que o baixo quantita-
tivo de textos jornalísticos sobre PrEP n’OG (apenas 22 textos ao longo 
de 10 anos) mostra que este método preventivo ao HIV recebeu pouca 
atenção do jornal, ainda que tenha se tornado uma política pública e 
gratuita de saúde no Brasil – dirigida, a propósito, a populações alta-
mente estigmatizadas historicamente. A baixa divulgação, pelo impresso 
analisado, de um direito de saúde a elas concedido nos leva a refletir 
sobre as implicações éticas disso. A imprensa brasileira, que no início 
da epidemia de AIDS, quando esta era altamente letal e espalhava-se 
por todas as classes sociais, engajou-se fortemente na cobertura do 
tema – servindo de fonte de informação para as pessoas sobre as formas 
de prevenção –, hoje cala-se diante de uma epidemia que, apesar de 
não ser mais letal de forma geral, afeta sobremaneira e desigualmente 
populações mais vulneráveis socioeconomicamente. Isto, por si só, já 
aponta para sentidos atribuídos pelo jornal a elas. Tão importante quan-
to o que o jornal divulga é aquilo por ele silenciado. Pois, conforme 
afirma Eni Orlandi (2007a, p. 68), o silêncio não corresponde a uma 
ausência de significação – pelo contrário, também é estar no sentido. 
Assim, o silenciamento d’O Globo sobre a PrEP não exclui o sentido, 
e sim desloca-o, significa-o em outros lugares. Ele marca uma política 
de sentido que produz o não-dito. Segundo Rodrigues (1999), a mídia 
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priva de publicidade os temas que não se enquadram em seu sistema 
de valores e os sujeitos que não cumprem as regras de seu discurso – 
relegando-os, portanto, à invisibilidade social, já que a realidade se 
confunde com o que é por ela midiatizado. Isto, claro, não nos poderia 
passar despercebido na análise.

Reiteramos que este artigo, pelo seu exíguo espaço, não esgota to-
dos os achados analíticos acerca dos sentidos atribuídos pelo jornal O 
Globo às populações-alvo da PrEP. Aos interessados, recomendamos 
a leitura de Costa (2019).
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As Fake News enquanto Estratégia de 
Invalidação do Discurso Jornalístico e do 
Profissional: uma Reflexão sobre o Caso de 
Patrícia Campos Mello

Mateus Guimarães Meireles1

Michel Foucault (1996), ao conduzir a sua aula inaugural no Collège 
de France, se mostrou assombrado pela existência de mundo pré-con-
figurado. Para o autor, cada fala esconde uma rede de tensionamentos 
em que existem perigos, lutas, vitórias, perdas e dominações. Assim, em 
qualquer sociedade, a produção de discursos passa por procedimentos de 
seleção, controle, organização e redistribuição, excluindo a naturalidade 
ou transparência deste processo.

Para além da função denotativa da linguagem, que é a sua capacidade 
de veicular informações, ela pode comunicar a outro indivíduo a posi-
ção que o remetente/falante ocupa ou acredita ocupar. Essa habilidade 
é um reflexo do desejo de ser ouvido, respeitado ou exercer influência. 
Bourdieu (1987), evocando os exemplos do discurso político, sermão 
na igreja, aula, entre outros, defende que o poder da palavra mora na 
capacidade do falante de concentrar a sua autoridade acumulada e uti-
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lizá-la em um ato linguístico. Este, ganha valor se realizado dentro dos 
contextos social e cultural adequados.

Para que exista vida em sociedade, os indivíduos precisam ser socia-
lizados de forma que consigam identificar quando se é permitido falar 
ou não, quais assuntos podem ser abordados e qual variedade linguística 
deve ser utilizada. Essa regra baliza tanto a produção dos discursos 
quanto a sua recepção, já que oferece ao destinatário uma expectativa 
do que lhe alcançará. É preciso salientar que a ideia de um emissor e 
receptor é utilizada nesta comunicação a título de elucidação, sendo o 
fluxo de discursos na sociedade algo dinâmico e com atores múltiplos 
que podem agir de maneira concomitante.

O discurso é veículo de demonstração ou ocultamento do desejo, 
tornando-se ele mesmo objeto de desejo (Foucault, 1996). Um processo 
cercado de tensionamentos em que as relações e lutas sociais pautam 
significações e ressignificações constantes.

Classe social e comunidade semiótica não se confundem. Pelo segun-
do termo entendemos a comunidade que utiliza um único e mesmo 
código ideológico de comunicação. Assim, classes sociais diferentes 
servem-se de uma só e mesma língua. Consequentemente, em todo 
signo ideológico confrontam-se índices de valor contraditórios. O 
signo se torna a arena onde se desenvolve a luta de classes. Esta 
plurivalência social do signo ideológico é um traço da maior impor-
tância. Na verdade, é este entrecruzamento dos índices de valor que 
torna o signo vivo e móvel, capaz de evoluir (Bakhtin, 2010, p. 46).

Não há produção de discurso desvencilhada das relações de poder. Nesse 
contexto, Barthes (1989) afirma que é equivocada a concepção do poder 
como algo único, em que, para que um lado o possua, o outro precisa estar 
desprovido dele. Apesar das assimetrias existentes em sua distribuição, o 
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poder é algo que flui em meio ao tecido social e permanece perpétuo no 
tempo histórico. Mesmo quando se tenta expulsá-lo ou extenuá-lo, ele 
ressurge como um organismo ligado à história política do homem.

Adivinhamos então que o poder está presente nos mais finos meca-
nismos do intercâmbio social: não somente no Estado, nas classes, 
nos grupos, mas ainda nas modas, nas opiniões correntes, nos es-
petáculos, nos jogos, nos esportes, nas informações, nas relações 
familiares e privadas, e até mesmo nos impulsos liberadores que 
tentam contestá-lo: chamo discurso de poder todo discurso que 
engendra o erro e, por conseguinte, a culpabilidade daquele que o 
recebe. (Barthes, 1989, p. 10).

Dada a relação entre discurso e poder, Foucault (1996) salienta 
que existe um temor da desordem e perigo que podem ser originados 
pelo surgimento, ao mesmo tempo, de inúmeros discursos conflitan-
tes. Como forma de controle e cristalização das relações de poder na 
sociedade, são criadas interdições, supressões, fronteiras e limites 
para os discursos. A interdição é um dos procedimentos mais usados, 
principalmente, quando se trata de temas como política e sexualidade. 
Nem todo indivíduo pode falar sobre tudo em qualquer circunstância.

Aqueles que desafiam as formas de controle do discurso estão su-
jeitos a sanções jurídicas e de cunho moral. Entretanto, ganha força nos 
últimos anos uma nova forma de penalização dos sujeitos e instituições: 
a disseminação de conteúdos falsos, ou fake news.

1. A Indústria da Desinformação e o Caso Patrícia Campos Mello

A difusão da internet tem possibilitado ao longo das últimas duas 
décadas uma convergência cada vez maior entre as mídias, assim como 
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novas possibilidades para o jornalismo. Este novo horizonte também 
foi frutífero para a imprensa alternativa, com posicionamentos muitas 
vezes divergentes da imprensa tradicional e que antes estava sujeita a 
tiragens mais restritas.

Novas tecnologias como blogs, redes sociais, serviços de streaming 
de áudio e vídeo e aplicativos de trocas de mensagem permitiram que 
jornalistas de veículos tradicionais, da imprensa alternativa e todos 
aqueles interessados em compartilhar conteúdos encontrassem ferra-
mentas para se expressar. Esse fenômeno criou um novo perfil para a 
recepção de informações, o do leitor que também é produtor de conte-
údos (Braga, 2010).

Blogs, redes sociais, YouTube, aplicativos de mensagens, criam a 
figura de um receptor ativo, que é, ao mesmo tempo, produtor e 
consumidor da informação. Frequentemente, os usuários das redes 
sociais se engajam em práticas de jornalismo amador, que emulam 
práticas do jornalismo tradicional, construindo suas notícias com 
títulos e imagens, relatando os acontecimentos de que o autor tomou 
conhecimento, porém, comumente, sem os procedimentos que um 
jornalista profissional tomaria (como ouvir várias fontes, citar as 
fontes da informação apurada, evitar termos imprecisos ou proble-
máticos) (Petrola, 2019, p. 94).

Um terreno fértil para o surgimento do fenômeno das fake news, 
que são as notícias sem comprovação e boatos que podem ou não as-
sumir uma estrutura que emula a utilizada pelo jornalismo. O termo 
fake news ganhou notoriedade durante as eleições presidenciais de 2016 
nos Estados Unidos. Em um cenário de polarização entre os candidatos 
Hillary Clinton e Donald Trump, Trump utilizava o termo para definir as 
matérias veiculadas pela mídia tradicional que o criticavam. Os veículos 
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tradicionais, por sua vez, passaram a acionar o termo para abordar os 
conteúdos falsos que circulavam em aplicativos e redes sociais.

Allcott e Gentzkow (2017) definem como fake news os artigos 
noticiosos intencionalmente falsos e que poderiam enganar os leitores. 
A falsidade desses conteúdos seria verificável. A definição dos auto-
res também abarca os artigos satíricos que ao serem retirados de seus 
contextos originais poderiam ser lidos como factuais gerando confu-
são. Os pesquisadores chegaram à conclusão de que as fake news não 
seriam um fenômeno propriamente novo, uma vez que há registros de 
sua ocorrência em jornais desde o século XIX.

Eles também traçam uma distinção entre as fake news e as repor-
tagens com erros não intencionais, boatos que não são oriundos de 
textos noticiosos, sátiras, teorias da conspiração, matérias enviesadas 
que não são completamente falsas e declarações falsas de políticos. 
Entretanto, no Brasil, contrariando Allcott e Gentzkow, a expressão 
fake news, ou simplesmente a palavra fake, passou a ter popularmente 
um sentido mais amplo, abarcando também as montagens com imagens 
e correntes disseminadas em redes sociais e aplicativos de mensagens 
(Barragán, 2019).

O debate sobre fake news no Brasil ganhou notoriedade durante as 
eleições de 2018, que assim como as eleições de 2016 dos Estados Uni-
dos, foram marcadas por uma polarização que ganhava força desde as 
manifestações de 2013 e prosseguiu com a reeleição de Dilma Rousseff 
(Partido dos Trabalhadores) e o seu impeachment ao ser acusada de 
desrespeitar a lei orçamentária. Somado a isso, duas situações tornaram 
o período eleitoral brasileiro de 2018 singular: a prisão do ex-presidente 
Luís Inácio Lula da Silva por acusações de corrupção, que até então 
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seria o candidato à presidência pelo Partido dos Trabalhadores, e teve 
de ser substituído por Fernando Haddad; e o atentado à faca sofrido por 
Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal) em Juiz de Fora, Minas Gerais, 
durante um ato de campanha.

Devido ao atentado, Bolsonaro passou por uma cirurgia e precisou 
ficar semanas internado sem participar de comícios, debates e outras 
formas tradicionais de campanha. Sua estratégia de campanha passou a 
ser ainda mais centrada nas redes sociais, utilizando o Twitter e Face-
book como canal direto com os seus eleitores, excluindo a necessidade 
da mediação por jornalistas.

Nas redes sociais, a polarização e o debate gravitavam em torno de 
temas como projetos econômicos, programas sociais, segurança pública, 
corrupção, laicidade do Estado, educação, proteção ao meio ambiente, 
direito das minorias e a legalização das drogas e do aborto. Acirrou-se 
a oposição entre setores identificados com a direita e esquerda e as 
fake news se tornaram uma arma nessa guerra cultural.

Como resposta, surgiram nesse mesmo período iniciativas para de-
tectar e desmentir conteúdos falsos como o Comprova, Agência Lupa, 
Fake Off e Aos Fatos. Apesar de grupos da direita e esquerda dissemi-
narem suas fake news, os sites que trabalharam com o monitoramento 
indicaram uma ocorrência maior de conteúdos falsos produzidos pela 
direita. Materiais que, como aponta Petrola (2019), muitas vezes apre-
sentam caráter inverossímil, como o que denuncia a distribuição pelo 
Partido dos Trabalhadores de mamadeiras com bicos em formato de 
pênis para creches. Estes são vistos como uma forma de endossar ou 
repudiar as plataformas ideológicas em jogo na disputa eleitoral, que 
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acabaram por se tornar signos identitários. A narrativa dos fatos acaba 
se tornando mais importante que os próprios fatos.

O então candidato à Presidência Jair Bolsonaro, assumiu durante o 
período de campanha uma indisposição com a imprensa semelhante à 
estabelecida por Donald Trump. Essa desavença pôde ser identificada 
nos seus discursos, como aponta um estudo conduzido pelo Programa de 
Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura 
e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (CPDA/
UFRRJ). Os pesquisadores se dedicaram ao estudo dos discursos dos 
candidatos à presidência em 2018 e o resultado dessa pesquisa se tornou 
uma série de artigos publicados pelo Le Monde Diplomatique Brasil, 
sendo o segundo deles dedicado a Jair Bolsonaro (Baltazar et al., 2018). 

Os pesquisadores partiram do recorte temporal do segundo semes-
tre de 2017 até agosto de 2018 e analisaram falas, textos, entrevistas, 
comícios, anúncios televisivos, mensagens e postagens nas redes so-
ciais do então candidato. Chegou-se à conclusão de que Bolsonaro e 
sua equipe criaram dois polos discursivos. Para se referir aos aliados, 
é acionado o “nós”, sempre em caráter positivo. Já aos demais cabe o 
papel de descrição como “eles”, o inimigo que deve ser combatido por 
suas atitudes amorais e antipatrióticas e superado por uma nova ordem 
em ascensão.

Através da cadeia de equivalências, “esquerdista” enquanto o prin-
cipal inimigo, se desdobra em grupos sociais específicos: os gays 
e homossexuais; mulheres; ativistas de direitos humanos; defen-
sores do desarmamento; indígenas, quilombolas, sem terra que 
seriam terroristas do campo; invasores da propriedade privada, 
movimentos sociais e comunistas; cotistas, bolsistas e refugiados; 
intelectuais, jornalistas, protetores de traficantes e estupradores; 
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socialistas e social-democratas, doutrinadores de Paulo Freire e 
Gramsci (Baltazar et al., 2018).

Bolsonaro, mais uma vez ecoando as posturas de Donald Trump, 
passa taxar todo e qualquer material informativo que vá de encontro 
aos seus interesses como fake News. O antropólogo Piero Leirner, em 
entrevista para o jornal El País, comenta a estratégia. “considerando que 
ele conseguiu colar a versão de que a mídia é, ela própria, uma fake news. 
Então toda a polêmica que fica exposta ele capitaliza depois mostrando 
que é o antissistema lutando contra o establishment” (Alessi, 2018).

É preciso salientar que estratégia semelhante já foi adotada pelo 
Partido dos Trabalhadores quando o ex-presidente Lula segregou a mídia 
tradicional e o partido não se posicionou contra a criação do bordão 
“Partido da Imprensa Golpista” por parte de seus eleitores. A expres-
são foi utilizada para se referir aos veículos que seriam apoiadores do 
impeachment de Dilma Rousseff. O que chama atenção no recorte de 
Bolsonaro é a potência adquirida pela campanha contra a imprensa, 
assim como a reverberação de suas falas no público.

O estabelecimento e estímulo de uma cruzada de Bolsonaro e seus 
apoiadores contra a imprensa e seus profissionais pode ter impactado os 
números de violência contra os jornalistas. A Associação Brasileira de 
Jornalismo Investigativo (Abraji, 2018) divulgou um estudo apontando 
a ocorrência de 141 casos de violência e ameaças contra jornalistas que 
trabalhavam na cobertura das eleições de 2018. Partidários do candidato 
Jair Bolsonaro correspondem a maior parte dos episódios, sendo o res-
tante cometido por apoiadores da chapa de Fernando Haddad. A mesma 
pesquisa aponta que em situações em que os alvos dos ataques eram 
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mulheres, as profissionais também sofriam violências de gênero, como 
assédio sexual online e ameaças de violência sexual. Cenário que se 
agravou em 2019, segundo dados divulgados pela Federação Nacional 
dos Jornalistas (Fenaj) (Jornal Nacional, 2020). O número de ataques a 
jornalistas e a veículos de comunicação cresceu 54%. Em 2019, foram 
contabilizados 208 casos, dos quais o presidente Jair Bolsonaro foi 
responsável por 60%.

A indisposição de Jair Bolsonaro com os jornalistas durante a cam-
panha e depois de eleito pode revelar algo sintomático. O trabalho 
de checagem e contestação feito pelos profissionais poderia ser uma 
ameaça para um projeto discursivo de governo que foi algumas vezes 
questionado quanto às suas estratégias e associado ao uso de fake news.

Millôr Fernandes certa vez afirmou que “A imprensa é oposição. 
O resto é armazém de secos e molhados”. A apuração jornalística signi-
fica muitas vezes se meter onde não foi solicitado, fazendo as perguntas 
que ninguém quer responder, especialmente em ambientes de conflito. 
Entretanto, a falta de proteção aos jornalistas enquanto eles exercem 
o seu ofício é um agravante para a precariedade já enfrentada na pro-
fissão. Eles ficam à mercê da precariedade, se tornando alvos fáceis 
para atentados, como os cometidos contra Tim Lopes e, recentemente, 
contra Léo Veras.

Com o avanço das novas tecnologias de informação, os ataques 
contra jornalistas ganharam novos contornos. As calúnias online se 
tornaram uma estratégia para desqualificar os relatos dos profissionais 
na tentativa de que os leitores, no mínimo, duvidem do que leram ou 
desconsiderem aquelas informações. Para concretizar o seu objetivo, 
essa indústria da desinformação espalha notícias falsas, montagens de 
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vídeos e memes em sites e redes sociais como Instagram, Facebook e 
Whatsapp.

A jornalista Patrícia Campos Mello foi vítima desta indústria por 
duas vezes ao denunciar irregularidades na campanha de Jair Bolsonaro. 
Em 18 de outubro de 2018, Patrícia foi a profissional responsável pela 
apuração e publicação da reportagem “Empresários bancam campanha 
contra o PT pelo WhatsApp”(Mello, 2018) no jornal Folha de São Paulo. 
O texto apresenta informações sobre um possível esquema de disparo 
massivo de mensagens contra o Partido dos Trabalhadores via WhatsApp, 
patrocinado por empresas privadas. A atividade é caracterizada como 
ilegal por dois motivos. O primeiro deles seria a utilização de bases de 
eleitores que não se cadastraram de forma voluntária nas campanhas. 
O segundo seria que, ao contratar os disparos de mensagens em massa, 
as empresas beneficiariam a campanha de Jair Bolsonaro sem declarar 
a doação de campanha ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O então 
candidato negou que teria pedido apoio para esses empresários e afirmou 
que a reportagem era mentirosa.

Logo após a publicação da matéria, Patrícia teve seu telefone celu-
lar invadido. Hackers apagaram mensagens enviadas e recebidas pela 
repórter e dispararam pelo aparelho mensagens a favor de Bolsonaro 
para contatos gravados na agenda telefônica. Além disso, a jornalista 
foi ameaçada por telefone e se tornou alvo de ameaças e ofensas nos 
grupos nas redes sociais de apoio ao presidenciável do PSL. Uma des-
sas mensagens incitava os eleitores de Bolsonaro a confrontá-la em 
um evento que participaria na segunda-feira seguinte à publicação da 
reportagem. Foram também produzidos memes e fake news sobre a 
jornalista. Em um desses conteúdos falsos, é apresentada uma imagem 
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de uma mulher abraçada ao candidato do PT, Fernando Haddad, e na 
legenda afirma-se que se trata de Patrícia (O Globo, 2018).

Figura 1. Fake news associando Patrícia Campos Mello ao Partido dos 
Trabalhadores. (Agência Lupa)

Patrícia afirmou em entrevista concedida ao Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais do Estado de São Paulo:

No dia em que eu publiquei a primeira matéria, em pouco tempo 
começou esse trabalho de desconstrução da minha pessoa e da 
reportagem.

Primeiro, acharam uma entrevista que eu tinha dado, editaram esse 
vídeo e ficou uma coisa que era ‘eu sou de esquerda, sempre votei 
no PT’ e viralizou. No momento em que viralizou, começaram os 
xingamentos: ‘puta, vagabunda... ’ Fizeram um clipe disso com todos 
os xingamentos possíveis e passaram a fazer meme com a minha 
cara, sempre com xingamentos: ‘mentirosa, puta, vagabunda, etc.’.
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Depois, começaram algumas ameaças um pouco mais preocupantes. 
Tinha um cara que falava assim: ‘se você quer a segurança do seu 
filho de seis anos saia do país. Isso não é uma ameaça, é um aviso.’ 
Esse foi assustador (Franco, 2019, p. 9).

A Folha de São Paulo entrou em 2018 com uma representação no 
TSE solicitando que a Polícia Federal investigasse as ameaças.

Em dezembro de 2018, uma nova fake news envolvendo o nome de 
Patrícia passou a circular. Um print do perfil do Twitter @STF_Oficianal, 
uma corruptela do perfil oficial do STF @STF_oficial, afirmava que a 
jornalista havia sido condenada a pagar R$ 200 mil de indenização ao 
presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), por acusá-lo de propagar fake 
news via WhatsApp.

Figura 2. Fake news sobre condenação de Patrícia Campos Mello. 
(Agência Lupa)
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O caso ganhou um desdobramento em fevereiro de 2020 com a reali-
zação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre as Fake News. 
Hans River do Nascimento, que prestou serviços para uma das empresas 
por trás dos disparos em massa pelo WhatsApp nas eleições de 2018 e 
foi fonte da matéria publicada por Patrícia, deu o seu depoimento para 
a Comissão. Durante a sua fala, afirmou que Patrícia se insinuou para 
ele em troca das informações que deram origem à reportagem da Folha. 
O jornal desmentiu as acusações de Hans River publicando a troca de 
mensagens entre os dois.

No dia 18 de fevereiro de 2020, antes de uma cerimônia de hastea-
mento de bandeira no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro 
comentou sobre o depoimento de Hans River e utilizou o momento para 
atacar Patrícia. “Olha a jornalista da Folha de São Paulo. Tem mais 
um vídeo dela aí. Eu não vou falar aqui que tem senhora aqui do lado, 
ela falando: “Eu sou a tatatata do PT”. Está certo? E o depoimento do 
River, foi no final de 2018 para o Ministério Público, ele diz do assédio 
da jornalista em cima dele, ela queria um furo, ela queria dar um furo 
a qualquer preço contra mim” (Gullino, 2020).

A declaração de Bolsonaro foi repudiada pela Associação Brasileira 
de Imprensa (ABI), Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo 
(Abraji), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Federação Nacional 
dos Jornalistas (Fenaj).

As falas de Hans River e Bolsonaro repercutiram na imprensa e 
no ambiente online, se tornando combustível para uma nova onda de 
conteúdos falsos contra a jornalista promovidos por simpatizantes do 
presidente.



973

Figura 3. Fake news sobre o assédio de Patrícia Campos Mello a 
Hans River. Recuperado de https://www.jornaldacidadeonline.com.
br/noticias/18762/os-metodos-pouco-convencionais-adotados-pela-
premiada-jornalista-da-folha

Figura 4. Vídeo do canal do Youtube Hipócritas que faz comparação entre 
uma jornalista da Folha de São Paulo e uma garota de programa. Recuperado 
de https://www.youtube.com/watch?v=rRLpnA03pbY&feature=emb_
logo

https://www.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/18762/os-metodos-pouco-convencionais-adotados-pela-
https://www.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/18762/os-metodos-pouco-convencionais-adotados-pela-
https://www.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/18762/os-metodos-pouco-convencionais-adotados-pela-
https://www.youtube.com/watch?v=rRLpnA03pbY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=rRLpnA03pbY&feature=emb_logo
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O canal de humor do YouTube Hipócritas se aproveitou do episódio 
para colocar na plataforma o vídeo denominado Jornalista da Folha. 
O conteúdo apresenta uma garota de programa que se ofende ao ser 
confundida com uma jornalista da Folha de São Paulo.

2. Fake News, Esquecimento Ideológico e Machismo

Nesta seção, enquanto escolha metodológica, propõe-se a observação 
das fake news criadas sobre a jornalista Patrícia Campos Mello a partir 
dos prismas do esquecimento ideológico (Pêcheux, 1988), machismo 
baseado na performance de gênero (Butler, 2014) e perpetuado por 
estereótipos (Laraia, 2001).

 Partindo da perspectiva teórica da Análise do Discurso de linha 
francesa, percebe-se a relação entre a linguagem e exterioridade, enten-
dendo a última não como algo que escapa à linguagem, e sim como os 
elementos formadores do discurso que interferem na sua materialidade 
enquanto textualidade. Cria-se então o interdiscurso, uma memória do 
que é dito em determinada sociedade.

A reflexão sobre as trocas entre Linguística e Teoria do Discurso 
estrutura essa linha de pensamento. Ela se vale da articulação entre o 
materialismo histórico, advindo da releitura que Althusser fez dos tex-
tos de Marx, a Linguística, que leva em consideração os mecanismos 
sintáticos dos processos de enunciação, e a Teoria do Discurso, que se 
atenta à determinação histórica dos processos semióticos. Essa com-
binação de três regiões do conhecimento é atravessada por uma teoria 
psicanalítica da subjetividade, que bebe diretamente da releitura que 
Lacan fez dos estudos de Freud.
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Pêcheux (1988), contrariando a corrente de filosofia idealista da 
linguagem - que considera o sujeito como fonte e origem de tudo que 
diz e o sentido como algo já existente - traz a perspectiva de um sujeito 
que se constitui no interdiscurso por meio das falas de outros sujeitos, 
da interação entre várias vozes. Baseado nesse caráter heterogêneo, ele 
não pode ser fonte e origem do que diz.

Orlandi (2009), visitando a obra de Pêcheux, explica que o sentido 
deriva do interdiscurso, que seria o uso preponderante de uma palavra 
ou expressão por um grupo durante um espaço-tempo determinado. 
Para a autora, há no interdiscurso uma voz sem nome que age para o 
apagamento das identidades para que exista a assimilação e disseminação 
das mensagens. Ao nascermos, os discursos já estão em processo e cir-
culação, somos nós que entramos nesse ciclo, entretanto, há espaço para 
singularidades como a língua e a história nos afetarem (Orlandi, 2009). 

Esse apagamento, ou esquecimento como coloca Pêcheux afeta os 
sujeitos de duas maneiras. O esquecimento número 1, inacessível ao 
sujeito por estar no campo do inconsciente, recalca que a formação do 
sentido lhe é exterior. Isso faz com que o sujeito passe a acreditar que 
é a origem de tudo que diz, que é o criador absoluto de seu discurso. 
Este tipo de esquecimento é atravessado pela ação da ideologia.

O esquecimento número 2 está no âmbito do pré-construído, tendo 
caráter pré-consciente ou semiconsciente. Ele se dá quando o sujeito 
seleciona determinados dizeres em detrimento de outros, colocando 
fronteiras entre o dito e o não dito. Este tipo de esquecimento cria no 
sujeito enunciador a ilusão de que aquilo que ele diz possui apenas um 
significado. Dessa forma, ele passa a crer que qualquer interlocutor 
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captará suas intenções nas mensagens. No entanto, é impossível ter o 
controle total sobre os efeitos de sentido.

Essa ilusão do sujeito enquanto fonte e origem do sentido, para 
Pêcheux (1988), se faz necessária para que o sujeito continue a produzir 
discursos. Ele precisa crer que utiliza uma linguagem transparente e 
inequívoca.

Althusser (1974) aponta que as ideologias, sejam elas familiares, 
religiosas, políticas, entre outras, são responsáveis por dar ao indivíduo 
um nome, uma identidade, que o coloca dentro de um contexto histó-
rico. Porém, esse processo é imposto com o intuito de fazer com que 
o sujeito assuma um espaço no sistema de produção. Não é possível 
escolher entre estar dentro ou fora da ideologia.

Pêcheux (1988) pontua que é por meio da ideologia que balizamos 
o nosso conhecimento de mundo. Ela que dá as evidências para que 
uma determinada sociedade saiba, por exemplo, o que são os operá-
rios, as fábricas e os soldados. Apesar de parecer evidente, a ideologia 
escapa aos olhos. Por isso, a Análise de Discurso enquanto dispositivo 
se propõe a tornar visível a contradição das evidências, denunciando a 
ideologia que atravessa o sujeito.

A combinação dos dois esquecimentos é notável no campo de pro-
dução e disseminação de fake news pelo mesmo motivo que é o na 
circulação dos discursos. Quando essa junção dá ao leitor que também 
é produtor de conteúdos (Braga, 2010) a sensação de que ele é a fonte 
e o centro das mensagens, ele se sente mais à vontade para comparti-
lhar esses conteúdos com outras pessoas que ele acredita comungarem 
ideologias semelhantes às suas, facilitando a viralização.
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O esquecimento número 1, que dá ao sujeito a ideia de que ele é 
o criador absoluto de seu discurso, colabora para que a internalização 
do conteúdo da fake news encontre menos barreiras. Algo que também 
dependerá de quais foram os seus atravessamentos ideológicos durante a 
socialização. Dessa forma, são aumentadas as chances de que ele passe 
a defender o ponto de vista por trás do conteúdo falso como se fosse à 
princípio seu e o reverbere com a força de uma ideia original.

O esquecimento número 2 age na esfera do sentido dos conteúdos 
falsos. Ao passo de que o indivíduo acredita que tudo o que ele diz 
possui apenas um sentido, ele tende a acreditar que as fake news que 
chegam até ele foram construídas sob a mesma lógica. Quando ele entra 
em contato, por exemplo, com sátiras ou declarações retiradas de con-
texto para servirem como informações falsas, torna-se mais complicado 
perceber essas ações de recorte e ressignificação, minando as barreiras 
contra este tipo de conteúdo.

Nos conteúdos falsos criados contra Patrícia, é perceptível a estra-
tégia de desqualificar a sua produção discursiva, ou seja, o seu trabalho 
enquanto jornalista. Há a tentativa de retirar o seu valor de persona, 
propondo aqui um diálogo com Arendt (2003). A autora resgata a origem 
etimológica da palavra “pessoa”, que vem do termo latino persona, que 
por sua vez era usado para se referir à máscara de teatro. Os romanos 
usavam a palavra em sentido metafórico, sendo que, no direito roma-
no, persona era alguém que possuía direitos civis, enquanto homo era 
alguém humano, mas que não era protegido por nenhuma lei.

Partindo disso, Arendt propõe que só nos tornamos cidadãos reco-
nhecidos politicamente quando vestimos nossas máscaras, sendo elas os 
papéis atribuídos para nós pela sociedade. Esses papéis são as profissões 
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como advogado, pesquisador, jornalista, etc. Algo que a dialoga com 
o papel das ideologias segundo as perspectivas de Althusser (1974) e 
Pêcheux (1988).

Ao atacar a forma como Patrícia desempenha o seu trabalho de jor-
nalista e questionar sua idoneidade, assim como a veracidade do que ela 
relata, percebe-se uma tentativa de arrancar a sua máscara para que ele se 
torne novamente homo e seu discurso seja invalidado e desconsiderado.

Em alguns dos ataques relatados por Patrícia na entrevista concedida 
ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, nas 
fake news criadas a partir das declarações de Hans River e Bolsonaro 
e no vídeo do canal Hipócritas, a tentativa de implosão da persona de 
Patrícia ganha um verniz: o do machismo. É notável por parte dos calu-
niadores o entendimento do fato da jornalista ser uma mulher enquanto 
um facilitador para ataques de outra natureza. Dificilmente, levando em 
consideração a heteronormatividade que pauta grande parte da popu-
lação, Hans faria a difamação de um jornalista acusando-o de oferecer 
sexo por uma reportagem, uma vez que, na perspectiva de pessoas que 
compartilham essa ideologia, ele também seria desqualificado por ter 
recebido a aproximação de outro homem.

A referência machista desses ataques parte da criação e circulação 
de estereótipos sobre as mulheres – por exemplo, os de que elas são 
frágeis, dissimuladas, ou interesseiras. Laraia (2001) pontua que o 
estereótipo é uma representação fixa e compartilhada eminentemente 
descritiva, uma vez que qualifica os sujeitos e lhes atribui uma forma de 
ser. Ele possui um caráter normativo e determinista, pois prevê e imputa 
condutas esquematizadas, apresenta as formas de agir e ser esperadas 
por um setor da sociedade. Cria-se nesse processo uma imagem-rótulo.
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Na composição dos materiais que fazem parte do recorte proposto há 
a utilização de categorias de pensamento que seriam comuns ao conjunto 
da população (Charaudeau, 2012). São discursos de doxa que assumem 
o valor de um código coletivo construído no passado que ainda norteiam 
ações e crenças do presente. É a formação de uma identidade, construída 
ela própria pelo homem, a partir da alteridade. Ao criar a ideia de que 
o homem é forte e íntegro, cabe à mulher o papel de oposição a isso, 
pois é necessária a criação de uma contraparte para que haja distinção. 

Butler (2014) observa que o gênero é performativamente construído 
por meio de gestos, comportamentos e conformação dos corpos. Cria-se 
uma expectativa de ideal do que é ser mulher ou homem. A estilização 
repetida dos corpos para que eles alcancem este objetivo cria uma sen-
sação de naturalização desse processo, como se ele não pudesse ocorrer 
de outra maneira. Aqueles que não conseguem agir de acordo com o 
modo de vida considerado correto, natural e saudável estão condenados 
a ter uma vida menos valorável e sujeita a sanções físicas e morais. 

O argumento de que homens e mulheres são biologicamente distintos 
e que a relação entre ambos decorre dessa distinção, que é comple-
mentar e na qual cada um deve desempenhar um papel determinado 
secularmente, acaba por ter o caráter de argumento final, irrecorrível. 
Seja no âmbito do senso comum, seja revestido por uma linguagem 
“científica”, a distinção sexual, serve para compreender - e justificar 
- a desigualdade social (Luz, Carvalho, & Casagrande, 2009, p. 23)

A tentativa de compreender na sociedade o lugar de homens e mu-
lheres, assim como as relações entre eles, não deve partir da observa-
ção de seus sexos, mas sim da análise de tudo aquilo que é construído 
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socialmente em torno deles. É preciso estar atento à forma como as 
características sexuais são representadas ou valorizadas.

Considerações Finais

O surgimento e difusão da internet ao longo das duas últimas décadas 
trouxeram novos desafios e possibilidades para o jornalismo, assim como 
uma nova ferramenta para que grupos invisibilizados e subalternizados 
cobrassem mudanças, mudando a realidade da circulação de discursos 
e poder. Neste cenário surge a figura do leitor que também é produtor 
de conteúdos.

Entretanto, a mesma tecnologia que surgiu com a premissa de de-
mocratização se tornou combustível para a máquina de fake news, 
causando danos à saúde pública, incentivando discursos extremistas, 
de ódio e calúnias. Na ânsia pela corrida política, vale recorrer aos 
discursos mais absurdos para reafirmar uma identidade de grupo e 
desmerecer os adversários.

Ao passo de que a tecnologia avança sem pedir licença, cabe ao 
Estado e legisladores correrem atrás para tentar regulamentar seu uso 
e funcionamento. É uma corrida em que os órgãos que advogam pela 
regulamentação parecem sempre estar um passo atrás. Enquanto dis-
cutem-se montagens com imagens e matérias que simulam as técnicas 
jornalísticas, populariza-se a tecnologia de deep fake, capaz de substituir 
rostos e vozes em vídeos realistas, que já transforma a realidade dos 
conteúdos falsos.

Na última década, o Congresso Federal se dividiu entre a atuação 
articulada sobre temas de tecnologia e a atividade reativa e apressada 



981

em resposta a escândalos e cobranças da população. Como exemplos 
de uma atuação articulada, é possível citar o Marco Civil da Internet 
(Lei 12.965/2014), que se tornou referência em direitos digitais, e a 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018). Já na outra 
ponta, como exemplo de ações apressadas, o projeto de lei 113/2020. O 
texto propõe alterar o Marco Civil e passar a exigir dos usuários o CPF 
na hora de se cadastrar em aplicativos como WhatsApp, Facebook, Ins-
tagram, entre outros. A ideia é contribuir para a eliminação de usuários 
falsos, entretanto, o projeto pode impactar diretamente os direitos de 
liberdade de expressão, liberdade de associação e privacidade dos usuários.

É preciso estar atento se essas ações e projetos, fazendo referência 
aqui a CPI das Fake News, não estão sendo deturpadas de suas reais 
finalidades e se tornando palanques políticos. Os ataques direcionados 
à jornalista Patrícia Campos Mello denunciam uma campanha contra a 
imprensa e seus profissionais endossada pelo Presidente Jair Bolsonaro e 
seus apoiadores. Uma estratégia que não poupa o uso da desinformação 
e de discursos machistas como ferramentas.

Entretanto, é possível notar que a aceitação desses posicionamentos 
não é unânime, o que significa que há possibilidade de mudança neste 
quadro. O repúdio de personalidades, outros profissionais da imprensa 
e de grupos feministas demonstra que os estereótipos vêm sendo des-
construídos e superados e que em um futuro próximo não serão mais 
toleradas por um número cada vez maior de pessoas.

Para superar a disseminação de fake news e calúnias, o primeiro 
passo a ser dado é o da desnaturalização dos discursos. Ao perceber os 
tensionamentos, hierarquizações e jogos de poder que existem por trás 
deles, torna-se mais fácil entender que não há transparência como se 
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possa acreditar. Somado a isso, é necessário dar atenção à historicidade 
dos discursos e o contexto cultural no qual eles estão inseridos. Por isso, 
são tão importantes os projetos de mídia educação e crítica de mídia nas 
escolas. Eles trabalham para que crianças e jovens saibam desde cedo 
como as mídias e tecnologias afetam o seu modo de apreender a realidade.

É preciso que cada vez mais estudos sejam realizados sobre esse 
fenômeno recente das fake news para que, por meio do debate e troca, 
novas possibilidades de enfrentamento possam surgir. Um conhecimento 
que reflita a prática, vá para o campo e volte para ser reestruturado.
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Narrativa Transmídia: Características e 
Evolução por Meio da Transmidialidade

Ricardo Nicola1

O cerne deste paper alicerçou-se em compreender ambiente do 
jornalismo digital e o modelo de crowdfunding no Brasil. É importante 
que, principalmente no contexto científico, o jornalismo digital brasi-
leiro seja discutido, de uma forma que aqueles que produzem conteúdo 
jornalístico para web entendam a relevância que seu trabalho tem com 
um público cada vez mais conectado, seja através de computadores, 
smartphones, smart TVs, etc. A relevância de um estudo multiplatafor-
mático da mídia digital e das modalidades de financiamento alternativo 
vem da necessidade desses produtores de conteúdo jornalístico web em 
compreender o contexto perpassa o jornalismo como metodologia de 
disseminação e curadoria de informações. Shirky (2012, p. 72) afirma 
que o ambiente midiático mudou, já que a comunicação pessoal agora 
se mistura com a comunicação publicada. Para o autor, isso se dá pela 
ruptura do padrão vigente, fazendo com que a filtragem da informação 
seja mais “social e acontece a posteriori”.

1. Docente do Departamento de Comunicação Social da Faculdade de Arquitetura, 
Artes e Comunicação (FAAC), da Universidade Estadual Paulista - UNESP.

 ricardo.nicola@unesp.br
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Apoiando-se nesta nova realidade, no item 2. pretende-se demonstrar 
como as algumas plataformas de jornalismo digital no Brasil se portam e 
a maneira a qual transmitem seu conteúdo ao público. Portais como o G1 
são apenas meros reprodutores de conteúdo de suas matrizes - nesse caso, 
a Globo Participações- ou também são produtores de jornalismo web?

Outra faceta deste trabalho é o estudo de caso do portal Jogabili-
dade,um dos mais bem sucedidos projetos de crowdfunding realizados 
no Brasil. O Jogabilidade é um portal de jornalismo especializado 
em videogames e tem como principal veículo seus podcasts. Se fez 
relevante estudar este caso por suas particularidades no modelo de fi-
nanciamento via assinatura mensal, recurso que vem se tornando cada 
vez mais presente em produtores de conteúdo independentes, seja esse 
conteúdo jornalístico ou não. A análise do Jogabilidade está descrita 
no item 3. a seguir.

1. Historicidade do Jornalismo Transmídia

O jornalismo digital surge com a popularização da computação 
em rede, a internet, no começo dos anos 1990, devido a aplicação de 
documentos hipermídia conectados por servidores ao redor do mundo 
(world wide web), estabelecendo uma nova forma de comunicação 
informatizada. Kerckhove (2009, p. 69) afirma que o rápido desenvol-
vimento da computação pessoal mostrou que tais tecnologias poderiam 
se tornar o “ponto comum de incontáveis variações de produtos do-
mésticos, chegando mesmo a rivalizar com a indústria do automóvel”. 
Tal aplicação da tecnologia da informática possibilitou o surgimento 
de uma nova forma do fazer jornalismo, podendo ser tanto uma nova 
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vertente quanto uma alternativa ao jornalismo tradicional. Neste pri-
meiro momento, o jornalismo digital possui o modus operandi no qual 
produtores apenas replicam o conteúdo da mídia impressa em simples 
páginas web que tinham como efeito apenas repassar o que já havia 
estado na mídia tradicional para uma plataforma diferente e totalmente 
nova. Tal etapa é denominada como jornalismo digital transpositivo 
(1990 a 2000), correspondendo a uma primeira fase do jornalismo on-
-line,conforme categorização de Palacios, Mielniczuk, Barbosa, Ribas 
e Narita (2002, p. 3):

É muito interessante observar as primeiras experiências realizadas: o 
que era chamado então de jornal online não passava da transposição 
de uma ou duas das principais matérias de algumas editorias. Este 
material era atualizado a cada 24 horas, de acordo com o fechamento 
das edições do impresso

Ao passar do tempo, a conexão de internet se potencializou, o que 
permitiu a criação de um jornalismo em rede mais coerente com a pla-
taforma on-line: caracterizava-se o jornalismo digital metáfora (2001), 
chamado pelos autores como uma segunda fase do jornalismo digital 
(2002, p. 3):

Nesta fase, mesmo ainda sendo transposições do impresso para a 
Web, começam a surgir seções ou editorias para abrigar notícias 
de fatos que acontecem no período entre as edições (chamadas de 
“Plantão” ou “Últimas Notícias”); o e-mail passa a ser utilizado 
como uma possibilidade de comunicação entre jornalista e leitor 
ou entre os leitores, através de fóruns de debates; a elaboração das 
notícias passa a explorar, ainda que de forma limitada, os recursos 
oferecidos pelo hipertexto.
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Apoiados pelo acesso à maiores velocidades de banda, os portais 
de notícias puderam emergir de meros repositórios para produtores 
de conteúdo em potencial (Nicola, 2004), não só em texto, bem como 
em áudio e vídeo, além das inúmeras possibilidades com fotografia 
em alta resolução. Esse avanço atraiu jornalistas e conglomerados de 
mídia a repensarem o jornalismo para a internet, atendendo a uma de-
manda crescente daqueles que consumiam notícias pela rede. A cada 
nova tecnologia, o jornalista digital tinha que se adaptar e adotar os 
novos recursos da web para veicular informação. O fazer jornalismo no 
século XXI é uma experiência em grande parte moldada pelo avanço 
tecnológico (Machado & Palacios, 2003). As novas tecnologias da era 
digital e a facilidade de acesso à internet trouxeram um sem-número de 
possibilidades para o profissional do jornalismo. Um produto que antes 
era elaborado pensando uma plataforma midiática apenas, a exemplo 
de um telejornal que, - que é veiculado em um horário pré-determinado 
pela grade de programação -graças a um auxílio das plataformas digitais, 
pode se ajustar a uma audiência diferente que vai acessar seu conteúdo 
em rede. Desta forma, faz-se oportuna a definição dada ao conceito de 
transmídia por Henry Jenkins. Para este autor (2009), transmídia é a 
união de várias plataformas midiáticas para contar uma mesma história, 
seja na ficção ou no jornalismo. Jenkins (2009, p. 325) também afique 
que a convergência não é fruto apenas de uma forma de distribuição, 
mas uma mudança do padrão, “um conteúdo que flui por vários canais, 
em direção a uma elevada interdependência de sistemas de comunica-
ção, em direção a múltiplos modos de de acesso a conteúdos de mídia.

Sua definição caracteriza aquilo que seria o processo jornalístico do 
século XXI, o jornalismo transmídia (terceira fase) (Jenkins, 2009), que 
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se apoia em múltiplas plataformas através das quais o consumidor de 
conteúdo tem acesso às mais variadas nuances de um tema. Não obs-
tante, a definição de Jenkins sobre transmídia não é consenso entre os 
estudiosos e pesquisadores do tema. Para McLuhan (1996), o conteúdo 
da televisão é resultado e consequência da existência anterior do cine-
ma e do teatro. Bolter (2001) completa com a ideia que ao tempo que 
uma nova mídia incorpora as características das anteriores ela também 
atualiza e melhora os meios antecessores. Desta feita, esse “novo” fazer 
jornalismo pode ser um novo passo no que já era feito na televisão, no 
rádio ou mídia impresso e não uma revolução totalmente renovada e 
diferente. Seguindo esta ideia, Briggs e Burke (2006) escrevem que 
“integração de texto, números, imagens, sons e diversos elementos na 
mídia, que foram examinados em separado nos períodos anteriores”, 
o que pode demonstrar que o conceito de convergência proposto por 
Jenkins não criou uma área nova, apenas unificou os estudos de mídia 
se apoiando no que já existia anteriormente na ciência da Comunicação.

Se apoiando à Hermenêutica de Profundidade de Thompson (1995, 
p. 365), que propõe um contextualização histórica acerca do tema de 
pesquisa como ponto de partida, encerra-se esta primeira seção, ao 
mesmo tempo que é conveniente explicitar que, dadas as possibilidades 
tecnológicas na área da comunicação e informática, o jornalismo digital 
praticado atualmente tende a ser multiplataformático, ou seja, todo o 
conteúdo interage com várias plataformas de mídia, de uma forma fluida 
e com certa relevância em todas elas. Neste sentido, ajustar a prática 
do jornalismo digital às tendências de tecnologia multiplataforma é um 
caminho próximo daquilo que seria ideal a ser trilhado.
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2. Análise Comparativa do Estado da Arte

Esta segunda seção busca compreender o atual estado e os métodos 
da prática do jornalismo digital transmídia no Brasil. Para tanto, foi 
escolhido um recorte trazendo alguns portais de mídia de grande acesso 
no país, independente de sua natureza jornalística, a fim de categorizar e 
entender como eles produzem seu conteúdo web e por quais plataformas 
veiculam tais informações ao público. Desta feita, dividiu-se o conte-
údo em análises de diferentes formatos de produtos jornalísticos, cada 
um deles compreendendo exemplos relevantes recortados dos portais 
analisados. Foram considerados os formatos audiovisual, reportagem 
em texto e coluna de opinião.

2.1. Audiovisual

O primeiro portal analisado para servir de exemplo de conteúdo 
audiovisual foi o G1 (g1.globo.com), em diversos acessos entre os 
dias 23 de abril e 19 de julho de 2017. Como fica evidente pela url do 
portal, ele faz parte da Globo Participações,conglomerado de mídia 
responsável pela Rede Globo de Televisão,o jornal O Globo e diversos 
outros produtos midiáticos. À primeira vista o G1 parece apenas um 
repositório das notícias veiculadas por outros veículos pertencentes à 
Globo. A maioria dos vídeos, por exemplo, são recortes de telejornais 
da emissora de TV colocados como um adicional ao texto da matéria 
(que muitas vezes é transcrição de parte do telejornal). Isso não é, então, 
material nativo do meio digital, apenas reprodução da TV ou outros 
produtos da Globo, como na fase do jornalismo transpositivo já men-
cionada. Porém, em uma análise mais profunda, o portal G1 apresenta 
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uma modalidade de jornalismo digital transmídia inteiramente nova e 
que foge aos próprios padrões do audiovisual de telejornalismo usado 
pelo braço televisivo da Globo Participações.O G1 em 1 Minuto é um 
formato de vídeo que traz, em um minuto, as principais notícias do dia 
de uma maneira informal e direta. Cada vídeo tem um apresentador 
(Vídeo Show, 2016) em pé, vestido com roupas casuais, muitas vezes 
com camisetas estampadas por temas de cultura pop, usando como 
cenário a redação do G1.Esse formato de jornalismo digital é também 
transmídia pelo fato de que usa da interação com a TV para trazer seu 
conteúdo. Por exemplo, em dado momento de uma edição do programa 
Encontro com Fátima Bernardes (2015), a apresentadora chama o link 
com a redação do G1 e o conteúdo produzido pelo portal de web usa 
do broadcasting da TV como um meio de convergência para apresentar 
seu conteúdo. Essa interação pode, no entanto, descaracterizar o produ-
to como nativo da web, um exemplo de jornalismo digital transmídia, 
mas afirma-se, com base nos estudos e pesquisadores referenciados no 
item 1. deste artigo, que o G1 em 1 Minuto é um produto do jornalismo 
digital que serve como modelo de um produto audiovisual jornalístico 
nativo da rede e condizente com o conceito transmidiático.

2.2. Reportagem

Para tratar da reportagem em texto, consagrado formato do jorna-
lismo se recorre à definição de Sodré e Ferrari (1986), ao afirmarem 
que reportagem se caracteriza por predominância da forma narrativa, 
humanização do relato, natureza impressionista do texto e objetividade 
dos fatos narrados. Para os autores, a narrativa é parte intrínseca da 
reportagem, uma característica que ausente não pode configurar numa 
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reportagem (Sodré & Ferrari, 1986). Tendo esta perspectiva como base, 
foi analisada para este subitem a revista digital Vice, que já traz no slo-
gan reportagens e documentários originais sobre tudo o que importa 
no mundo. O conteúdo das reportagens da Vice é disponibilizado pelo 
portal, dividido em temáticas como política, opinião, entretenimento, 
nsfw2, etc., editorias nas quais os profissionais da revista publicam seus 
textos ou documentários - há uma plataforma para veiculação deste con-
teúdo audiovisual, mas que não foi aferida pela pesquisa. Há tradução 
de conteúdo publicado por outras versões da Vice, como a canadense, 
estadunidense ou australiana, mas para a análise foi consultado apenas o 
material produzido pela sucursal brasileira. No começo da reportagem, 
normalmente há uma ilustração de capa, ou seja, uma figura imagética 
com o objetivo de ilustrar a temática daquela reportagem. Normalmente 
são reportagens longas e bem aprofundadas nos temas, usando ilustra-
ções, trechos de falas ou intertítulos para um respiro de leitura. Não 
são tratados apenas temas ligados à hardnews,na verdade é uma revista 
voltada à grandes reportagens sem a pretensão de informar primeiro, 
mas trazer o conteúdo mais apurado e investigado pelo repórter.

Há de citar-se três reportagens que se destacaram durante a pesquisa: 
Uma tarde no porão secreto de hackers em São Paulo (Vicente, 2017b), 
de João Paulo Vicente, sobre a reunião de hackers paulistas para discutir 
sua atuação na web; Jovens brasileiros tomam drogas desconhecidas 

(Vicente, 2017a), também de Vicente, sobre o uso de novos entorpe-
centes no Brasil e Relatos de mães que tiveram os filhos mortos pela 

2. Acrônimo para not safe for work, em tradução livre do inglês, não seguro para o 
trabalho, o que indica conteúdo sexual explícito ou outro tipo de conteúdo adulto 
- Traduzido e adaptado do verbete nsfw do dicionário Oxford. (NSFW, s.d.)
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polícia (Pinheiro, 2017), de Rosana Pinheiro, uma vasta investigação 
jornalística sobre a atuação violenta da polícia militar brasileira.

2.3. Colunas de Opinião

Se observa também que muitos consumidores de jornalismo em 
rede buscam, além de muitos outros fatores, a opinião de jornalis-
tas, muitas vezes especializados nos tópicos pelos quais discorrem. 
Por esta razão, foram analisadas algumas colunas de opinião, a fim 
de trazer mais consistência ao se aplicar esta modalidade de escrita 
na matriz proposta. Mais uma vezes, a pesquisa recorre ao G1, desta 
vez na coluna do jornalista Gerson Camarotti (g1.globo.com/politica/
blog/blog-do-camarotti). A principal diferença ao acessar o Blog do 
Camarotti é que o layout do G1 assume um aspecto de blog, no qual 
um número específico de postagens podem ser acessadas na mesma 
página até que se sugere uma segunda página e assim sucessivamente. 
Na sua coluna, Camarotti escreve sobre política e os bastidores de 
Brasília, sempre utilizando de fontes exclusivas e de sua opinião para 
fundamentar um texto da coluna. É um modelo clássico de jornalismo 
de opinião, adaptado para as ferramentas web. Em uma postagem do 
dia 7 de julho de 2017 (Camarotti, 2017), o jornalista escreve sobre a 
possível saída do PSDB da base aliada do governo Temer, com a pauta 
da reforma trabalhista como uma espécie de moeda de troca entre os 
tucanos e o governo. No texto desta coluna, Camarotti comenta sobre 
a posição do presidente interino do PSDB, Tasso Jereissati, usando de 
informações obtidas com pessoas próximas do político:

A atitude de Tasso Jereissati ao endurecer o discurso contra o governo 
não é só uma mensagem para Temer, mas também para o presidente 

http://g1.globo.com/politica/blog/blog-do-camarotti
http://g1.globo.com/politica/blog/blog-do-camarotti
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licenciado do partido, senador Aécio Neves (MG). “Se não aumentar 
o tom, Aécio assume”, aconselhavam aliados de Tasso.

3. Modalidades de Financiamento Alternativo

A investigação do potencial disruptor dessas novas formas de pro-
dução e financiamento no que diz respeito aos métodos de produção 
de conteúdo on-line se faz relevante para esta pesquisa, o que justifica 
a escolha do site Jogabilidade, portal o qual tem conseguido se viabi-
lizar como produtores de conteúdo via modalidades de financiamento 
alternativo, se utilizando, principalmente, das plataformas de patrona-
gem3 Padrim (padrim.com.br) e Patreon4. A investigação feita nesta 
subseção se dá a partir de um recorte conceitual, no qual se analisa a 
curva de crescimento deste site para que haja uma estratégia analítica 
que permita um mapeamento da projeção dos avanços na relação pro-
dutor-receptor - ou prosumers (Tapscott, 2007). Com base nesse estudo 
de caso, pretende-se identificar e caracterizar as principais vicissitudes 
do processo de financiamento para a criação de conteúdo on-line e 
procurar responder às mais destacadas questões referentes à este pro-
cesso de produção, independente de seu conteúdo, além de realizar um 
questionamento se o processo de patronagem pode funcionar como 
um investimento inicial tradicional, que objetiva fortalecer a empresa 

3. Termo vem do nome da plataforma de financiamento Patreon (patreon.com),que 
se traduz como “patrono”, uma espécie de mecenas para os conteúdos produzidos 
de forma independente, principalmente na internet. Patronagem e patrões (ou 
patronos) acabaram por se popularizar como termos dessas modalidades de 
financiamento alternativo

4. À época da aferição dos dados, no primeiro semestre de 2017

http://padrim.com.br
http://patreon.com
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de comunicação em rede no alcance de sua sustentabilidade ou se irá 
funcionar de forma permanente.

Ao longo da história, os conglomerados de mídia têm se organizado 
na forma hierárquica de autoridade. A produção de conteúdo esteve 
subordinada a uma cadeia rigorosa que partia de concessões públicas 
e, portanto, esteve ligada a interesses patriarcais e econômicos. O pa-
radigma da democratização dos meios provém de seu modelo de negó-
cio no país, que permite a concentração da mídia nas mãos de poucos 
grupos empresariais - muitas vezes familiares -, fazendo que haja uma 
gerência mais próxima de um regime privado de comunicação, que se 
trata um interesse público (Christofoletti, 2011, p. 2). Além de grupos 
empresariais e familiares, os maiores conglomerados de comunicação 
no país concentram-se também nas mãos da classe política. Deputados 
e senadores, governadores e prefeitos detêm concessões públicas de 
emissoras de rádio e TV, controlam jornais e não poucas vezes usam 
esses meios para amplificar suas vozes junto ao eleitorado, ampliar seu 
poder na sua zona de influência. Portanto, é notório que as hierarquias 
não estão desaparecendo. De outra forma, a natureza facilitadora da 
tecnologia fez surgir novos personagens e modelos de produção com 
base na comunidade, quebrando, assim, a cadeia de produção e o fi-
nanciamento proveniente, em sua maioria, da publicidade. Esta nova 
realidade vislumbra, em termos, novas caracterizações das atividades 
profissionais da comunicação, ou seja, um novo paradigma profissional 
emergindo. É nesse cenário que surgem as plataformas facilitadoras de 
financiamento, como o Kickstarter (kickstarter.com),um veículo para 

http://kickstarter.com
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crowdfunding5 que visa apoiar projetos inovadores, geralmente na seara 
da tecnologia. A plataforma foi fundada em 2008 pelos empresários 
estadunidenses Perry Chen, Yancey Strickler e o britânico Charles Adler 
e surgiu como uma nova maneira de financiamento inicial devido às 
dificuldades que os novos empreendimentos enfrentam ao atrair cus-
teio de investidores anjos, bancos ou fundos de capital de risco; alguns 
empresários estavam se associando em comunidades de investidores 
na web. O sucesso da plataforma foi discutido por Bayus (2013, p. 20):

As organizações estão muito interessadas no modelo de crowdsourcing6 
porque os consumidores presumivelmente têm conhecimento espe-
cializado sobre seus próprios problemas com produtos existentes, 
e eles são intrinsecamente motivados para contribuir livremente 
com suas idéias para novos produtos e serviços. Muitas empresas 
e empreendedores têm se apressado a desenvolver e implementar 
comunidades de crowdsourcing, embora muito pouco se saiba sobre 
suas eficácia. A maioria das comunidades de crowdsourcing não 
existe há muito tempo, então não existe história estabelecida de 
sucessos e falhas.

Tão logo essa ferramenta passou a atrair não só empreendedores 
com produtos voltados para a tecnologia, mas também produtores de 
conteúdo offline como quadrinistas, escritores ou poetas bem como 
produtores de conteúdo transmidiáticos em rede, como supracitado 
Jogabilidade. Um modelo de sucesso de conteúdo jornalístico brasileiro 
é Agência Pública, criada em 2011, que já realizou duas campanhas de 
crowdfunding. que levantaram em conjunto 129 mil reais com a parti-
cipação de 1.738 pessoas, a agência produz reportagens investigativas 

5. Em tradução livre, financiamento coletivo.
6. Sinônimo para crowdfunding.
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e possui editorias tradicionais de um veículo jornalísticos. Chamado 
de programa de aliados, a dinâmica do apoio baseia-se na manutenção 
do projeto e como estímulo ao investimento são estabelecidas metas a 
serem cumpridas pelo portal e oferecidas recompensas de acordo com o 
valor investido pelos apoiadores7. Desde então o site tornou-se uma das 
principais referências do jornalismo independente no país. Convencio-
nou-se, no entanto, que o financiamento por esse método exigiria uma 
entrega como recompensa, um objetivo específico, comumente na forma 
de um produto. Portanto, aqueles que já vinham produzindo conteúdo 
constantemente gratuito para a internet esbarraram na condição de ter 
que criar sempre produtos novos a serem oferecidos aos apoiadores. 
O surgimento do Patreon foi uma evolução natural para solucionar o 
problema de financiamento sustentável, a longo prazo. Fundado em 2013 
na cidade de São Francisco pelo músico Jack Conte e o desenvolvedor 
Sam Yam, o site é uma plataforma de assinaturas mensais que fornece 
ferramentas de negócios para criadores executarem um serviço de 
inscrição, bem como formas para os artistas criarem relacionamentos 
e fornecerem experiências exclusivas para seus assinantes. A empresa 
registrou mais de 125 mil clientes em seus primeiros 18 meses. No fi-
nal de 2014, o site anunciou que os clientes estavam enviando mais de 
US$ 1.000.000 por mês para os criadores de conteúdo do site. E segundo 
a coordenadora de dados do site, Maura C., afirma em postagem no blog 
do Patreon (Maura C., 2017), o crescimento é constante:

7. Toda a sorte de possibilidades da campanha de apoio da Pública pode ser conferido 
na página do programa de aliados (aliados.apublica.org/)

http://aliados.apublica.org/
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Em apenas um ano, duplicamos o número de patrocinadores e cria-
dores em Patreon. Agora, há mais de 1 milhão de clientes ativos 
mensais e mais de 50.000 criadores ativos em Patreon. Estamos no 
caminho certo para pagar aos criadores mais de US $ 150 milhões 
em 2017. Como ponto de referência, pagamos US $ 100 milhões aos 
criadores nos nossos primeiros 3,5 anos de negócios combinados.

3.2. Estudo de Caso

O panorama para um novo modelo de negócio se dá do surgimento 
dos plataformas de financiamento coletivo - a exemplo do Kickstar-
ter - nos quais produtos e projetos são submetidos por meio de metas, 
sendo que cada meta oferecida proporciona a confecção ou liberação 
de uma parte do projeto em questão, em seguida são colocadas ao crivo 
popular e a resposta é direta com o financiamento ou não do projeto. 
Posteriormente, do surgimento dos plataformas de patronagem, como 
o Padrim, que possibilitam a manutenção de forma contínua de um 
projeto de mídia também são estipuladas metas, entretanto, tais metas 
são contínuas e a emissão ou produção do conteúdo relacionado à uma 
delas se faz de acordo com o financiamento ou não de seu patamar, como 
ocorre no caso do Jogabilidade. Criado em 2011 por André Campos, o 
site Jogabilidade é uma dissidência do extinto podcast Now Loading,-
que tratava exclusivamente sobre videogames.Campos é responsável 
por organizar pautas, pela identidade visual, as redes sociais, a loja e 
edição de áudio e vídeo. Além dele, o portal conta com a colaboração 
de Eduardo Fonseca que, após anos acompanhando o Now Loading 
como ouvinte, juntou-se à equipe em 2012. Fonseca é atualmente8 

8. Em 2017.
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responsável pela edição do Vértice, um podcast de cunho jornalístico 
que apresenta os fatos relacionados aos jogos e às produções mais re-
centes. Ele também produz a edição do Fora da Caixa,podcast voltado 
a outros conteúdos culturais e comportamento. Há também o Linha 
Quente,espécie de talk show9 em podcasting e por último o JACK, um 
podcast mensal sobre animações japonesas estruturado como um clube 
do livro, no qual cada participante escolhe a temática para o próximo 
episódio. A última adição do projeto foi o jornalista Caio Corraini. Ele 
já tinha um passado no jornalismo especializado em games no Arena 
iG,site de jogos do portal IG,e fundado em 2010 o podcast Games on 
The Rocks,um programa já extinto sobre jogos. Corraini entrou para o 
Jogabilidade em 2015, durante a campanha de crowdfunding e é o res-
ponsável pelas séries Má Impressão, uma atração em vídeo acerca das 
revistas de videogame das décadas de 1990 e 2000. Ele é o apresentador 
e editor do podcast Construindo Mundos,que entrevista profissionais 
da indústria dos videogames. Além de ser o host10 do já citado Linha 
Quente. O site contavam em 201711 com mais de 250 podcasts grava-
dos, mais de 200 horas de transmissões ao vivo, 6283 assinantes RSS, 
15.000 inscritos no YouTube e 38.406 seguidores somados no Twitter.

9. Pode ser traduzido como um programa de conversas. Se trata de um formato 
tradicional de programas de entrevistas ao estilo do The late show with David 
Letterman ou o Programa doJô,ambos encerrados.

10. Em tradução livre, apresentador. É um termo muito utilizado para esta função 
em podcasts,inclusive no Brasil.

11. Toda a análise a seguir foi realizada com os números de 2017. Para conhecimento, 
em números atualizados,o Jogabilidade tem 41 mil inscritos no YouTube. Os 
podcasts gravados já somam 500 programas. No Padrim possuem 987 apoiadores, 
somando 8.824 reais, além de 569 dólares provindos de 112 apoiadores no 
Patreon.
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Foi enviado ao criador do projeto um questionário a respeito das 
vicissitudes do projeto e sobre o que os levou a elaboração do sistema 
de financiamento. Para André Campos, para o site continuar com o 
crescimento e manter a qualidade, o tempo despendido nas produ-
ções aumentaria, logo não haveria como mantê-lo apenas como um 
projeto pessoal ou um hobby, daí a iniciativa do crowdfunding, tendo 
como principal meta a junção dos participantes em uma casa de São 
Paulo, chamada pelos apoiadores de Jogabilicasa. Segundo Campos, 
foi uma decisão arriscada, que mudaria a vida pessoal e profissional 
dos participantes, o que demandou extrema seriedade na construção 
da estratégia. Não haveria como aferir o sucesso do projeto, pois não 
havia precedente similar. Para o lançamento da campanha foi feita uma 
ação denominada Jogabiliday,através do Youtube e das redes sociais 
Twitter e Facebook. A ação foi uma transmissão ao vivo pela internet 
por doze horas, qual se revelou a campanha no Patreon. À época, todas 
a metas foram batidas, ultrapassando os 4 mil dólares pleiteados pelo 
grupo. Após os participantes terem se organizado e se mudado de seus 
estados para a Jogabilicasa,o desafio seria a manutenção do projeto 
a longo prazo. Para aproximar a relação da equipe do portal com o 
público investidor foi criado, em formato de atração em vídeo, o Res-
ponsabilidade,um projeto mensal de prestação de contas, transmitido 
pelo Youtube. Nesse programa são expostas tabelas de rendimento e 
inadimplência e são dadas explicações com relação a gastos e problemas 
ocorridos durantes o mês.
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Em uma amostragem de 6 meses da atração12, entre março e agosto 
de 2016, pôde-se averiguar que a média do recebimento mensal foi de 
R$ 9.086,82. A quantidade de apadrinhadores diminuiu de 590 para 
561 e a taxa de inadimplência diminuiu entre 6,5% para 3,31% no 
período. Durante quase um ano de projeto com o Patreon, a equipe do 
Jogabilidade notou que havia uma taxa de inadimplência relativamen-
te alta, muitos doadores solicitavam o pagamento e não cumpriam. 
Ao averiguar a situação por meio de questionário no programa Respon-
sabilidade, constataram que uma grande parte do público receptor não 
possui cartão internacional13 e por conta disso não contribuiam com o 
projeto. Neste entremeio, o site Padrim tornou-se uma solução viável. 
O site é uma réplica do Patreon,mas voltado para o público brasileiro, 
com projetos nacionais. Além de aceitar cartões de créditos nacionais 
(o que facilita o desconto automático mensal da assinatura). Ainda são 
descontadas menos taxas). No Patreon (Sakata, 2015), somando as taxas 
de serviço, IOF, e outros abatimentos de transações internacionais, o 
valor líquido arrecadado é, em média, 10% menor que nos nacionais 
similares. Entretanto, criar uma nova campanha, com novas metas, 
poderia confundir o público e prejudicar a coesão do projeto. Para isso 
foi feito um novo evento de lançamento, no dia 24 de setembro de 2016, 
o Jogabiliday II, nos mesmos moldes do primeiro, mas dessa vez com 

12. Os programas analisados foram transmitidos ao vivo pelo YouTube entre março 
e agosto de 2016, sendo acessados durante a semana de exibição para a coleta 
de dados. (Jogabilidade, s.d.)

13. Dado o fato do Patreon ser uma empresa fixada nos Estados Unidos, portanto, faz 
com que a operação monetária envolva remessa de valores ao estrangeiro, uma 
impossibilidade para aqueles que não possuem um cartão de crédito internacional. 
Plataformas como o Padrim,o Apoia-se (apoia.se) ou o Catarse (catarse.com.br) 
são mais acessíveis por se tratarem de empresas em solo nacional, tendo outra 
sorte de formas de pagamento dos apoios.
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24 horas de atrações ao vivo e ininterruptas, focando na divulgação da 
nova campanha no Padrim.

O Jogabiliday II também foi um sucesso e alcançou todas as metas, 
fazendo com que o Jogabilidade permanecesse no primeiro do ranking 
de recebimentos do Padrim por 11 meses. Em 2016, somados o rece-
bimento dos dois sites juntos somam em média simples dos seis meses 
analisados 11.547,51 reais14. Uma vicissitude incutida durante a feitura 
da iniciação foi a relação íntima entre esses projetos de patronagem e 
crowdfunding com a mídia podcasting. Entre os cinco projetos mais 
apoiados no Padrim15, todos têm como característica principal a produção 
de podcasts. Os temas e conteúdos são variados, o mais popular na data 
da averiguação era o podcast de humor Não Ouvo,parte do portal Não 
Salvo. Desses, três atuam no meio jornalístico, o objeto dessa pesquisa, 
Jogabilidade, o projeto de política internacional, o Xadrez Verbal e o 
sobre jornalismo de gênero, Mamilos. Essa característica é diferente 
quando comparada aos projetos de Kickstarter, onde o podcasting fi-
gura somente em quinto no ranking de recebimento por tipo de projeto 
financiado (Vogt & Mitchell, 2016).

Considerações Finais

Foi adotada uma metodologia dividida em três fases complemen-
tares. Os resultados da primeira desta etapa podem ser apreciados no 
item 1 deste texto em uma análise bibliográfica para o compreensão 

14. Em 30 de junho de 2019, a arrecadação via Padrim e Patreon somava 11.015 
reais, aproximadamente, sendo cotado o dólar comercial no valor de 3,85 reais 
neste mesmo dia.

15. Em 2019, dos cinco projetos mais apoiados no Padrim, apenas dois são podcasts,o 
Jogabilidade e o Xadrez Verbal.
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do conceito de jornalismo digital transmídia. A segunda etapa da pes-
quisa foi a análise de portais de jornalismo digital, descrita no item 2. 
Por fim, foi realizada um estudo de caso que caracteriza-se o processo 
de crowdfunding no país, na ótica do portal de jornalismo especializado 
em games Jogabilidade, o que se deu no terceiro e derradeiro item.

Com o intuito de caracterizar o jornalismo em rede no Brasil, obser-
vou-se que O G1,por exemplo, apresenta várias modalidades midiáticas 
para transmitir seu conteúdo, mas os vídeos do G1 em 1 minuto foram 
o foco da análise deste portal, dada a sua característica de produção 
nativa da rede e transmidiática

Na intenção de demonstrar as possibilidades trazidas por plataformas 
de financiamento alternativo que possam viabilizar projetos como a matriz 
proposta, foi realizada uma aferição minuciosa do Jogabilidade e seu 
sucesso nas campanhas de patronagem, estudo esse que contribuiu para 
o projeto como meio de demonstrar a aplicabilidade das plataformas de 
assinatura de conteúdo jornalístico em rede, como Padrim ou o Catarse.

Com a notória crise da produção de jornalismo, Manuel Pinto (2008) 
anteviu as dificuldades que a profissão teria e os paradigmas que de-
veriam ser quebrado:

O novo modelo envolve uma nova atitude, uma redefinição da função 
jornalística na sociedade, um novo método, uma nova epistemologia 
e uma nova ética, sem negar o acquis profissional sedimentado ao 
longo de mais de século e meio.

Dentre essas dificuldades, a de financiamento do jornalismo inde-
pendente pouco se discute nos cursos de comunicação. O tema fez-se 
relevante e apesar da quantidade de artigos e pesquisa serem ainda inci-
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pientes, constatou-se que, durante os quase três anos de projeto Jogabi-
lidade foi possível manter-se por meio do financiamento coletivo. Dadas 
às vicissitudes presentes no processo de apuração estão a aproximação 
da mídia podcasting com as ferramentas tecnológicas de financiamento, 
esse engajamento entre o público e os produtores de conteúdo carece 
uma investigação à posteriori, com pesquisa ampla. Pôde-se notar 
também que, por não ter nenhum patrocinador nos moldes tradicionais, 
o projeto ganhou em credibilidade, que para Christofoletti (2007) é 
fator preponderante para a produção jornalística online que os portais 
fora do mainstream possam contribuir junto à credibilidade do fazer 
jornalismo. Demonstrar isso de maneira sistemática foi o objetivo desta 
demanda científica.
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Locos por el Asado, Consolidación de 
Comunidad y Experiencia de Marca a través de 
Narrativas Transmedia

Diego Andrés Dagá1

Lo primero que debo decir en este trabajo en el que voy a describir el 
recorrido del emprendimiento audiovisual “Locos por el asado” (LxA), 
es que el encuentro con esta comunidad virtual y virtuosa me interpeló 
en forma directa. Y debo reconocerme como parte de ella. Hace tiempo 
que la integro. Pero informalmente. No me asumía como tal. Intuyo 
que eso es lo que sucede también con muchos de los que conforman su 
más de millón y medio de seguidores. La frase de Jenkins en cuanto a 
las narrativas transmedia, casi que me justifica: “No puedo presumir 
de ser un observador neutral en nada de esto. Para empezar, no soy 
simplemente consumidor de muchos de estas productos mediáticos; 
soy también un admirador activo”. (Jenkins, 2008. p. 20)

Y también quiero dejar constancia de que el hecho de no poder 
unir la teoría con la práctica durante la presente investigación, se tornó 
absolutamente insalubre.

1. Maestrando. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, orientación Periodismo 
de la UBA. Maestría en Comunicación Digital Interactiva de la Universidad 
Nacional de Rosario.

 diegodaga99@gmail.com
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Es probable que a los 14 o 15 años, cuando el “Laucha” empezó a 
hacer sus primeros asados para y con sus compañeros de colegio, nunca 
se hubiera imaginado que lo que ellos hacían diera, hoy, para un paper 
de investigación (aunque el suceso ya fue cubierto en numerosas notas 
periodísticas y es tratado como caso de estudio en varios seminarios 
sobre emprendimientos exitosos).

Kevin Chochlac, al que también llamaban “El Croata”, compañero 
de colegio del “Laucha” - cuyo nombre es Luciano Luchetti - fue el 
que le dejó claro desde un comienzo que el emprendimiento tenía que 
generarles ingresos económicos. Y al poco tiempo de empezar a colgar 
los videos en YouTube, ya tenían un anunciante.

Este análisis se inicia cuando en los primeros días de abril de 2019, 
entré en una librería de la calle Florida en Buenos Aires y en una de las 
góndolas me encontré con un libro que me llamó la atención. Primero 
por la imagen de su portada (era cerca del mediodía y evidentemente 
ya tenía hambre). Luego por su título “Locos x el Asado”. Sin duda 
una apelación a una de nuestras fibras más atávicas de la argentinidad.

Es una publicación del mismo grupo que en agosto de 2017 yo había 
conocido en un workshop del Google News Lab para periodistas, donde 
destacaban experiencias exitosas en canales de YouTube.

En ese momento el grupo, que había empezado con algunos capí-
tulos audiovisuales en la plataforma de video on demand, ya estaban 
pensando en expandirse a una serie de programas para un canal de cable.

Pero en abril de 2019 yo tenía en mis manos un libro impreso en 
papel, con códigos QR que remiten a los capítulos de las mismas rece-
tas en su canal de YouTube. Allí surgió la pregunta que guiará nuestro 
análisis: ¿Es LxA una experiencia transmedia?
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Metodología de Trabajo

La búsqueda recorre dos senderos paralelos. En primer lugar recorrí 
las producciones y redes de LxA buscando establecer si se trataba de 
productos diferenciados para cada una de las plataformas y medios, de 
acuerdo a los lenguajes de cada uno de ellos. Y de ser así, si se da, y 
de qué manera, la participación de los integrantes de la comunidad en 
términos de prosumidores (Scolari, 2017. p. 20).

El otro camino de pesquisa es el que me lleva por los diferentes 
textos que nos permitan establecer, teniendo en cuenta los matices que 
presentan los distintos autores que abordan este campo del storytelling 
y las narrativas transmedia, si LxA es una experiencia transmedia o si 
sólo es una traducción crossmedia de lo que sucede en Youtube.

De la Parrilla del Patio a la Comunidad Global

Para poder analizar las distintas producciones de “LxA” que ali-
mentan varios canales y redes sociales es necesario hacer una breve 
contextualización histórica.

En todo relato del “emprendedor exitoso” hay cierta mística en 
cómo cuentan sus inicios. Mística a la que contribuyen los cronistas 
de esas experiencias.

Parece que todo empieza en un garage… como Steve Jobs. Bueno. 
Este no es el caso. Pero sí hay mística:

Ese mismo viernes, como indicaba el ritual, Kevin se juntó con los 
amigos para compartir un asado en ‘el templo’, la casa de Luciano 
‘Laucha’ Luchetti. Ahí, se iluminó con una idea simple pero efectiva: 
‘¿A quién no le gusta el asado?’. Abrió una página en Facebook bajo 
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el nombre ‘Asado’, y naturalmente le compartió el link a Laucha, ‘el 
más capo asador que conozco’ y su socio de ahí en adelante. Laucha, 
la cara del nuevo emprendimiento, le agregó personalidad y cambió el 
nombre a ‘Locos X el asado’ (http://locosxelasado.com/). El armado 
de esta comunidad, hoy la más grande de América Latina, empezó 
con las fotos de los asados de los viernes. (Goldschmidt, 2017)

En poco tiempo lograron quinientos suscriptores que pedían recetas 
y comentaban los posteos. Surgió la idea de pasar de las fotos a los 
videos. Y para las filmaciones convocaron a otros dos ex compañeros 
de facultad, Juan Manuel Sobrado y Manuel Freixas, que ya habían 
montado la productora Arquenciel Films. El primer intento de mone-
tización fueron mil calcomanías que se vendían en una tienda online a 
$15 cada una. En dos semanas ya no les quedaban más. Fue el primero 
de una larga serie de productos que componen el merchandising de 
LxA (Goldschmidt, 2017).

Si bien comenzaron subiendo sus videos a la plataforma de YouTube, 
ellos se resisten a ser catalogados como “youtubers”, ya que lo único 
que buscaban eran filmarse haciendo recetas con algunas innovaciones 
(Raimondi, 2107). Y en esta lógica emprendedora que parece autodidacta, 
pero que no lo es del todo, lo que buscaron inicialmente fue “generar 
comunidad”. En segundo lugar “que no se nos vaya de las manos” y 
por último, monetizar todo lo que se emprende. Esa es la estrategia de 
“LxA”. La mística del relato hace que Luchetti establezca el paralelo 
entre el crecimiento del emprendimiento y su pasión, “al igual que como 
se aprende a hacer asado, que es probando”2.

2. Entrevista en Radio Caput, 2017, desgrabada por el autor

http://locosxelasado.com/
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La prueba y el error es parte del camino. El socio de Luchetti, 
Kevin Chochlac, cuenta que en la Universidad aprendió una técnica de 
emprendimiento que se llama lean startup, que se basa en generar un 
emprendimiento de a poco, probando todas las semanas algo, mostrando 
gradualmente todo lo que se va haciendo en vez de desarrollar durante 
mucho tiempo para lanzarlo un día (Mariano, 2017).

Empezaron en Facebook. Cuando tuvieron más de 500 seguidores, 
empezaron a producir videos para YouTube. Luego armaron una página 
web y más tarde una tienda online.

Como señala Scolari, “LxA” forma parte de esa generación de 
consumidores que van más allá y se convierten en prosumidores, se 
reconocen parte de una comunidad, se apropian de un mundo narrativo 
y lo expanden creando personajes y aventuras (Scolari, 2017. p. 244). 
Y son ellos mismos los que habilitan la red para que otros integrantes 
de esa comunidad se identifiquen y pasen a tomar un rol activo en la 
expansión narrativa.

¿Cuál es la “unidad mínima” que se comparte en “LxA”?: La receta. 
(También el tip, el consejo, ciertos secretos… pero están vinculados a 
una mejor preparación del plato). Es lo que se comparte, es lo que se 
admira, es sobre lo que se opina y es lo que se propone. La narrativa 
de la receta les permite reafirmar los rasgos de marca: el encuentro, el 
clima festivo, la parrilla y el fuego.

En torno a la receta giran el foro de la página web y los comentarios 
en las otras redes sociales. Y sobre todo, y fundamentalmente, integrados 
a esta narrativa de la experiencia aparecen los anunciantes. Casi como 
los PNT de las telenovelas argentinas de los ‘90, pero con la fuerte im-
pronta de credibilidad que ellos tienen de expertos hacedores de asado.
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Como había señalado Kevin Chochlac en aquel encuentro en el 
News Lab de Google de 2017, desde un inicio buscaron establecer una 
fuerte empatía con el público, desarrollar una imagen en la que fueran 
auténticos y tener consistencia en su relación con la comunidad(man-
tener la periodicidad de publicaciones). A partir de allí se propusieron 
“cocrear” contenidos a partir de las propuestas de la audiencia y a partir 
de los analytics de los videos estudian la retención de quienes los miran. 
Con el objetivo de establecerse como “la marca” de la carne argentina 
y siempre “querer dar más de lo esperado”.

En 2016 publican el libro que encontré en las góndolas: “Un aplauso 
para el asador”. Donde anuncian 50 recetas muy originales para hacer 
en la parrilla, disco de arado y asador y “recetas inéditas que nunca 
salieron en video ni en nuestro blog”. La propuesta física incluye un 
código QR que al escanearlo nos remite al video correspondiente en el 
canal de YouTube (Chochlac, 2016).

El momento del salto fue en 2017. Allí les renovaron el contrato para 
hacer una segunda temporada, de 13 capítulos para TV paga, para la 
señal Food Network que transmite para 12 países latinoamericanos. Para 
poder encarar los nuevos compromisos abren un estudio de grabación 
de 1200 metros cuadrados donde se proponen habilitar un café para 
poder degustar las creaciones en vivo y en directo. Chochlac emplea 
en ese momento a 20 personas a tiempo completo y otros 40 freelance 
(Goldschmidt,2017).

Los cambios también son estéticos y narrativos. Tal como lo explican 
en varias notas donde publicaron las fusión de la productora de “LxA” 
con Testmade, hay un cambio muy fuerte en la calidad de producción 
y en los formatos para nuevas plataformas como Instagram, y Twitter. 
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La relación con la productora internacional les permite producir con-
tenidos donde “El Laucha” co-conduce junto a otras figuras como 
Cook Grimaldi o (ahora sí) “youtubers” como Alex Express, Merakio 
o Felicitas Pizarro.

Steven Kydd, uno de los creadores de la productora Testmade reseña 
que generan contenido en 7 idiomas para un público mensual de 250 
millones de personas en casi todas las plataformas digitales del planeta 
y que están instalados en Estados Unidos, Inglaterra, Japón, China, 
Brasil y, desde 2016, en Argentina. Se definen como nativos digitales 
y con la data que obtienen del público planifican mejor sus contenidos. 
No compiten con Google y Facebook, los ven como gigantes con los 
cuales se asocian (El arte del buen comer, 2018).

Así llegamos a la actualidad, donde “LxA” siguie desarrollando sus 
producciones y su marca en la Argentina y hacia el resto del público de 
habla hispana de Latinoamérica, Estados Unidos y otros puntos del planeta.

Narrativas Transmedia. Una Definición Dinámica

El campo de estudio de las narrativas transmedia tiene la dinámica 
del ámbito en el que soportes, plataformas, lenguajes, estéticas, están en 
permanente proceso de cambio. Pero no todo es transmedia. Y ciertos 
proyectos que nacieron como monomedia, en su expansión narrativa 
alcanzaron características de transmedia.

Scolari (2017) sintetiza una primera aproximación a la narrativa trans-
media como“un tipo de relato donde la historia se despliega a través de 
múltiples medios y plataformas de comunicación, y en el cual una parte de 
los consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión” (p. 41).
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La tensión surge en el delgado límite que distinguen las narrativas 
transmedia de las que son consideradas cross media. ¿Cuál es el punto 
que las diferencia? En palabras de Scolari (2017), las narrativas trans-
media comprenden el desarrollo de un mundo narrativo que abarca 
diferentes medios y lenguajes. Esta estrategia de expansión prevé la 
aparición de nuevos personajes o situaciones que se vinculan como red 
dentro de ese universo (p. 19).

Pero es Henry Jenkins, quien puntualiza otra de las claves de las 
narrativas transmedia: los usuarios cooperan activamente en el proceso 
de expansión narrativa. Son militantes activos de las narrativas que les 
apasionan. (Scolari, 2017. p. 20) Esto se vió potenciado en las últimas 
décadas, donde gracias a la digitalización y la web algunos consumi-
dores se convierten en prosumidores (productores + consumidores).

Scolari, Jenkins y Gomez desarrollan un “identikit” de las narrativas 
transmedia. Si bien Jenkins reconoce grados en su aplicación, señala 
pares que en su tensión dialéctica generan la expansión del relato: 
expansión vs. profundidad; continuidad vs. multiplicidad; inmersión 
vs. extraibilidad; construcción de mundos; serialidad; subjetividad; 
realización. Y a estos rasgos Scolari (2017) los complementa con los 
principios de Jeff Gomez, reconocido profesional del sector transmedia:

La transmedialidad debe ser prevista al comienzo de la vida de la 
franquicia, el contenido se distribuye en tres o más plataformas de 
medios, el contenido es único, aprovecha la especificidad de cada 
medio y no es reutilizado por otra plataforma, el contenido se basa 
en una visión única del mundo narrativo, ... la integración debe ser 
vertical y abarcar a todos los actores ... incluir la participación de 
las audiencias. (pp. 36-37)
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Todos coinciden que la actividad del público en el desarrollo del 
mundo narrativo es fundamental. Pero el planteo de Gomez sobre el 
requisito de que la transmedialidad sea prevista desde el inicio de la 
franquicia no tiene un acuerdo unánime. El doctor Mikel Lejarza, 
académico y productor de medios audiovisuales, señala que “muchas 
producciones cross-media nacieron como obras monomediáticas exi-
tosas que, al tener una buena respuesta por parte de los consumidores, 
se expandieron a la conquista de otros públicos y audiencias” (Lejarza, 
en Scolari, 2017. p. 80).

Logrando así pasar ese Rubicón que parece separar la cross media 
de la transmedia. Incluso sobre que el contenido sea único en cada 
plataforma como condición, Jenkins señala que hay que tener en cuenta 
“una cuestión de grado” y sostiene que “toda buena adaptación contri-
buye con nuevos puntos de vista a nuestra comprensión de la obra, y 
realiza adiciones o sustracciones que remodelan la historia de manera 
significativa” (Scolari, 2017. p. 44).

Scolari (2017) introduce el punto de vista empresarial en las NT, 
donde las adaptaciones se suman al transmedia storytelling como una 
forma de sacarle más el jugo a una historia y genera lugares para la 
participación de los usuarios al expandir el relato a otras plataformas: 
“Todos estos textos, adaptaciones o expansiones terminan funcionando 
como puertas de entrada al universo narrativo” (p. 45)

Resulta interesante destacar lo que señala Jenkins, para quien, más 
allá de la planificación inicial, el desarrollo transmedia de la narrativa 
es una operación que se produce en la cabeza de quienes navegan estos 
contenidos: “El transmedia lo crea la gente que busca y reconstruye 
piezas de información” (Scolari, 2017. p. 29).



1020

Señalamos en este punto la similitud con lo que en el mundo de 
la publicidad se conoce como “establecimiento de marca”. El vínculo 
entre un “nombre” y un “concepto” o valor, es un par que se establece 
en la mente del público. El posicionamiento se logra cuando obtiene un 
lugar en la mente del consumidor (Materiales del Min. de Educación 
de España - MEDIA - Publicidad La marca) (Media, n.d.).

¿Es la NT sólo fruto de planificación previa? Como señalamos en 
el inicio de este segmento, la dinámica de las definiciones es parte este 
“fenómeno que emerge de un ecosistema de la comunicación en estado 
de tensión, el cual está atravesado por profundas mutaciones y donde 
se están viviendo procesos de adaptación, extinción y emergencia de 
nuevos medios” (Scolari, 2017, pp. 62-63). Por eso, si la planificación 
del desarrollo transmedia no se da en el inicio, el periodista y docente 
Ramón Salaverría propone que este error estratégico debe ser subsa-
nado. Ya que “los medios deben enfrentarse al reto de la convergencia 
y esto exige grandes dosis de planificación, creatividad y apuesta por 
los profesionales”. (Scolari, 2017. pp. 62 - 63)

Topografía de las Plataformas de “Locos por el Asado”

Recorrer el territorio multidimensional de las plataformas y redes 
de “LxA” nos permitirá contar con los elementos necesarios para dar 
cuenta de cómo fue el desarrollo “paso a paso” de su dimensión narrativa.

Buscamos pesquisar dos cuestiones: si hay productos diferenciados 
en cada una de las plataformas y medios, de acuerdo a los lenguajes de 
cada uno de ellos y si se da, y de qué manera, la participación de los 
integrantes de la comunidad en términos de prosumidores.
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Si bien en un momento el canal de YouTube fue el que mayor di-
namismo y flujo de contenidos concentró, y de hecho la estrategia de 
derivación de tráfico desde otras plataformas es remitir a los usuarios 
a los contenidos alojados en ese canal; haciendo honor a los inicios 
históricos y a la riqueza de interacciones que presenta en la actualidad, 
comenzaremos analizando la fanpage de Facebook (https://www.face-
book.com/locosxelasado/)3.

En la portada tienen un reel que sintetiza varios elementos de la 
propuesta: un costillar asándose, una animación de “El Laucha”, la 
promoción de los premios para el asador de la semana, el primer sponsor 
que tuvieron (Don Valentín Lacrado, de la bodega Bianchi) y la banda 
sonora propia. En la fanpage conformaron un grupo público donde los 
seguidores postean sus fotos de realizaciones culinarias y estos posteos 
generan interacciones de otros usuarios. A su vez, algunas de estas 
publicaciones pasan a la página principal a partir de la decisión de los 
administradores: El Laucha y el Croata.

Los seguidores postean fotos y comentarios desde distintos lugares de 
la Argentina y del mundo: Barcelona, Santa cruz de la Sierra, etc. Estos 
posteos no siguen un patrón determinado, no se hacen en un solo lugar, 
sino que la participación es un tanto “anárquica” (en el grupo público, 
en los comentarios de las publicaciones de los administradores,etc.).

En la mayoría de las publicaciones hay llamados a la interacción: 
“¿Ustedes cómo lo hacen?”,“Mirá si justo se levantaron para ir al baño 
y sale esta bandejeada. ¿Qué hacen?

3. En la información que aparece publicada podemos ver que se creó el 27 de octubre 
de 2011. Al 20/04/2019, 2.333.024 personas dieron “like” a la página y 2.393.337 
personas se suscribieron

https://www.facebook.com/locosxelasado/
https://www.facebook.com/locosxelasado/
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¿Se van a la parrilla a servirse ustedes, le roban al que está a lado 
o agarran un pan y esperan hasta la próxima ronda?”. Y el resultado es 
que, por ejemplo,la publicación del video de casi un minuto sobre cómo 
marinar la carne, del 19/04/2019, en las primeras 24 horas, cosechó: 
2.500 reacciones, 251 comentarios, fue compartido 1.400 veces y tuvo 
65 mil reproducciones.

Una vez por semana hacen un concurso: “Asador de la semana”. El 
premio está auspiciado por una empresa. Y los usuarios suben la foto 
de su asado, que tiene que tener un cartel hecho por ellos de “LxA”, y 
el resto vota entre las opciones propuestas por los administradores (esta 
votación se replica en Instagram).

Los videos que se incorporan en las publicaciones de Facebook son 
todos breves. La mayoría no llegan al minuto. En su mayoría son los 
mismos que aparecen posteados en Instagram. Y son una reedición del 
material que alimenta el canal de YouTube. En este sentido podríamos 
hablar de adaptaciones en los términos que lo hace Scolari (2017. p. 44). 
Son realizaciones en proporción 1:1, donde generalmente vinculan el 
contenido audiovisual a una banda de sonido característica (los temas 
forman parte de una playlist de Spotify), con gráfica destacada (diseñada 
para su consumo en mobile), y siempre están presentes los auspiciantes: 
empresas de productos ligados a la experiencia del asado (lo cual es 
una constante en el trabajo publicitario de los contenidos). En el cierre 
de los videos se remite al canal de YouTube. Los videos en general 
no tienen voz, sólo música y gráfica, por lo que funcionan como una 
condensación del video del canal de YouTube con la estética de los 
tutoriales de Testmade para la preparación de distintos platos: recetas 
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son con apoyo gráfico y sin voz en off, con recurso del timelapse y con 
música de fondo.

Sí en cambio hay audio de los personajes en algunos contenidos de 
la serie “El Laucha responde”, donde se trabajan algunos elementos 
de comedia y ficcionalización, con altas posibilidades de viralización 
y reforzando la identidad de marca. En el mismo sentido, y trabajando 
las interacciones hacia dentro de la comunidad, desarrollaron la serie 
“Primer Campeonato de Asado de Obra”. Un clásico, cada vez menos 
frecuente, entre los trabajadores del gremio de la construcción. La estética 
es de reality y la dinámica es parecida al del “Asador de la Semana” 
(Locos X el Asado, 2017a), se presentan los competidores (esta vez 
en audiovisual y no solamente en foto) y el público vota (Locos X el 
Asado, 2017b). Recordemos que el acceso a una fanpage de Facebook 
es público y no hace falta ser “amigo”.

A la serie “El Laucha responde” se suma “El Pájaro responde” (es 
otro de los integrantes del equipo), y dentro de ellas se hace referencia 
a por qué un personaje entra o sale, si está de viaje, etc. Es decir, la 
dinámica de los personajes es parte de la narrativa y del storytelling.

También en clave de comedia se hace promoción de la tienda on line 
vinculada al Día del Padre. Y remiten a la tienda, a la que se accede 
desde el botón “comprar” ubicado debajo de la portada.

Del análisis del segmento de videos aparecen nítidamente dos grandes 
series: “Las recetas de Locos por el Asado” y “El Laucha responde”.

Desde la fanpage también se puede acceder a las cuentas de Instagram 
y de Twitter.

En el canal de YouTube (Locos X el Asado, n.d.) distinguimos dos 
formatos básicos desde donde se derivan o van probando otros. Los 
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lunes publican “El Laucha responde” y los miércoles son recetas de 
asado. Luego, dentro del canal, organizan listas de reproducción4.

Las estructura de los videos siguen en general el mismo patrón: un 
primer sketch o paso de comedia, barrida de “LxA”, saludo y presenta-
ción de Luciano y de quien lo acompañe, saludo a la comunidad, receta, 
intermedio que integra al auspiciante en alguna actividad vinculada al 
asado o su contexto, cierre recordando al suscripción. Junto con la pre-
sentación en pantalla, cada uno aparece con su usuario de TW. (esto se 
repite cuando aparecen personajes “externos” al ciclo, como invitados 
o colaboradores).

En algunas de las producciones se integran miembros del equipo 
desarrollando un aspecto específico de la narración. Por ejemplo Sebas 
y el “Dato Duro” (información con tono de comedia).

En el cierre de las piezas de video generalmente se incorpora un scroll 
con interacciones del público (mensajes de Twitter, sobre todo). Y ade-
más aparecen “botones” que vinculan a otros videos y a la tienda online.

Dentro del parlamento de los protagonistas hay referencias a la 
realidad socioeconómica argentina, al precio de la carne vacuna, y a 
las variantes de cortes más económicos.

El Laucha tiene dos muletillas que se incorporan a la retórica del 
personaje (incluso una está en la portada de la fanpage de Facebook): 

4. Estas listas en general agrupan las recetas según el ingrediente principal: recetas de 
pescado, recetas de acompañamientos, recetas carne de res, El Laucha responde, 
recetas de sandwiches, recetas de cordero, recetas de cerdo, recetas de achuras y 
embutidos, recetas de pollo, recetas de pato, recetas de jabalí, recetas de aderezos, 
recetas de vegetales y recetas de conejo. Además hay otras listas de reproducción 
temáticas: Viajes LXA, Cook & Laucha 2x1, Locos X el Asado Pal Sur, Videos 
que te gustan, , Especiales Locos X El Asado, Mundial Del Asado, #ElOtroLado, 
Fútbol Freaker, Patagonia Viva.
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“A dos manos…” y “deluxe”. También es una marca del personaje el 
tono de su habla. Él mismo reconoce en uno de los videos donde hace 
un raconto del recorrido del equipo (Locos X el Asado, 2017c) que lo 
tuvo que cambiar porque no se entendía lo que hablaba.

Generalmente los videos de los viajes están vinculados a la realización 
de un evento. Más adelante lo desarrollaremos, pero los eventos además 
de posibilitar una interacción experiencial con la comunidad de segui-
dores y con otros que no lo son (ampliando las bases de sustentabilidad 
del proyecto), permiten mostrar la cocción de distintos tipos de carnes 
y dar una charla informativa sobre este tema. En los viajes registran 
todo el backstage de los desplazamientos y los preparativos, así como 
del evento en sí y el regreso. Son un formato de video en sí mismo, que 
se agrega a los habituales de recetas y respuesta de consultas. En este 
formato se refuerza la marca de comunidad de todo el emprendimiento.

Dentro del formato de videos que desarrollan recetas, a partir de la 
vinculación con Testmade, aparece una nueva serie que es “2x1 - Cook 
Grimaldi y el Laucha”. La integración de otros chefs y celebridades se 
dan con más fuerza a partir de la expansión hacia el mercado de habla 
hispana de Latinoamérica y EEUU.

El material generado en los eventos también es recuperado para la 
producción de los capítulos producidos para Testmade. En el caso del 
“Asado Nipón” en el restaurante de cocina nikei “Osaka”, se produjo 
una hibridación de prácticas de cocina y culturales muy interesante. 
La propia cocina nikei combina las tradiciones culinarias de Japón y 
Perú. Y a ella se sumó el asado argentino. Es decir, la posibilidad del 
desarrollo de la narrativa vinculando evento, producción audiovisual 
multiplataforma, degustación, y cruce cultural: ¡una fiesta convergente!.
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Con la invitación a ver el “Primer sado en realidad virtual 180º” in-
corporan filmación en 180° para mostrar los nuevos estudios de Testmade 
y el lugar en que se realiza “LxA”. Si bien brinda una experiencia de 
usuario distinta, el formato no continuó.

En cambio sí continúa como propuesta, dentro de la serie “El Laucha 
responde”, la integración de distintas personas que por sus expertises 
contribuyen a despejar una duda planteada por la comunidad de “Lo-
cos…”. Bajo este formato, convocan por ejemplo a un fan que habían 
conocido en un aeropuerto y que es dueño de un frigorífico, para ex-
plicar la diferencia entre asado kosher (Locos X el Asado, 2019a) y el 
asado común.

La serie “El Laucha responde” es el ámbito donde más nítidamente 
se vehiculiza la interacción de la comunidad. En uno de los capítulos 
Luciano visita a un carnicero que explica el desposte de cerdo (Locos 
X el Asado, 2019b) es en respuesta a las preguntas que quedaron pen-
dientes tras explicar cómo se hace el desposte de vaca.

En la lista de reproducción “Los videos que a vos te gustan” hay 
algunos capítulos que toman un formato muy propio de los youtubers 
(y estos a su vez lo toman de los cantantes) donde aparecen Luciano 
Luchetti junto a otros cocineros o youtubers como Alex Express (n.d.), 
con quienes llevan adelante distintas hibridaciones como el “chori-chipa”. 
Este featuring permite también que Laucha aparezca ante el público de su 
invitado. Otro modo de expandir el universo narrativo y cruzar historias.

Entre las innovaciones puestas en práctica por el equipo de produc-
ción está el “Desafío Uvasal”. Combinando un acting ficcionalizado del 
Laucha subiéndose al ring para boxear con un choripan y el branded 
content de realizar una receta que pondrá a prueba los jugos gástricos 
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de los que participan en el capítulo y por ende pondrá a prueba los 
beneficios del consumo de sales digestivas como… Uvasal.

En los “Especiales de Locos por el Asado”. Hay dos capítulos si-
milares y distintos a la vez. En los dos invitan a un grupo musical a 
compartir un típico asado argentino. En un caso el grupo invitado es 
The Magic Numbers (Locos X el Asado, 2019c) y en el ámbito de un ga-
rage/taller mecánico en un cuasi estudio “antropológico” registran cómo 
reaccionan los extranjeros al asado. Todo termina con un “unplugged” 
como se hace en los asados argentinos… junto al fogón.

En cambio con el grupo folklórico Los Nocheros, la propuesta es 
distinta, es un jardín trasero de una casa. Asado tradicional argentino, 
mate y no hay final musical.

En torno al Mundial de Fútbol Rusia 2018 desarrollaron una serie 
titulada “El Mundial del Asado” (Locos X el Asado, 2018). El título 
parodia el certamen que ellos perdieron en 2013. También el inicio de 
cada capítulo parodia un programa de preguntas y respuestas. Y luego, 
el desarrollo del capítulo es también una parodia de una transmisión 
de fútbol donde los equipos compiten por quién hace mejor el asado y 
finalmente deciden, como jurado, los conductores. Para terminar este 
bigbang narrativo, del capítulo participan, además del elenco estable 
de “LxA”, los conductores de “Futbol freaker”, otro canal de YouTube, 
con quienes Luchetti había intentado recorrer sin demasiado éxito las 
distintas canchas de fútbol y sus puestos de comidas al paso. Y, de paso 
hacen balance histórico de aquel “mundial del asado” donde cosecharon 
un bochornoso cuarto puesto, porque en vez de asado argentino a la 
parrilla era un certamen de asadores de barbecue.
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Luciano Luchetti, después de 6 años de estar al frente de “LxA” 
enfrenta a las cámaras para hacer un capítulo especial: “30 Cosas sobre 
Locos X el Asado que no sabías -El Laucha Responde” (Locos X el 
Asado, 2017c). Las preguntas fueron planteadas por los integrantes de 
la comunidad.

Como ya anticipamos, en la cuenta de Instagram (https://www.insta-
gram.com/locosxelasado) de “Locos por el Asado” postean básicamente 
los mismos contenidos que en Facebook. Fotos y videos cortos.5

El formato de las fotos y videos generalmente es en la proporción 1:1. 
Y Aprovechan los recursos, las características del lenguaje y el pacto 
de lectura propios de la plataforma. Por ejemplo, para elegir al asador 
de la semana, hay que scrollear la serie de fotos hacia el costado y la 
propuesta va con el siguiente texto:

Llegó la hora de VOTAR el Asador de la Semana! 4 parrilleros 
batiéndose a duelo para saber cuál de ellos hace el mejor asado, 
cuál de las cuatro postales es la que le gusta más a la comunidad. 
Depende de ustedes, depende de su voto, así decidirán quién será 
el nuevo campeón, quien llevará puesta la corona de Locos X el 
Asado y se llevará el fabuloso premio de @felpitaarg (https://www.
instagram.com/felpitaarg/) para disfrutar en su próximo ASADO!! 
¡Para participar manden su asado con un cartel que diga Locos X el 
Asado a asadordelasemana@locosxelasado.com! PARA VOTAR = 
Comentar por A - B - C - D. Al finalizar la VOTACIÓN se coronará 
al Nuevo REY/REINA de la Semana.

Generan interacción con los usuarios, que comentan las fotos, dicen 
si es la que ellos votaron o no…

5. En los primeros días de abril de 2019 en la cuenta hay un total de 1645 posteos y 
tienen 524.414 seguidores, en tanto que desde la cuenta siguen sólo a otros 59.

https://www.instagram.com/locosxelasado
https://www.instagram.com/locosxelasado
https://www.instagram.com/felpitaarg/
https://www.instagram.com/felpitaarg/
mailto:asadordelasemana@locosxelasado.com
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En los viajes, por ejemplo el de República Dominicana, hay una 
adaptación del contenido de YouTube. Reencuadre a la proporción 1:1 
y música de fondo, a veces la letra del tema musical se corresponde con 
las imágenes, y en tres fragmentos resumen el capítulo de YouTube, sin 
relato en off y con gráfica de apoyo a las imágenes.

Al igual que en las publicaciones de Facebook, es evidente la in-
fluencia del trabajo con Testmade: “¿Qué es lo que no puede faltar en 
un asado argentino?” (locosxelasado, n.d.), no refieren sólo a la comida, 
sino al encuentro, lo que remite a la marca de LxA. Y el texto, donde 
se arroba al auspiciante, es el siguiente:

¡Hoy están todos invitados a disfrutar de el Primer Asado en Rea-
lidad Virtual! Preparen su @cinzanoargentina y vengan a disfrutar 
que tenemos Costillar, Molleja, Chinchulin, Salchicha Parrillera y 
mucho más. ¿Qué les parece? ¿Se suman a esta experiencia nunca 
antes vista? Disfruten el capítulo en Realidad Virtual en nuestro 
canal de YouTube que está en el perfil.

Como ya habíamos visto en Facebook, los videos redireccionan hacia 
los contenidos de YouTube. Pero si bien los videos son los mismos, la 
plataforma permite que otros usuarios hagan otros comentarios, sumen 
sus votos en los certámenes y expandir la red de prosumidores. Pueden 
protestar por la música, opinar sobre la vida del Laucha que se la pasa 
haciendo asado, hasta reclamar desde Córdoba que el asado tiene que 
tener fernet con coca en vez de vermú.

Cuando hay foto de publicidad, la acompañan con una pregunta 
llamando a la interacción.

El evento en el restaurante Osaka, tiene el siguiente texto:

http://@cinzanoargentina
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¡Locos ya estamos cerca de la fusión del siglo! En el día de mañana 
27/2 vamos a estar cocinando junto a Osaka un menú fijo nunca 
antes visto. Para asistir tienen que reservar en el siguiente correo: 
reservasmadero@osaka.com.pe o al teléfono (5411) 5352 0404. Van 
a estar participando gente grosa como @cookgrimaldi @elrodazo 
(https://www.instagram.com/elrodazo/) @ojodebife y muchos más. 
¡Los esperamos a todos! Dirección: Juan Manso 1164BsAs.

Y una sucesión de tres fotos, donde se incluye el menú (locosxe-
lasado, n.d. b).

Además de la cuenta de LxA, Luciano Luchetti (https://www.insta-
gram.com/lucianoluchetti/) tiene su propia cuenta en Instagram, donde 
desarrolla el perfil de su personaje “El Laucha”. A diferencia de la 
cuenta de Instagram de Kevin Chochlacdonde trabaja más un perfil 
profesional, familiar y de amigos, donde LxA no es lo único que hace 
(o que muestra).

En una doble convocatoria Jenkins - Scolari, podríamos decir que 
el trabajo que LxA hace con su cuenta de Instagram es comprimir para 
expandir.

Scolari señala que

cuando se habla de NT normalmente se hace referencia a la expansión 
de un mundo narrativo a través de diferentes medios y plataformas. 
Sin embargo, ¿todas estas experiencias son expansivas? ¿O también 
existen compresiones narrativas? Muchos contenidos audiovisuales, 
más que expandir el relato, lo reducen a su mínima expresión o se 
presentan bajo la forma de pequeños relatos: avances y falsos avan-
ces, recapitulaciones (recaps), vídeos sincronizados (synchros), etc. 
Sin llegar a proponer nuevos personajes o historias, estos minitextos 
también aportan otras claves de lectura del mundo narrativo y, a su 
manera, forman parte del universo transmedia. (2017. p. 176)

mailto:reservasmadero@osaka.com.pe
https://www.instagram.com/cookgrimaldi/
https://www.instagram.com/elrodazo/
https://www.instagram.com/ojodebife/
https://www.instagram.com/lucianoluchetti/
https://www.instagram.com/lucianoluchetti/


1031

Y todo esto sin hacer mención a que estas compresiones obedecen 
a que son un requisito del lenguaje propio de la plataforma Instagram, 
para la cual no sirve replicar el material que se utiliza en YouTube, 
porque tienen experiencias de usuario distintas. Y, además, esta adap-
tación de formato favorece la expansión de contenidos compartidos por 
un público que no necesariamente es el mismo y que puede acceder y 
repostear videos de un minuto y no otros de 10 o más.

No profundizaremos el análisis aquí de las cuentas de Twitter (https://
twitter.com/locosxasado)6 que son utilizadas sobre todo para convocar a 
eventos y aparecen en la presentación de los videos (@lucianoluchetti, 
@pajarolxa, @chochokevb, etc.)

Sí en cambio vamos a detenernos en el análisis de la página web, 
que actúa como portal institucional, linkea a las distintas redes, al canal 
de YouTube, a la tienda online donde se puede adquirir merchandising 
y el libro; pero sobre todo abre dos puertas a la participación de los 
usuarios. Una es a través del foro, donde se debaten distintos tópicos 
propuestos por el equipo editorial o por los usuarios. Por lo que se 
observa, está totalmente subutilizado frente a las oportunidades que 
ofrecen Facebook, Instragram y el propio canal de YouTube.

Otra de las posibilidades es la contratación de eventos. Estos se 
transforman en verdaderas experiencias presenciales para los integrantes 
de la comunidad y sus amigos. Pueden ser públicos o privados.

Locos X el Asado Eventos cuenta con servicio de catering, cursos 
de asado y experiencia & show de fuegos para su evento. La mejor 
forma de realizar un evento empresarial, social, cumpleaños, casa-
miento en la Argentina es con asado y para ello estamos nosotros. 

6. Con 3,313 TWEETS, 12,300 cuentas a las que siguen y 41,804 seguidores.

https://twitter.com/locosxasado
https://twitter.com/locosxasado
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Buscamos potenciar su evento con el espíritu divertido del asado 
ya que creemos que en un ambiente placentero es donde uno puede 
disfrutar aún más de nuestra gastronomía. Contamos con una va-
riedad de asadores con alma joven y gran experiencia dando como 
resultado un evento entretenido en donde la gente puede participar y 
por sobre todo disfrutar de los mejores cortes a las brasas. Realiza-
mos eventos en todo el mundo. Con más de 10 años de experiencia 
creemos poder brindarte el mejor servicio en experiencia y catering 
de asado. (http://locosxelasado.com/eventos/)

Cuando estos eventos son públicos, son registrados por el equipo 
de producción y se suman a los contenidos audiovisuales para redes. 
Generalmente son grandes festivales culinarios en distintos lugares de 
la Argentina (Alarcia , 2018) o eventos organizados por emprendedores 
en otros países de Latinoamérica o Europa. Ya mencionamos el “Asa-
do Nipón” donde se produjo un cruce de experiencias que estuvieron 
vinculadas a las líneas narrativas tanto de LxA y de Testmade. Pero los 
eventos también ofrecen la posibilidad de desarrollar una experiencia 
de marca, donde la carne, el asado y el encuentro, se afirman como 
elementos constitutivos del universo narrativo y se vinculan al interés 
de muchos de los anunciantes.

Llamativamente también Pinterestse convirtió en una red donde 
muchos fans guardan recetas que eligeny las hacen recircular.

A partir del acuerdo con Testmade y con Food Network, los progra-
mas que se realizaron para TV, pueden encontrarse en el portal con un 
formato de blog de recetas del canal (food network), acompañado de 
video de un minuto, similares al formato que usan en Instagram, pero 
con mosca de “Food”. En la misma página se anuncia cuándo serán 
los próximos programas de LxA. Es la forma en que se presentan los 
contenidos del canalen otra plataforma. Y a su vez dentro de la misma 

http://locosxelasado.com/eventos/
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página donde están las recetas, hay un menú “blog”, donde hay un 
posteo que agrupa a cinco de estas propuestas.

Y por último, la plataforma por donde comenzamos esta historia. El 
libro impreso (Chochlac, 2016). 168 páginas con 50 recetas para hacer 
en la parrilla, disco de arado y asador, que reúne a las más pedidas 
en las redes, junto a otras inéditas “que nunca salieron en video ni en 
nuestro blog!” dicen “el Laucha y el Croata” desde la tienda online. 
Combinadas con tips sobre parrillas, discos y distintos tipos de Asado 
(con los anuncios de los auspiciantes también), con la Historia de los 
fundadores de Locos X el Asado y fotos impactantes. El detalle que 
nos llamó la atención y que ya mencionamos, es que al pie de muchas 
de las recetas hay un código QR que una vez escaneado nos redirige al 
capítulo de YouTube donde se desarrolla la receta. Libro impreso, pero 
con expansión multimedia.

No. Era un falso final. La última plataforma que completa la expe-
riencia transmedia de LxA es la playlist de Spotify: “Asadito”. Donde 
encontramos los temas musicales que sirven de cortinas a sus videos y 
que completan la identidad de marca de “Locos….” como experiencia 
argentina. Permitiendo a los usuarios recrear el ambiente sonoro de las 
recetas mientras las llevan a la práctica replicando las escenas de LxA 
y a la vez, quizá, retroalimentándolas -y perdón por la licencia poética- 
“en todo sentido”.

De Chico a Grande. De Monomedia a Transmedia

No hay público chico. Ni con poder adquisitivo despreciable. No es 
cuestión de tamaño ni de billetera. El núcleo duro de fans son nuestra 
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joya más preciada son aquellos que harán propios los contenidos y los 
desarrollarán (Scolari, 2017. pp. 86 - 87).

Tomando las palabras de Scolari, “hacer una obra transmedia no 
es meter un contenido en una botella y tirarlo al mar: la obra debe ser 
cultivada, trabajada día a día, escuchando a los consumidores y esta-
bleciendo una conversación con los fans del producto” (2017. p. 244). 
LxA realiza un trabajo meticuloso en el desarrollo de audiencias y de 
su desempeño en el entorno de cada plataforma. Incorporan tópicos de 
interés, no dejan afuera a nadie y a la vez no salen del eje asador. Logran 
incorporar audiencia de otros lugares del mundo, a las que se las vincula 
desde difundir una experiencia argentina y desde sus propias experien-
cias de modos de asar. Los prosumidores son coprotagonistas del asado.

El asado se constituye en narrativa. Pero no a partir de LxA. El reco-
rrido es otro. LxA se inserta en la “gran narrativa nacional” (La Nación, 
2016) del asado. En el mito. Y tiene a su disposición, en la actualidad, 
un ecosistema de medios que se desarrolla y muta.

Ese cambio cultural al que se refiere Jenkins cuando dice que “cada 
uno de nosotros construye su propia mitología personal a partir de 
fragmentos de información extraídos del flujo mediático y transforma-
dos en recursos mediante los cuales conferimos sentido a nuestra vida 
cotidiana” (2008. p. 12).

Tomaremos a Jenkins (Scolari, 2017. pp. 36-37) para desplegar su 
identikit de las NT y contrastarlo con lo que vimos de LxA.

El par dialéctico “expansión/profundidad” lo encontramos en el 
desarrollo que acabamos de mencionar en relación a las audiencias. Es 
profundizando en el eje de la experiencia de asado, que se logra expandir 
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la narrativa hacia otras experiencias concomitantes, y por ende hacia 
públicos que circunvalan el núcleo duro inicial.

La mirada sobre las series propuestas en el canal de Youtube permiten 
establecer la relación contradictoria entre Continuidad y Multiplicidad. 
Son múltiples las series y a la vez múltiples los abordajes dentro de cada 
serie, y en esto mismo radica la continuidad. Mientras hablemos del 
asado y de sus cosas, que no se apague el fuego. Tanto en “El Laucha 
responde” como en las recetas de los miércoles, verificamos esto.

Y la la vez la continuidad de la narrativa del asado se expande y 
multiplica en cada una de las realizaciones, tanto audiovisuales, eventos 
presenciales o la playlist de Spotify.

Qué mejor ejemplo que pasar por la experiencia de mirar uno de 
los videos de recetas de LxA, “degustar” sus imágenes y luego tomar 
la decisión de llevarlo a la práctica y deglutir el plato, para comprobar 
la tensión (casi una pulsión, por no decir un impulso) de la Inmersión 
a la Extraibilidad. Al punto que cuando concretamos la receta, ya no es 
más la narrativa que vimos en el video, sino que pasa a ser la nuestra. 
Y si decidimos registrarla y compartirla, estaremos generando otra 
narrativa que expandirá a la primera. Y puede ser que lo hagamos. 
Porque sabemos que “del otro lado” de la red hay una comunidad que 
comparte esta experiencia.

Si hay algo que la narrativa de LxA construye es “mundos”, su 
mobiliario, su elenco, sus menesteres. Y sí, se genera una nueva con-
tradicción: lo vemos y “no lo podemos creer”. Tenemos que pasar a 
la acción y poner en el plano de lo real lo que vemos para suspender 
realmente “la incredulidad”.



1036

A lo largo del análisis comprobamos cómo la serialidad de LxA no 
se reduce a una secuencia lineal monomediática, sino que se ramifica 
en un tramado que involucra distintas plataformas, incluso experiencias 
presenciales.

Ni qué decir sobre cómo esta narrativa en torno al asado promueve 
la subjetividad polifónica. Hay dos cosas que podemos encontrar en 
cualquier bar de Buenos Aires y de la Argentina: Directores Técnicos 
y Asadores.

Como vimos, la propia narrativa de LxA invita constantemente a 
que los prosumidores den cuenta de sus realizaciones los convocan a la 
acción en forma permanente. Que no se apaguen las brasas…

Como fuimos viendo, la expansión del monomedia al transmedia de 
LxA, está vinculada a dos factores: el desarrollo de la comunidad y la 
sustentabilidad del emprendimiento. A tal punto que podríamos incor-
porarlo como un nuevo par dialéctico del identikit de las NT. Porque 
si bien la transmedialidad no parecía estar prevista al comienzo de la 
franquicia, fue abordada en la medida en que Luchetti y Chochklar fue-
ron de chico a grande. Como señala Jeff Gomez “Prever una expansión 
transmedia no significa que todos los medios y plataformas se deban 
activar inmediatamente: la expansión puede ser progresiva, en función 
del feedback generado por la historia o de los recursos a disposición” 
(Scolari, 2017. pp. 38 - 39).

Volvemos a pensar el propio asado como narrativa. En primer lugar 
desde nuestra experiencia personal. Un primer círculo es el grupo que 
se reúne en torno a una parrilla a compartir. Un ceremonial social que 
se inscribe en la gran serie de “las comidas”, que puede reunir desde un 
grupo de obreros de una obra en construcción un viernes al mediodía, 
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hasta los 10.360 kilos que asaron en Uruguay en 2017 (superando al 
asado de la Pampa de 2011 que había sido el más grande del mundo). 
Pero como lo describe magistralmente Gustavo Postiglione en la pe-
lícula “El asadito” (Domingo Cavagna. (2016), el encuentro encierra 
otras múltiples narrativas, relatos. Y terminada la ceremonia queda el 
comentario, lo que contamos sobre lo que pasó. A nuestra familia, a 
nuestros amigos. Quedan algunas fotos de asados memorables de nuestra 
historia… Pero como el propio film de Postiglione lo demuestra, hay 
otras posibilidades narrativas. Una cámara de cine super 8, una cámara 
de video… El componente visual es fundamental. No recordamos gra-
baciones en audio de asados… Sí, en cambio, fotos o videos.

La posibilidad de compartir la experiencia en redes sociales permite 
que la comunidad transcienda nuestro círculo más cercano. Y por esa 
activación casi pavloviana de nuestras glándulas salivales, el ansia de 
participar de esa comunidad nos lleva a compartir, preguntar, opinar, 
interactuar. Y Luchetti y Chochlac lo descubrieron sobre la marcha, casi. 
Empezaron subiendo fotos al grupo de Facebook que habían creado y 
en poco tiempo tuvieron 500 seguidores. Un proyecto con una clara 
marca de comunicación, que apela a un público capaz de desarrollar 
comunidad, prosumidores desde el ADN.

Comenzaron por un producto mínimo viable, con una clara estrategia 
comercial de sustentabilidad desde el inicio y llegan a desarrollar un 
producto que está en distintas plataformas, con producciones diferen-
ciadas, y fuerte participación de los prosumidores.

Y los tres principales componentes de un mundo narrativo que pro-
pone Scolari, están firmemente arraigados en LxA: el lugar, el tiempo 
y los personajes y sus relaciones (Scolari, 2017. pp. 82 - 83).
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Queda una pregunta pendiente. En torno al tiempo y la corrección 
política. Se la preguntan al “Laucha” Luchetti: “¿Vale el asado vegeta-
riano?”. Y nuevamente como quien habla no lo hace sólo como persona, 
sino desde el lugar que construyó como referente principal de LxA, su 
respuesta tiene el peso de quien busca expandir el público y no dejar a 
nadie afuera (que nadie se ofenda):

Hace poco hicimos uno, aunque para mí, el asado sin carne no existe. 
No creo que haya un lugar que sólo venda parrillada veggie. Eso sí, 
todo lo que sale fruto del calor del fuego es mucho más rico. Ojo, a la 
gente que consume carne la incitamos a que también haga vegetales 
asados, creo que es la forma más rica de comerlos. Hicimos zapallos, 
morrones y cebollas rellenas. Son cosas que complementan muy 
bien a la carne. ... al principio el público era muy duro. Nosotros 
respondíamos con respeto y decíamos que no promocionábamos la 
matanza de animales sino la cultura de hacer asado con lo que quieran. 
Incentivo a la gente que se reúna alrededor del fuego y comparta un 
lindo momento. La carne es la excusa para esa reunión: un asado 
para uno solo, no tiene sentido. (Raimondi, 2017)

El eje está claro. Nos reúne asar. La ceremonia. El resto lo discuti-
mos, vino de por medio ¿Por qué no?

Estos valores, incluso la discusión sobre ellos con alguna bebida de 
por medio, son los que el prosumidor tiene claros y por los que acude 
al llamado de LxA. Es esto lo que constituye la “marca” LxA. Saber a 
qué valores está asociado el nombre “Locos por el asado”. Y como dice 
Lluis Leida, es necesario que la marca se conozca y se crea. De otro 
modo el posicionamiento no se logra, no obtendrá un lugar en la mente 
del consumidor. “Además de ser diferentes, se trabaja para dar a enten-
der una forma de ser, de actuar, de ver la vida, entrando así en un nivel 
emocional”, señala Lleida (n.d.).
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La marca aparece vinculada al concepto de comunidad y de expe-
riencia y se despliega en todo el ecosistema mediático. Y es interesante 
el parentesco que encontramos entre el concepto de marca de Lleida y la 
posibilidad de que las narrativas transmedia, en manos de los prosumi-
dores dejen de seguir los cánones planteados por sus gestores iniciales:

la Marca no es nuestra, simplemente podríamos llegar a suponer que 
la creamos (como respuesta a una necesidad latente y a una idea 
simple que la puede satisfacer) y sobre todo la gestionamos. Quienes 
‘hacen’ la Marca son ‘todos’ quienes están, entran o salen en ella, es 
decir, también y en lugar principal los clientes o potenciales clientes, 
los proveedores, el empleado de menor rango…TODOS hacemos 
la Marca y, de hecho, formamos parte de ella” (Lleida. p. 7).

Es llamativo que este vínculo entre los dos conceptos sea mirado 
con tanto recelo desde el mundo publicitario.

Tal como señala Scolari, la relación entre storytelling y branding 
no es nueva. Grandes marcas patrocinaban ciclos televisivos y radio-
fónicos . Y si bien estos modelos de negocios no desaparecieron, las 
NT permiten un vínculo renovado entre marca y experiencia. Por eso, 
parafraseando a Jenkins, no sólo comprobamos que LxA es una ex-
periencia transmedia, sino que existe un mundo-marca “Locos por el 
Asado”. (2017, pp. 304 - 305)
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Para Motta, Alcadipani e Bresler (2007) a população brasileira 
é claramente híbrida, com traços culturais marcantes. Entendemos 
que esses fatores também são comuns ao ambiente organizacional, 
apesar de predominar, tanto nesse contexto quanto no âmbito social, a 
valorização do paternalismo na gestão das relações e a discriminação 
entre pessoas devido à sua classe social, gênero, opção sexual, entre 
outros fatores.

Um exemplo disso pode ser visto na seguinte situação: embora as 
mulheres sejam maioria no Brasil3 (51,4% do total da população), nas 
organizações elas ficam sub-representadas e enfrentam um afunilamento 
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hierárquico que dificulta que elas alcancem posições mais elevadas, já 
que apenas 18% delas ocupam cargos na alta direção (Você S/A, 2018). 
Esse cenário nos leva a refletir que determinadas organizações podem 
definir sua cultura e suas políticas a partir de um contexto histórico e 
social excludente, predominando um sistema organizacional patriarcal, 
que oferece pouca abertura à participação e oportunidade de fala às 
mulheres, perpetuando valores centralizadores e cristalizados.

Partindo do exposto, este artigo tem o objetivo de destacar, por 
meio de uma análise indutiva e interpretativa, algumas contribuições 
que as pautas dos movimentos feministas podem trazer para as práticas 
organizacionais, elencando especialmente caminhos a partir de uma 
perspectiva dialógica, participativa, coletiva e auto-organizada (que 
estão no cerne das lutas promovidas pelos movimentos feministas), bem 
como discutindo sobre o protagonismo da comunicação nesse processo, 
tendo em vista que “comunicar não é passar por cima das identidades, 
é fazer com. Busca-se a partilha. Troca-se” (Wolton, 2006, p. 223).

No que tange à estrutura do artigo, são propostas reflexões teóricas 
envolvendo conceitos sobre os movimentos feministas, as organizações 
e a comunicação, apresentando, na sequência, as principais discussões 
e perspectivas oriundas dessas reflexões teóricas com a proposta de 
pensar alguns aspectos que poderiam ser transformados no dia a dia de 
uma organização a partir dos preceitos feministas.

1. Feminismos: Conceitos, Desafios e Propostas

Os movimentos em prol do feminismo possuem uma natureza plu-
ral, e congregam uma grande diversidade de pautas, posicionamentos e 
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narrativas para que sejam percebidos e garantidos às mulheres direitos à 
liberdade, à educação, à participação política, à segurança, às escolhas 
sexuais, à expressão de pensamentos, entre muitos outros.

Em razão dessa pluralidade, alguns autores optam por falar em 
“Feminismos”, para reforçar que são as diferenças que trazem riqueza 
para o movimento (Zirbel, 2007). Alinhado a isso, a norte-americana 
Kathleen Hanna defende que: “Há tantos tipos diferentes de feminis-
mo quanto há mulheres no mundo” (Superinteressante, 2018), e, nessa 
mesma linha, Alves e Pitanguy (1985, p. 7) explicam:

É difícil estabelecer uma definição do que seja feminismo, pois este 
termo traduz todo um processo que tem raízes no passado, que se 
constrói no cotidiano, e que não tem um ponto predeterminado de 
chegada. Como todo processo de transformação, contém contradi-
ções, avanços, recuos, medos e alegrias.

Apesar de não haver uma definição precisa sobre o conceito, tam-
pouco mandamentos gerais, Cardoso (2018) afirma que ele envolve 
processos de ação e disputa política de forma viva, a fim de lutar contra 
o controle, a violência e a opressão aos quais estão sujeitas as mulheres 
em diferentes âmbitos, com divergências nas bandeiras defendidas e 
nas formas de enfrentar essas questões.

Segundo Alves e Pitanguy (1985), a valorização das divergências 
entre as participantes dos movimentos em prol das mulheres se justifica 
pois a opressão sofrida por essa parcela da população possui um cará-
ter subjetivo e global, que vai além da esfera pública e de um número 
limitado de instituições. Pinto (1992, p. 132) argumenta que, enquanto 
outros movimentos sociais costumam se constituir ao redor de uma ex-
clusão específica e reivindicar seus direitos para determinada instituição 
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governamental, como é o caso dos indivíduos sem-terra e sem-teto, os 
movimentos feministas se constituem “... em torno de uma condição 
de exclusão dispersa e, ao mesmo tempo, onipresente ... dada histori-
camente pela desigualdade nas relações ... em nível público e privado, 
da razão e do afeto, do trabalho e do prazer, da obrigação e do desejo”. 

Em outras palavras, a desigualdade e a discriminação sofridas pelas 
mulheres estão presentes em diferentes níveis, em relações interpessoais 
imbuídas por assimetria de poder e hierarquia no cotidiano.

Então, precisamente para se contrapor a essa assimetria e a essa 
hierarquia, os movimentos feministas rejeitam uma organização cen-
tralizada, que seja imposta às envolvidas. Eles se estruturam:

... pela auto-organização em suas múltiplas frentes, assim como em 
grupos pequenos, onde se expressam as vivências próprias de cada 
mulher e onde se fortalece a solidariedade. Os pontos de vista e as 
iniciativas são válidos não porque se originem de uma ordenação 
central, detentora de um “monopólio da verdade”, mas porque são 
fruto da prática, do conhecimento, e da experiência específica e 
comum das mulheres. (Alves & Pitanguy,1985, pp. 8-9).

Ainda de acordo com Alves e Pitanguy (1985), o fato desses movi-
mentos se estruturarem de forma descentralizada não significa que eles 
não possuam uma organização, pois são realizadas diferentes formas 
de expressão, prática e mobilização em eventos, debates, pesquisas, 
comentários, entre outras iniciativas que nem sempre são publicamente 
visíveis, mas que se revelam todas as vezes que as mulheres tentam 
repensar as relações interpessoais para que o feminino não seja desva-
lorizado, como comumente ocorre.
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Beauvoir (1970) foi uma das primeiras autoras a estudar essa desva-
lorização, afirmando que a mulher costuma ser vista como “o segundo 
sexo”, ou seja, como alguém com uma existência à parte. Segundo a autora: 

A humanidade é masculina e o homem define a mulher não em si mas 
relativamente a ele; ela não é considerada um ser autônomo. ... A mu-
lher determina-se e diferencia-se em relação ao homem e não este em 
relação a ela; a fêmea é o inessencial perante o essencial. O homem é 
o Sujeito, o Absoluto; ela é o Outro. (Beauvoir, 1970, p. 10). 

Ainda de acordo com Beauvoir (1970), o fato de a mulher ser vista 
como inferior, fraca, acessória e como “Outro” não é justificável por 
razões biológicas; afinal, a criação da vida por meio do óvulo e do 
espermatozoide só ocorre porque ambos atuam de forma conjunta e 
possuem um papel idêntico em relação à sua importância, já que o óvulo 
é constituído para antecipar necessidades e nutrir o ser que se formará, 
e o espermatozoide se desloca para suscitar a explosão da vida.

Então, se a supremacia do masculino sobre o feminino não é algo 
natural, Beauvoir (1970) afirma que o entendimento da mulher como 
mero objeto e como um ser passivo foi construído por processos sociais 
e históricos que foram convenientemente forjados e disseminados pelos 
homens especialmente com o surgimento da agricultura. Segundo a 
autora, na Idade da Pedra, quando os instrumentos rudimentares limi-
tavam as possibilidades agrícolas, havia uma igualdade entre os sexos 
com relação à divisão primitiva de trabalho, pois, enquanto o homem 
caçava e pescava, a mulher permanecia no lar, mas suas tarefas domés-
ticas envolviam um importante papel econômico, com a produção de 
vasilhames, a realização de tecelagem, e a jardinagem. Porém:
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Com a descoberta do cobre, do estanho, do bronze, do ferro, com 
o aparecimento da charrua, a agricultura estende seus domínios. 
Um trabalho intensivo é exigido para desbravar florestas, tornar os 
campos produtivos. O homem recorre, então, ao serviço de outros 
homens que reduz à escravidão. A propriedade privada aparece: 
senhor dos escravos e da terra, o homem torna-se também pro-
prietário da mulher. Nisso consiste “a grande derrota histórica do 
sexo feminino”. Ela se explica pelo transtorno ocorrido na divisão 
do trabalho em consequência da invenção de novos instrumentos. 
A mesma causa que assegurara à mulher sua autoridade anterior 
dentro da casa, seu confinamento nos trabalhos domésticos, essa 
mesma causa assegurava agora a preponderância do homem. O tra-
balho doméstico da mulher desaparecia, então, ao lado do trabalho 
produtivo do homem; o segundo era tudo, o primeiro um anexo. 
(Beauvoir, 1970, p. 74).

Apesar dessa condição de submissão da mulher se perpetuar há 
milênios, isso não pode ser visto como imutável para Beauvoir (1970). 
Trata-se de uma visão que foi culturalmente construída por meio do 
aprendizado, e, portanto, é possível modificar essa perspectiva a partir 
de modos de vida individuais e de lutas coletivas. Nessa mesma linha, 
para Schwebel (2009, p. 144), as lutas das mulheres precisam partir do 
reconhecimento de que elas são “específica e sistematicamente oprimi-
das..., [mas] que existe a possibilidade política de sua transformação”. 

Alves e Pitanguy (1985, p. 57) reforçam essa necessidade de trans-
formação à medida que defendem que é necessário que a mulher seja 
livre para criar e recriar a sua identidade a fim de que “as diferenças 
entre os sexos sejam de complementaridade e não de dominação”, as-
sumindo, adicionalmente, que o ser humano é dialético, e, portanto, que 
o polo de força e de racionalidade não está presente apenas no âmbito 
masculino, enquanto a fraqueza e a emoção não fazem parte unicamente 
do universo feminino.
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Para que a construção da identidade feminina ocorra, é essencial 
fortalecer a autonomia, a consciência e o poder de escolha das mulhe-
res, e é justamente isso que Adichie (2015) defende. Para a autora, o 
feminismo não dita o que cada mulher deve fazer, mas, ao invés disso, 
dá subsídios para que ela possa escolher o que melhor corresponde ao 
que ela quer segundo o contexto em que ela vive. Afinal, de acordo 
com Adichie (2015), a forma com que a sociedade está estruturada 
faz com que esteja prescrito como a mulher deve ser, ao invés de dar a 
oportunidade de ela refletir e reconhecer quem realmente é, definindo 
suas necessidades e tomando decisões políticas.

Logicamente, essas necessidades e decisões são particulares a cada 
mulher e dependem da situação em que cada uma delas está inserida; 
no entanto, segundo Taís Araújo, nomeada defensora dos Direitos das 
Mulheres pela Organização das Nações Unidas (ONU): “Independente 
da origem, existe um sofrimento que é nosso [das mulheres]. Meu, que 
fui criada na Barra, e da menina da favela da Maré. Ela tem uma vida 
muito mais difícil, claro. Há um abismo entre nós, mas nos encontramos 
na dor” (Superinteressante, 2018).

Justamente a partir desse encontro em torno de dores compartilhadas, 
os movimentos feministas privilegiam, apesar das diferenças entre as 
envolvidas, a construção de alguns sentidos e valores comuns e com-
partilhados em torno da ideia de sororidade (Schwebel, 2009), vocábulo 
criado pelo movimento para designar o reconhecimento das participantes 
como irmãs que precisam se ajudar, ao invés de competirem entre si.

Alves e Pitanguy (1985, p. 66) afirmam que uma forma encontrada 
para promover essa ajuda mútua, e que foi estruturada espontaneamente 
como uma tática de luta dentro da especificidade dos movimentos fe-
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ministas, foi a criação de “... grupos de reflexão ou de autoconsciência, 
grupos pequenos e informais, constituídos unicamente por mulheres”. 
Ainda segundo as autoras, esses grupos surgiram diante da necessidade 
das mulheres romperem o isolamento e a solidão que vivenciam no seu 
núcleo doméstico; com isso:

A mulher constitui assim um espaço próprio para expressar-se sem 
a interferência masculina, para compreender-se através de sua voz 
e da voz de suas companheiras, para descobrir sua identidade e 
conhecer-se. Nestes grupos a mulher descobre que sua experiência, 
suas dificuldades, frustrações e alegrias não são isoladas, nem fruto 
de problemas unicamente individuais mas, ao contrário, são parti-
lhadas por outras mulheres. A descoberta dessa experiência comum, 
a transformação do individual em coletivo, forma a base do movi-
mento feminista. ... Desmistifica-se a diferenciação entre o público 
e o privado, o político e o individual. Se o que era aparentemente 
individual e isolado se revela, na verdade, como uma experiência 
coletiva, concretiza-se a possibilidade de luta e de transformação. 
(Alves & Pitanguy, 1985, p. 67)

A experiência coletiva proporcionada pelos grupos de reflexão, 
que gera entre as participantes uma série de problematizações, permite 
vislumbrar outra característica dos movimentos feministas que também 
é destacada por Alves e Pitanguy (1985) como sendo altamente rele-
vante, apesar de menos aparente: a capacidade de questionamento e de 
reivindicação que as mulheres feministas fomentam em seu cotidiano 
por meio da busca constante de recriar a relação com o mundo, com os 
que as cercam e com elas mesmas.

Tiburi (2018, p. 29) pode complementar essa ideia quando menciona 
que o feminismo se sustenta em torno de discursos e práticas há muitas 
gerações, e que ele precisa: “ajudar as pessoas a se perguntarem sobre os 
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jogos de poder envolvidos em sua própria vida”. Ainda segundo Tiburi 
(2018, p. 91), para fazer isso é preciso reconhecer o caráter político do 
movimento por meio do diálogo, da escuta, e principalmente da Ética, 
entendendo que, enquanto a moral “é aquilo que está dado como se 
fosse verdade”, a “ética é a chance de inventarmos nós mesmos e um 
outro mundo necessariamente a partir do pensamento crítico”.

Essa valorização do pensamento crítico enquanto diferencial dos 
movimentos feministas é exaltada por Pinto (2010) quando a autora 
reforça que uma característica muito peculiar desses movimentos é que 
eles produzem suas próprias reflexões, e as participantes costumam co-
nectar as ações de militância com a estruturação de teorias e a criação 
de vocábulos que embasem as lutas no dia a dia e permitam descontruir 
com argumentos sólidos os discursos de supremacia masculina, que 
costumam ser vistos como verdades pouco questionáveis.

Um universo em que costumam ser construídos discursos sem tantos 
tensionamentos, apesar da necessidade de ser vislumbrado a partir da 
transformação, da pluralidade e da reflexão crítica, como defendem os 
movimentos feministas, é o âmbito das organizações, e a perspectiva 
comunicacional pode contribuir para isso.

2. As Inter-Relações entre Comunicação e Organização na Busca 
pela Igualdade

A ideia de comunicação é tão ampla que várias situações podem ser 
definidas sobre seu conceito “desde a conversa entre pessoas, passando 
pela análise das condições econômicas de uma emissora de televisão e 
o estudo sobre blogs”, como aponta Martino (2009, p. 9).
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Apesar de a comunicação poder trazer entendimentos tão polissê-
micos, a ação de comunicar remete ao “fazer com que uma coisa seja a 
mesma num lado e no outro”, conforme Marcondes Filho (2008, p. 16) 
destaca, ou seja, entende-se o fenômeno como o ato de compartilhar 
e trocar de forma consciente e respeitosa, sabendo que se trata de 
uma necessidade humana fundamental e incontrolável, já que “viver é 
comunicar e realizar trocas com os outros do modo mais frequente e 
autêntico possível”. (Wolton, 2006, p. 17)

Refletimos então, a partir de Wolton (2006), que temos a obrigação de 
nos questionarmos sobre os contextos culturais em que estamos inseridos 
de modo que a comunicação seja considerada a partir da perspectiva 
da busca pela igualdade e pela paz no mundo. O autor argumenta que 
a sociedade não deve ser só aquela em que tudo se comunica, mas sim 
aquela que reconhece histórias dos diferentes grupos, das civilizações 
e da religião em contraste com a vitória das tecnologias e da economia. 
Wolton (2006) ainda justifica que um mundo aberto, a partir de uma 
perspectiva globalizada, não facilita diretamente a emergência de um 
mundo mais tolerante.

Para que tal mundo seja possível, é preciso empreender um real 
esforço de conhecimento e de reflexão, abrindo-se para outras realida-
des; a comunicação é quem traz essa abertura e esse reconhecimento 
das outras pessoas, de modo que cada ser humano dê importância à 
existência, à identidade e ao que é genuinamente do outro, com o de-
safio de fazer isso em um mundo atravessado por técnicas sofisticadas, 
individualizadas, interativas e personalizadas.

Para tanto, é fundamental refletir sobre as condições necessárias 
para que haja o mínimo de inter-relações que respeitem as diferenças 
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e identidades. Isso envolve encontrar condições que permitam inter-
compreensão e que levem em conta a alteridade dos seres, grupos e 
sociedades, sabendo que “a comunicação tem um grande valor hu-
manístico e democrático” porque “é igualitária, reconhece o valor do 
outro, reconhece sua liberdade, igualdade e alteridade” (Wolton, 2011). 

Dito de outro modo, é pela comunicação, pelo relacionamento e pelo 
diálogo que os encontros ocorrem. Eles possibilitam que algo que uma 
pessoa possui passe a acrescentar à outra, e, por sua vez, algo da outra 
passe a ser acrescentado naquele ser humano; para Wolton (2011), “o 
verdadeiro elogio da comunicação é o diálogo”, pois para haver diálo-
go é necessário de antemão aceitar o que é do outro, respeitando-o ao 
mesmo tempo como um igual e como um diferente.

Ainda segundo Wolton (2011), o desafio da comunicação não está 
na técnica, mas nas pessoas. Ele argumenta que quando não alcançamos 
o entendimento sob o ponto de vista humano, achamos que a técnica 
vai resolver, ao invés de buscar o esforço pela compreensão de quem 
é distinto de cada um de nós.

É preciso realizar esse esforço em diferentes contextos, como por 
exemplo, no cotidiano organizacional, que, muito além de ser forma-
do apenas por artefatos visíveis e por ferramentas de controle e de 
gestão, é um fenômeno vivo, no qual se estruturam a todo momento 
práticas relacionais.

Nesse cenário, o diálogo é um processo basilar para a busca da 
igualdade. Lima e Bastos (2012) destacam que é preciso encarar a or-
ganização para além da distinção de polos, de processos e de pessoas 
isoladas, vislumbrando, ao invés disso, que uma empresa é um ser 
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social coletivo constituído por pessoas que participam do processo de 
comunicação umas com as outras.

Assim, é através da comunicação que ocorrem os fenômenos sociais 
(França, 2004) nas organizações, e ela pode oportunizar relações de 
poder e dominação, mas também espaços de fala, de troca e de igual-
dade, já que:

A comunicação é a energia que circula nos sistemas e a argamassa 
que dá consistência à identidade organizacional. Ela é o oxigênio 
que confere vida às organizações. Está presente em todos os setores, 
em todas as relações, em todos os fluxos de informação, espaços de 
interação e diálogo (Duarte & Monteiro, 2009, p. 334).

Há, portanto, uma relação intrínseca entre comunicação e organi-
zação, e esta relação tem como base a interação entre as pessoas e o 
reconhecimento do que é singular em cada ser humano.

Kunsch (2010) complementa que é necessária a superação do prisma 
que compreende que as pessoas são apenas partes vulneráveis subme-
tidas “à autoridade e à ordem de um todo que domina e que controla, 
buscando relacionar um paradigma emergente, sistêmico e complexo, 
capaz de dar conta dos novos desafios impostos pela diversidade, im-
previsibilidade e pela complexidade” (Kunsch, 2010, p. 11).

Dessa forma, compreender a organização e a comunicação conside-
rando seus aspectos relacionais e subjetivos, abrindo espaço para o que 
é da outra pessoa, se torna fundamental, tendo em vista que:

Pessoas não fazem somente parte da vida produtiva das organizações. 
Elas constituem o princípio de sua dinâmica, conferem vitalidade 
às atividades e processos, inovam, criam, recriam contextos e situa-
ções que podem posicionar-se de maneira competitiva, cooperativa 
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e diferenciada com clientes, outras organizações e no ambiente de 
negócios em geral (Davel & Vergana, 2007, p. 31).

Entendemos, então, que cada organização é única devido às pessoas 
que dão vida a ela e que constroem significados, processos, relaciona-
mentos e repertórios distintos.

Entretanto, Hall (2004) afirma que costumeiramente as organizações 
buscam unificar culturas nacionais como uma grande família, indepen-
dentemente de quão diferentes os membros possam ser em termos de 
classe, gênero ou raça, trazendo à reflexão a ideia de que existe uma 
tendência para a simplificação e a unificação das partes no cotidiano, 
sem olhar para as subjetividades, as questões sociais e os repertórios 
de cada ser humano.

Para superar essa tendência homogeneizante, compreendemos que 
as contribuições dos movimentos feministas e da comunicação podem 
trazer à gestão organizacional novas políticas e práticas, questionando 
estruturas cotidianas enraizadas e verdades tidas como únicas; estimu-
lando leituras de mundo críticas e compartilhadas; descentralizando 
tomadas de decisão, muitas vezes baseadas em visões individualistas 
que reforçam um poder patriarcal, para, assim, construir um olhar co-
letivo de respeito, igualdade e tolerância. Justamente por essa razão, 
nos propomos o exercício de pensar alguns aspectos que poderiam ser 
modificados em uma organização pautada nos preceitos feministas, que, 
por sua vez, valorizam a importância do diálogo e das trocas conforme 
já foi mencionado.
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3. O Exercício de Enxergar a Organização a partir dos Preceitos 
dos Movimentos Feministas

A nosso ver, a proposta de estabelecer inter-relações entre os movi-
mentos feministas, que reconhecem o protagonismo da comunicação, e 
o universo das organizações é necessária por alguns motivos. Primeira-
mente, porque, como afirma Belle (2001, p. 196), “a empresa antes de 
tudo é um mundo de homens, que ... não foi nem pensada por mulheres 
nem feita por elas”, e, por isso, torna-se um desafio e uma necessidade 
abrir espaço para a construção de uma nova identidade social nesse 
contexto, “onde o essencial do poder é exercido pelos homens”. (Laufer 
& Paradeixe, 1982, como citado em Belle, 2001, p. 198)

Em segundo lugar, destacamos que, apesar da organização ser fre-
quentemente vista como um todo homogêneo, concreto, claro, ordenado, 
previsível e com existência própria, é preciso considerá-la de forma 
heterogênea, plural, problemática e diversa a partir das inúmeras partes 
e de cada processo cotidiano e simbólico formado nas práticas sociais 
diárias (Spink, 1991), assim como as militantes feministas enxergam 
o movimento em que elas se inserem.

Belle (2001), inclusive, complementa essa perspectiva da organização 
ser comumente vista de forma homogênea e totalizante mencionando 
que isso ocorre pois as organizações buscam mascarar a violência, 
as diferenças e as desigualdades do dia a dia criando um discurso de 
valorização da harmonia, do consenso, da unicidade e da estabilidade, 
preconizando a existência das mesmas normas para todos, como se 
fossem leis universais. No entanto, nessa ânsia pela universalização, 
defende-se mais “a fascinação e a identificação narcisista ao seu seme-
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lhante do que a abertura em relação ao outro e o reconhecimento de sua 
singularidade. O [falso] caráter igualitário das organizações coexiste 
então com uma cristalização das diferenças” (Belle, 2001, p. 203).

Pelo fato de membros das organizações e de autores como 
Spink (1991), Belle (2001) entre outros enxergarem a necessidade de 
ir além de definições prontas, monolíticas e universais para as organiza-
ções, têm surgido novas formas de vislumbrar esse fenômeno. Morgan 
(2002) defende, por exemplo, que é importante que as organizações 
sejam vistas a partir de inúmeras imagens e metáforas, comparando-as 
não apenas com máquinas e sistemas, mas também utilizando conceitos 
de fluxo e transformação para vislumbrá-las, que impulsionem o sur-
gimento de modelos mais horizontalizados e flexíveis de gestão. Além 
disso, tem crescido no âmbito organizacional o uso de metodologias que 
valorizam a escuta ativa, o compartilhamento, o questionamento coletivo 
e a pesquisa, e acreditamos que enxergar uma organização a partir dos 
movimentos feministas pode potencializar ainda mais esse processo, 
especialmente se ele for visto através de um prisma comunicacional.

Diante do exposto, consolidamos uma proposta de inter-relacionar 
movimentos feministas, comunicação e organizações a partir do nosso 
lugar de fala enquanto autoras deste artigo, tendo como base conteúdos 
teórico-práticos desenvolvidos nas pesquisas acadêmicas e na nossa 
prática profissional, mas a ideia é que essa reflexão inspire outras co-
nexões e contribuições de mulheres distintas.

O movimento que pretendemos envolve, portanto, vislumbrar uma 
práxis organizacional que, assim como os movimentos feministas, busque 
tensionar e ressignificar padrões estabelecidos tanto na comunicação 
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quanto na gestão organizacional, podendo reverberar, inclusive, na 
própria sociedade.

Para contribuir com essa proposta, destacamos aqui quatro aspectos 
dos movimentos feministas, elencados com as respectivas ideias que 
acreditamos que podem ser geradas no âmbito de uma organização:

- Alternativas às práticas centralizadoras e aos olhares universais 
sobre a organização: entendemos que pensar a organização a partir 
dos movimentos feministas envolve, inicialmente, ir além da busca de 
modelos prontos, homogêneos e popularmente disseminados. Desta-
camos, para exemplificar, que é comum ver as organizações utilizarem 
em suas estratégias de comunicação uma voz uníssona, institucional, 
que pode ser vislumbrada na área “Quem somos” de muitos websites, 
na forma padronizada de se comunicar nas mídias sociais, entre outros 
canais nos quais é apresentado um texto formal que parece representar, 
de forma distante, a essência da empresa. Sabemos que manter certa 
coerência no discurso é necessário, mas sugerimos, como alternativa, 
apresentar um painel de vozes, imagens, experiências e histórias nos 
meios de comunicação, dando representatividade aos diferentes in-
tegrantes da organização, que podem ser convidados a falar sobre a 
empresa e a compartilharem seus repertórios nos diversos canais; dessa 
forma, a organização seria vista como um fenômeno plural que “está” 
em constante mudança e “torna-se” diferente no cotidiano, e não como 
algo que “é” acabado e categórico.

Sugerimos ainda que, ao invés de estruturar apenas uma missão e 
uma visão da empresa, condizente com uma perspectiva mais homogê-
nea, a organização declare também Missões, ou seja, causas pelas quais 
pretende lutar em consonância com as demandas dos seus membros 
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e da sociedade, e reconheça diferentes Visões de Mundo que podem 
contribuir para o crescimento de todos e para uma real transformação. 
O alinhamento entre essas Missões e essas Visões se daria em torno 
de um manifesto, e não seria algo estático, mas sim uma perspectiva 
constantemente aprimorada.

Ressaltamos adicionalmente que, tendo em vista o fato de os mo-
vimentos feministas questionarem os padrões hierárquicos e centrali-
zadores, a organização pautada nesses movimentos seria formada por 
estruturas auto-organizadas de pessoas que trabalhariam devidamente 
regulamentadas e orientadas, porém divididas em equipes diversas con-
forme a demanda de atividades, com papéis modificáveis em práticas 
distintas. Nesse sentido, o convite para que novas pessoas façam parte 
da organização não seria necessariamente divulgado para uma vaga 
específica; o indivíduo optaria por trabalhar na empresa tendo em vista 
as Missões, Visões e Valores que tal organização defende, e participaria 
de diferentes ações nesse ambiente.

Por fim, estimulamos a criação de um Dicionário com palavras pró-
prias à realidade da empresa para lidar com os desafios que surgirem e 
estimular uma linguagem construída de forma comunitária, viva, inclu-
siva, respeitosa em meio às experiências do cotidiano. Afinal, quantas 
palavras, no português e em outros idiomas, são utilizadas no dia a 
dia sem que elas façam sentido a todos, ou, pior, de forma a reforçar 
estereótipos e discriminações?

- Olhar para a coletividade, para a pluralidade, para “os outros” 
e suas dores: sugerimos a criação de grupos de reflexão, diálogo e so-
roridade diversos, que chamamos aqui, a título de ideia, de “grupos de 
aprendizado e apoio mútuo”. A proposta desses grupos é que as pessoas 
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se reconheçam em meio às dificuldades, oportunidades e lutas tendo em 
vista algum tema de interesse que as reúna (uma causa que defendem, 
uma dificuldade em comum, uma demanda de aprendizado, entre outras 
possibilidades); levando em consideração a necessidade das reflexões e 
das práticas estarem além das divisões entre público e privado, ambien-
te interno e externo, esses grupos poderiam ser formados não apenas 
pelas pessoas da organização, mas também por clientes, fornecedores, 
parceiros, familiares, militantes, entre outros interessados.

- Busca constante pela desconstrução e pela problematização: 
Os modelos de planejamento e gestão das organizações costumam ini-
ciar com um processo costumeiramente chamado de “Diagnóstico”, no 
qual se busca entender, de forma na maioria das vezes conformadora, 
as características de determinada situação e a solução para minimizar 
determinados pontos fracos, ao invés de, muitas vezes, questionar-se 
sobre estruturas sócio históricas enraizadas no dia a dia. Entendemos, 
com base nos movimentos feministas, que é preciso que essa nova 
proposta de organização se pergunte “por quê” determinadas estruturas 
e verdades tidas como universais são popularizadas. Propomos, assim, 
que a organização desenvolva seus processos tomando como base, 
inicialmente, o desafio, o questionamento e a problematização, e não 
apenas a identificação do que já está posto.

- Conexão entre teoria e militância: quantas empresas buscam 
construir teorias e questionamentos para além de objetivos egocêntri-
cos com resultados apenas para elas? Aliás, que projeto de sociedade a 
organização está ajudando a construir? Compreendemos que é preciso 
aprender com os movimentos feministas a buscar o delineamento de 
teorias e o envolvimento com as práticas políticas em prol da plurali-
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dade, tanto para suprir carências conceituais quanto para realizar trans-
formações sociais. Acreditamos que uma forma de fazer isso seja, por 
exemplo, apoiar projetos educacionais ligados à promoção da igualdade 
e da autonomia entre crianças e adolescentes, refletindo sobre o que 
tais crianças e adolescentes podem aprender com as organizações, e o 
que as organizações podem aprender com eles. Dessa forma, pode ser 
possível estimular leituras de mundo críticas ao invés da mera replicação 
de conceitos que escondam discriminações e opressões.

Destacamos novamente que as proposições acima buscam questionar 
padrões e trilhar novos caminhos organizacionais e sociais, porém elas 
não devem ser as únicas. Ao contrário, é fundamental trazer propostas 
ainda mais diversas com a intencionalidade de estimular perspectivas 
mais democráticas, justas e inclusivas.

Considerações Finais

As reflexões sobre comunicação, pela perspectiva dialógica e rela-
cional, assim como os estudos sobre os movimentos feministas, trazem 
contribuições significativas às organizações no sentido de elas proble-
matizarem e ressignificarem pautas, posicionamentos e narrativas que 
excluam boa parte das pessoas que as compõem.

Dito de outro modo, tanto os movimentos feministas quanto a co-
municação buscam transformar universos e organizar grupos que atuem 
na garantia de direitos à liberdade, à igualdade, à expressão de pensa-
mentos e particularidades, e essas reflexões precisam ganhar cada vez 
mais espaço no âmbito organizacional.
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Para tanto, é necessário entender que a organização não envolve 
apenas procedimentos e ferramentas de gestão, mas se constitui de forma 
social, sendo constituída por pessoas que participam de trocas materiais 
e simbólicas que são estabelecidas pelo processo de comunicação.

Uma vez que exista a vontade real de consolidar um olhar comuni-
cacional, humanizado e inclusivo para a organização, tomando como 
inspiração iniciativas como os movimentos feministas, é possível abrir 
espaço para a construção de maneiras mais plurais, inclusivas e auto-
-organizadas de agir. Dessa forma, pouco a pouco, pode ser possível 
desconstruir paradoxos excludentes e ampliar a capacidade de reflexão, 
diálogo e transformação tão necessária à sociedade e às empresas.
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Estrategias de Género en la Publicidad en 
España. Estudio de Casos y Aportaciones para 
Evitar la Publicidad Sexista

Emma Torres-Romay1

Silvia García Mirón2

1. Presentación, Objeto de estudio y Metodología

En este trabajo profundizamos sobre el uso de la imagen de la mujer 
en la publicidad en España. Para ese fin partimos de la máxima de que 
parecen haberse corregido algunos de los malos usos que resultaban 
más habituales a a finales del siglo pasado y comienzos del actual, pero 
siguen produciéndose problemas. Existen numerosos estudios acadé-
micos en lo relativo a esta problemática tanto desde el punto de vista 
de los medios de comunicación en general (Balaguer, 1985) como en el 
caso específico de la publicidad (García & García, 2004) y todo parece 
apuntar a que estos primeros trabajos dieron lugar a la identificación 
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de estereotipos o roles incorrectos e incluso han permitido crear una 
conciencia social sobre este asunto.

A pesar de este punto de partida en los últimos años parece haberse 
producido una pérdida de interés sobre el problema, a pesar de que este 
se encuentra lejos de estar solucionado. La atención académica parece 
haber decrecido y debemos remontarnos bastante atrás para poder ana-
lizar metodologías de los estudios realizados al respecto. Abundan los 
trabajos que aplican modelos de análisis a una muestra determinada de 
piezas publicitarias (Del Moral, 2000) y aquellos que, mediante revisión 
bibliográfica, identifican tendencias y aportan propuestas de investigación 
(Santiso, 2011), teniendo también una importante presencia los estudios 
de la legislación existente en torno a este fenómeno (Balaguer, 2008) 
pero no son tan comunes los análisis de casos específicos. En los últimos 
años debemos destacar como se han concretado los contenidos hablan-
do específicamente de roles y estereotipos de género (Ruiz Vidales & 
Muñiz, 2017) y mostrando especial interés por el uso del cuerpo femenino 
(Vega Saldaña, Barredo Ibáñez, & Merchán Clavellino, 2019).

Teniendo en cuenta todo esto, nuestro objeto de estudio se centra en 
analizar la situación actual del uso de la imagen de la mujer en la publi-
cidad en España, intentando identificar los problemas existentes – incien-
diendo en el concepto de roles (Eisend, Dens, & De Pelsmacker, 2019) 
- y poder determinar posibles soluciones para hacerle frente. Para ello 
debemos desarrollar una metodología específica que se centrará en el 
estudio de casos. En la acotación de nuestra muestra, nos hemos centrado 
en la publicidad impresa (periódicos y revistas) y audiovisual (televi-
sión), sin entrar en el análisis de los medios digitales que requerirían un 
estudio específico. Esta delimitación parte de la existencia de una base 
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de datos elaborada desde 2015 en la Facultad de Ciencias Sociales y de 
la Comunicación de la Universidad de Vigo, destinada inicialmente a la 
identificación de tendencias publicitarias pero que, como vemos en este 
trabajo, también ha permitido contar con campañas o casos concretos 
de mal uso de la imagen de la mujer.

Para poder delimitar de una forma más concreta la muestra, se han 
seleccionado los casos recogidos entre los años 2015 y 2019 y se han cru-
zado con las denuncias ante los distintos organismos así como sentencias 
judiciales, dando como resultado una muestra de 20 campañas que son 
sometidas a un proceso de análisis de contenido. Se trata, por tanto, de un 
análisis puramente cualitativo ya que consideramos que la parte cuantifi-
cable del problema ya se encuentra cubierta con los estudios e informes 
que las distintas entidades sociales y públicas realizan periodicamente.

2. Estado de la Cuestión

Delimitando nuestro objeto de estudio y teniendo clara nuestra me-
todología, debemos realizar una contextualización de los elementos que 
pretendemos analizar desde el punto de vista del control y seguimiento 
de los casos de mal uso de la imagen de la mujer.

2.1. Aspectos legales

La legislación sobre publicidad en España a penas ha variado en 
los últimos años. Los límites de la publicidad siguen estando marca-
dos por la Ley 34/1988, General de Publicidad, del 11 de noviembre. 
Esta Ley ha sido sometida a revisiones para su la adaptación a otras 
normativas, como por ejemplo la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, 
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por la que se modificaba el régimen legal de la competencia desleal y 
de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y 
usuarios. También se han aprobado normativas específicas para aspec-
tos como el consumo del tabaco o los medicamentos (Perelló, Muela, 
& Hormigos, 2016) pero no se han hecho cambios con respecto a la 
mujer. Así, el espíritu de la Ley se mantiene en cuanto a la publicidad 
ilícita (art. 3) indicando que es “aquella que atente contra la dignidad 
o vulnere los derechos reconocidos en la Constitución, especialmente 
en lo referido a la infancia y la mujer”.

Además de lo anterior, debemos tener en cuenta que la actual legis-
lación en torno a la violencia de género incluye varios aspectos relati-
vos a la publicidad (Navarro-Beltrá & Martí Llaguno, 2012). La Ley 
Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género, que se promulga en España en el año 2004, regula y penaliza 
la discriminación por sexo en la comunicación comercial, incluyendo 
un capítulo específico sobre “el ámbito de la publicidad y de los medios 
de comunicación”. A pesar de ello el artículo 10 de esta norma hace 
referencia a la Ley General de Publicidad de 1988 indicando que se 
considerará ilícita la publicidad que “utilice la imagen de la publicidad 
con carácter vejatorio o discriminatorio” (artículo 3).

El lo relativo a la definición de publicidad sexista, esta “ha sido li-
geramente modificada por la creación de la Ley por la que se Modifica 
el Régimen Legal de la Competencia Desleal y de la Publicidad Para 
la Mejora de la Protección de Consumidores y usuarios (2009), intro-
duciendo la palabra «discriminatoria» junto al vocablo «vejatoria»” sin 
modificar los supuestos básicos contemplados en normativas anteriores 
(Navarro-Beltrá & Martí, 2012, p. 249).
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Así, la siguiente cuestión tiene que ver con la aplicación de estas 
normativas. En el desempeño reciente de la actividad publicitaria hemos 
sido testigos de numerosos casos en los que las campañas publicitarias 
sobrepasaron estos límites sin que esto supusiera consecuencias lega-
les más que en casos muy concretos. Uno de las sentencias con mayor 
repercusión mediática en el periodo estudiado es la referida al caso de 
Ryanair, dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Málaga 
que declaraba ilícita la publicidad de esta marca. La campaña había sido 
denunciada por la Asociación de Consumidores y Usuarios Adecua en 
diciembre de 2012 al encontrar inadecuado el uso de azafatas en bikini, 
hecho que la jueza encargada del caso consideró ilícito aplicando la Ley 
General de Publicidad.

El caso es referenciado por su peculiaridad, ya que la mayor parte de 
los hechos de este tipo no llega a producirse intervención de la justicia. 
La presión y desaprobación de los propios consumidores era la herra-
mienta que conseguía la reprobación social y el correspondiente cese 
de las campañas publicitarias que resultaban inadecuadas. Uno de los 
casos que encontramos entre las referencias es la publicidad de Dolce 
& Gabbana de 2008, donde un hombre sujetaba por las muñecas a una 
mujer tumbada en el suelo mientras otros cuatro contemplaban la escena. 
Amnistía Internacional consideró la campaña como una “apología de 
la violencia hacia la mujer” y el anuncio fue retirado.

2.2. Autorregulación

En este punto, debemos destacar que la autorregulación cuenta con 
cierta tradición en nuestro país. De hecho, las normas y leyes actuales 
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abren un amplio abanico en lo referido a los titulares de la acción de 
cesación y rectificación en el caso de la publicidad ilícita. Así, el de-
recho de reclamación puede ser ejercido por una amplia variedad de 
entidades sociales o empresariales. A pesar de esta amplitud, en el último 
año contabilizado (2017) tan sólo seis denuncias por publicidad sexista 
llegaron a los tribunales, quedando claro que la propia presentación de 
la denuncia o la presión popular es suficiente para que las campañas de 
este tipo desaparezcan. De hecho, la constancia de esa presión propició 
la creación de una autorregulación concreta en el año 1995 por parte de 
la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial 
(Autocontrol). Esta asociación puso en marcha un sistema de control 
para poder garantizar la confianza y credibilidad de la publicidad sin 
llegar a la vía judicial.

Los datos de esta vía nos indican que en 2018 se realizaron 47.642 con-
sultas de las cuales 36.385 fueron consultas voluntarias sobre anuncios 
antes de su difusión. El denominado “Jurado de la Publicidad” de la 
Asociación de Autocontrol tan sólo tuvo que hacer frente a 185 casos, 
correspondientes a un total de 207 reclamaciones sobre campañas 
publicitarias (Autocontrol, 2019). Todo ello sitúa España como el se-
gundo país de la Unión Europea en el que más campañas publicitarias 
se someten anualmente a control previo voluntario.

Para nuestro objeto de estudio, en este caso nos interesa la defini-
ción de publicidad discriminatoria recogida en el código de autocontrol 
(artículo 10):

la publicidad no sugerirá circunstancias de discriminación ya sea por 
razón de raza, nacionalidad, religión, sexo u orientación sexual, ni 
atentará contra la dignidad de la persona. En particular se evitarán 
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aquellos anuncios que puedan resultar vejatorios o discriminatorios 
para la mujer”.

Una vez más, la mujer aparece como un sujeto especialmente prote-
gible, lo que supone una categoría específica y concreta. Sin embargo, 
los casos con mayor repercusión en el periodo estudiado no tienen una 
relación tan directa con esta definición. Así, por ejemplo, la campaña 
de la marca de ropa Desigual de 2014 bajo el título “La vida es chula” 
en la que aparece una mujer pinchando un preservativo bajo la máxima 
de “tú decides” fue denunciada por la plataforma Change.org, donde 
recogió 606 firmas que solicitaban la intervención de Autocontrol. 
La Asociación realizó un informe sobre el caso pero la empresa no era 
socia del organismo; a pesar de ello la empresa cedió realizando una 
modificación incial del spot y una retirada final del mismo.

2.3. El Control Institucional

Junto con la legislación y la autorregulación creada desde el propio 
sector, en nuestro país también se realiza cierto control institucional 
en lo referido a la presencia de la mujer en la publicidad. Después de 
varios cambios, en el momento actual (febrero de 2020) el Ministerio 
de Igualdad cuenta con el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades, a expensas de la aprobación de nuevas normas y de la 
definición final de la estructura del propio Ministerio. Este Instituto 
cuenta con diversos observatorios que trabajan en distintas áreas de 
mejora. Entre ellos se encuentra el Observatorio de la Imagen de las 
Mujeres que anteriormente era denominado Observatorio de la Publi-
cidad Sexista. Este organismo permite la presentación de quejas sobre 
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contenidos publicitarios o de los medios de comunicación que se con-
sideren sexistas o que incluyan imágenes estereotipadas de la mujer.

El último informe disponible del Observatorio data de 2018 indi-
cando que en ese año se recogieron 945 quejas de las cuales el 52,4% 
eran relativas al sector de la publicidad, lo que suponía un 8% menos 
que en el año anterior pero sigue representando la gran mayoría de las 
quejas existentes. A pesar de que, como hemos visto, se contemplaba 
que los colectivos sociales fueran los emisores de esas quejas, la gran 
mayoría de las mismas (92,5%) proceden de particulares.

Refiriéndonos a ejemplos concretos, el caso con mayor número de 
quejas (46) fue el de la Asociación Nuestro Hijos que colocó una serie 
de pantallas luminosas y carteles en Madrid y Barcelona con el lema 
“Nosotros parimos, nosotras decidimos”. El contenido de esta queja 
confirma una tendencia detectada unos años atrás por la cual el proble-
ma ya no se refiere al uso inadecuado del cuerpo de la mujer (aunque 
sigan existiendo) si no que parece que la presión social se concentra en 
la difusión de estereotipos. Como ejemplo de esta máxima, la campaña 
con más quejas de 2017 fue la de Atún Calvo, con un spot de televisión 
donde se empleaba el rol de “suegra” en sentido negativo, además de 
“favorecer una visión negativa de las personas mayores y obesas”. 
Dentro de los casos de Autocontrol el último caso recogido en el que 
la queja se centre en el uso de del cuerpo publicitario como reclamo es 
el de la campaña de abono para cítricos “Compo” de 2008.

Otro dato importante en esta muestra es el que guarda relación con 
la tipología de anunciantes. Así, las administraciones públicas no están 
exentades de polémica y en 2018 el 4,26% de las quejas del observatorio 
fueron sobre campañas públicas. La campaña con mayor número de 
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quejas de la historia Observatorio fue la del 300 aniversario de la Real 
Academia de la Lengua emitida en 2014. La pieza fue denunciada por 
asociaciones de mujeres que la consideraron “sexista y discriminato-
ria”. En la misma se parodiaba un anuncio de detergente con una mujer 
analfabeta que ordena a su hijo que recoja un frasco de mermelada de-
rramada antes de que llegara su padre y lo viera. Las quejas presentadas 
incidían en que se trataba de presentar a la mujer como “responsable 
de las tareas de limpieza de la casa, lo que reproducía los estereotipos 
que fomentan la desigualdad” (Observatorio, 2013).

3. Tendencias Actuales del Uso de la Imagen de la Mujer: 
Problemas y Soluciones

Independientemente de los problemas recogidos en los apartados 
anteriores, la variable género ha sido un elemento fundamental en el 
desarrollo de estrategias de marketing desde los inicios de la publicidad 
moderna. El “marketing de género” parte de la necesidad de identificar las 
necesidades de hombres y mujeres de forma diferenciada (Dema, 2007), 
estableciendo un comportamiento de consumo distinto entre ambos según 
apuntan una serie de conceptos sociológicos y psicológicos (Velandia 
& Rozo, 2009). Como resultado, parece constatarse la existencia de 
diferencias en los hábitos de consumo en cuanto a los géneros aunque el 
problema se produce con la generalización y homogeneización de estas 
diferencias creando estereotipos. Podemos tomar como referencia las 
estrategias aplicadas en productos específicos para hombres o mujeres. 
Es el caso de la línea de cosmética masculina de L´Oreal en el que el 
mensaje se centraba en “tener buena cara” en la madurez sin emplear los 
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habituales conceptos “anti-edad”, “rejuvenecimiento” o “anti-arrugas” 
habituales en los anuncios de cosmética femenina.

Teniendo todo esto en cuenta debemos centrarnos, precisamente, 
en la existencia de esos estereotipos. De hecho, la mayor parte de los 
anuncios sexistas de finales del siglo pasado y comienzos del presente 
lo eran por estereotipos de género (Colexio Profesional de Xornalistas 
de Galicia, 2008). Sin embargo, en la década posterior hemos observado 
como estos han evolucionado hacia otras líneas que suponen una mayor 
gravedad y riesgo social, al pasar más desapercibidos que la evidente 
y flagrante “cosificación” anterior.

3.1. Principales Estereotipos en la Publicidad Actual

El trabajo realizado sobre la muestra elaborado nos ha permitido 
identificar los siguientes estereotipos de género:

a) División sexual del trabajo. Es quizá el más abundante en el 
histórico de casos pero, al mismo tiempo es que más parece haberse 
frenado. Se trata de la representación de la mujer como “ama de casa” 
y responsable exclusiva del cuidado y educación de los descendientes. 
La campaña de 2013 de atún Calvo “Ellas lo saben todo” recibió una 
recomendación por parte del Observatorio de la Imagen de la Mujer 
ya que “a pesar de que de la campaña se desprende la intención de 
reconocer la figura materna, se reproducen estereotipos sobre sus roles 
domésticos, la mujer ejerce el poder absoluto mientras que el padre 
adopta un papel secundario” (Observatorio, 2013).

La última con este tipo de contenido que localizamos en la base de 
datos de campañas denunciadas es la del banco Laboral Kutxa que fue 
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requerida para su cese por el Observatorio en 2014. Se trataba de una 
campaña de publicidad exterior que ofrecía regalos de bandejas de horno 
para mujeres, recurriendo a estereotipos domésticos. Debemos incidir 
en que esta marca también tuvo problemas a nivel autonómico (ya en 
2017) al estar incluida en las recomendaciones del Área de Defensa de 
los derechos de Igualdad de Mujeres y Hombres Emakunde del Insti-
tuto Vasco de la Mujer, donde se indica que sus anuncios incumplen el 
Decálogo de Publicidad (Instituto Vasco de la Mujer, 2017).

Además de este aspecto, también existe un estereotipo complejo 
en cuanto al desempeño laboral de las mujeres. De esta forma se con-
sidera la existencia de profesiones “femeninas” con un menor nivel 
de responsabilidad que las profesiones consideradas “masculinas”. 
Así, se habla de médicos y de enfermeras, de abogados y secretarias, 
etc. Este hecho no cuenta con denuncias al tratarse de un planteamiento 
más sutil, pero sigue siendo común en la publicidad actual. Debemos 
destacar la polémica desatada en 2018 con los datos aportados por el 
Sindicato de Enfermería “Satse” que, tras un estudio sobre la situación 
de la profesión, puso en marcha una campaña titulada “Rompe con los 
estereotipos”. El sindicato denunciaba la difusión de imágenes y mensajes 
que atentaban contra la dignidad de las enfermeras como profesionales 
y como mujeres y como ha ido en aumento “mostrando una imagen de 
la enfermería sexualizada y estereotipada” (Tribuna Feminista, 2018).

b) Cuerpo femenino como espacio problemático. Otro estereo-
tipo común es el referido a que los problemas físicos socialmente más 
reprobables son cuestión exclusiva de las mujeres. Ellas deben ser las 
protagonistas de los anuncios de laxantes, anti hemorroides, medica-



1079

mentos para enfermedades venéreas, etc. Dulcolaxo ha realizado hasta 
veinte campañas distintas desde el año 2008 en televisión y todas ellas 
han sido exclusivamente protagonizadas por mujeres; la marca Raylex 
puso en marcha una campaña (también en televisión) muy agresiva en 
la que la mujer sufre la consecuencia de su mala costumbre de comer-
se las uñas. Como ya hemos indicado este planteamiento no fue visto 
como un problema y, de hecho, la campaña recibió un premio Aspid3 en 
2017. El aumento de la inversión del sector salud en publicidad en los 
últimos años ha hecho más patente esta realidad, pero no se consideran 
contenidos denunciables.

En este apartado englobaríamos todas las campañas que centran su 
mensaje en responsabilizar a la mujer de cuidar su cuerpo conforme a 
unos estándares de belleza. Bien es cierto que, en este caso, el problema 
estaría en la realidad del propio productos anunciado (adelgazantes, pro-
ductos de belleza, clínicas de estética o depilación…) pero los estudios 
realizados al respecto inciden en que lo más grave es la argumentación 
planteada de tal forma que su consumo o empleo resulte una obligación 
y se elimine la capacidad de decisión sobre su propio cuerpo. Tal es 
el caso de la campaña de Lipograsil de 2017, donde se da por sentado 
que después de las navidades “hay que ponerse a dieta”. En este caso sí 
se producen denuncias por estas circunstancias. En 2016 fue la marca 
cosmética Olay quien recibió recomendaciones del Observatorio al 
indicar que la belleza como “la mejor versión de las mujeres”.

3. Premios Aspid de Creatividad y Comunicación Iberoamericana en Salud y 
Farmacia.
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c) Presentación del sexo débil. Vinculado con lo anterior, las muje-
res también son las que necesitan ayuda, las que requieren suplementos 
vitamínicos, relajantes o pastillas para dormir. En este caso, las campa-
ñas del analizadas parecen haber intentado solventar esta cuestión con 
un recurso que analizaremos más adelante: realizar dos versiones del 
anuncio, una protagonizada por una mujer y otra por el hombre (es el 
caso de Dormidina en 2016). Pero esa presentación como sexo débil 
guarda relación con la “cosificación” de la mujer que parecía haberse 
limitado en los últimos años. 

La utilización del cuerpo de la mujer como elemento simplemente 
“decorativo” en publicidad resulta agresiva para los consumidores y 
su uso es rápidamente denunciado, por lo que todo apunta a que las 
marcas son más cuidadosas (incluso Media Mart a cambiado el tono de 
sus mensajes tras varias denuncias) siendo los casos recogidos referidos 
a marcas menores y, por tanto, con una menor difusión. En el caso del 
Observatorio, el último caso recogido es de 2016, siendo un cartel de 
una concentración de motos de carácter local. Son recurrentes los casos 
referidos a salas de fiestas, discotecas o gimnasios. La Federación de 
Asociaciones de Consumidores (Facua) creó, en 2010, el Premio al Peor 
(y más machista) Anuncio del año, atendiendo a las votaciones de los 
propios consumidores. En el año 2019 el ganador fue el anuncio de un 
gimnasio de Sevilla, con una campaña de carácter local.

d) Responsable exclusiva del cuidado de los otros. La mujer es 
la responsable de que los niños coman (Pediasure) de que los mayores 
se cuiden (Meritene) y de que la pareja mantenga su salud. Todo ello 
realizado con comprensión, docilidad y asumiendo la responsabilidad 
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en exclusiva de estas cuestiones, mostrando además que es la vía de 
realización y satisfacción personal de la mujer. En 2016 la marca Ikea 
recibió numerosas críticas por una campaña en la que se hablaba de “los 
tuppers de mamá” que fue denunciada por Facua. No podemos perder 
de vista, una vez más, que ni siquiera es necesaria una representación 
directa de la mujer para que las campañas incurran en problemas, ya 
que es el contenido (sutil) de los mensajes, el que esconde sexismo.

e) Limitación del acceso a los espacios de poder masculino. 
La mujer es responsable de una parte muy concreta en el hogar, pero 
las decisiones sobre la gestión y economía son una cuestión masculina. 
Así, los hombres son protagonistas mayoritarios de las empresas de 
telecomunicaciones o energía. De igual forma, los hombres están legi-
timados para contar con espacios propios de ocio y desarrollo personal, 
como sucede en lo relativo a marcas de cerveza, donde la mujer sigue 
sin tener una presencia igualitaria, o en lo referido venta de tecnología. 
Estos espacios no sólo son excluyentes si no que inciden notablemente 
en marcar la diferencia de la forma más clara posible. En 2014 la cam-
paña de Amstel para redes sociales se convirtió en un ejemplo de esta 
categoría al publicar varias versiones de un anuncio que tenía como 
eje “verdades como cañas” y en el que las diferencias hombre y mujer 
intentaban plantearse con humor recogían roles sexistas y negativos.

f) Hombre como experto. En relación a los roles antes expresados, 
las cuestiones técnicas habitualmente son avaladas por expertos mascu-
linos, especialmente de carácter médico, tal es el caso de las campañas 
de Sensodyne. Esto permite que el hombre se integre en los espacios 
“femeninos” para dar consejos sobre limpieza, cuidado de los niños o 
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la cocina. El papel de “Don Limpio” como revisor de la limpieza que 
la mujer realizaba durante décadas, sigue estando presente a pesar del 
intento de cambio de rol de este personaje acometido en 2014 y que 
se prolongó a 2016. Entre los casos más llamativos está la continua 
colocación de hombres como expertos en cocina estableciendo una di-
ferenciación entre mujeres como amas de casa y hombres como chefs o 
cocineros de prestigio. En 2016 McDonald´s representó gráficamente esta 
realizada en una campaña en la que enfrentaba al “Chef” y la “Abuela”. 

g) Mujer como elemento molesto. A esta clasificación debemos 
añadir el rol de la mujer como elemento molesto en el ciclo vital del 
hombre. Ha sido una nueva vía de desigualdad que ha cobrado fuerza en 
los últimos años, con denuncias recogidas. Una vez más, justificado como 
un recurso de humor, los estereotipos sobre la mujer son remarcados. 
La asociación Ecologistas en Acción otorga, desde 2008, los Premios 
Sombra a los peores anuncios del año “por transmitir valores sexistas, 
xenófobos, insolidarios, consumistas o por hacer pasar un producto como 
ecológico sin serlo” (Ecologistas en Acción, 2019). En el año 2016 el 
finalista en la “Categoría Florero” de este galardón fue Bankia por el 
anuncio “En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Según se describe 
en la presentación de los premios “se trata de un conjunto de historias 
en las que aparecen parejas «pagando deudas». La forma de contraer las 
deudas por parte de los hombres banaliza su falta de implicación en las 
tareas de cuidados y, en concreto, en el cuidado de la relación de pareja. 
Al mismo tiempo, se favorece una imagen de la mujer excesivamente 
preocupada (…) por el mantenimiento de la dependencia y la falta de 
la libertada de la pareja”.
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3.2. Propuestas de Actuación 

Una vez identificados los principales problemas en cuanto el uso de 
la imagen de la mujer en la publicidad en España en los últimos años, 
debemos centrarnos en si existen posibilidades de corrección de estos 
malos usos. De hecho, el punto de partido se ha marcado en la propia 
muestra analizada, donde encontramos ejemplos que, claramente, inten-
taban solventar los problemas de una forma consciente y planificada. Se 
trata de cuestiones puntuales ya que existe una amplísima variedad de 
casuísticas y hemos comprobado como los mensajes van evolucionado 
de una forma muy rápida “edulcorando” los conceptos más sexistas o 
discriminatorios que, de todas formas, siguen estando presentes. En 
cualquier caso, resulta importante identificar esas conductas positivas 
que, de una forma más o menos acertada, pretenden enfrentarse al 
problema. Del análisis realizado extraemos dos vías de trabajo básicas.

a) Equiparación. Se han realizado esfuerzos para que el hombre 
ocupe los mismos espacios de la mujer (no al contrario). De esta forma 
es ya habitual observar hombres encargándose del cuidado de la casa 
y de los niños, pero no es un proceso que resuelva completamente el 
problema. Una vez más la mujer es la observadora y la responsable final 
de estas cuestiones, comprobando como realiza las tareas el varón y 
en cuanto al desempeño masculino, parece normal expresar este como 
torpe y poco ducho en esas actividades. Un ejemplo paradigmático es 
el de Direct Seguros “Padres Responsables” en el que es la mujer la 
que supervisa desde el retrovisor como el hombre coloca a los niños 
en el asiento trasero del coche.
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Como hemos indicado, esta equiparación supone que el hombre 
ocupe espacios y roles hasta ahora considerados femeninos, con lo cual 
nos encontramos con casos en que la “cosificación” femenina se ha 
trasladado al varón. Así, la exhibición injustificada o parcial de cuerpo 
masculino ha cobrado especial fuerza. En este sentido, queda claro que 
la solución no parece encontrarse en que el mismo uso inadecuado que 
ser realizaba de este recurso se aplique ahora al hombre. Un ejemplo 
claro es la campaña de Dolce Gabbana, que tras la denuncia recogida 
en su campaña de 2008 respondió con campañas como la publicada en 
2016. Obviamente este recurso ha suscitado un profundo debate, tanto 
por el uso visual del cuerpo masculino como por el planteamiento de 
roles comunes a ambos sexos. La campaña publicada por el Gobierno 
de La Rioja en 2018 con el gallo del Día de la Mujer fue denunciada 
ante el ente autonómico responsable por esta circunstancia.

b) Compensación. Otra vía recurrente para evitar la problemática 
relativa al género en la publicidad es la compensación mediante la apli-
cación de los dos ángulos. De esta forma, el spot de Westwing (2016) 
en el que un hombre propone “devolver” a su pareja empaquetándola 
literalmente, cuenta con una versión masculina del mismo concepto 
donde el empaquetado es el chico. Se trata de una solución que puede ser 
discutida, sin duda. Esto es lo que sucedió con la campaña de perfume 
One Million de Paco Rabanne, pero que no evitó que la campaña recibiera 
quejas al respecto por los matices existentes entre la versión masculina 
y femenina (Observatorio, 2013). También podemos mencionar como 
Finish intentó frenar las continuas críticas por su representación de la 
mujer como responsable de la limpieza con las dos versiones del anuncio. 
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Se trata, por tanto, de soluciones parciales pero que deben ser valo-
radas por el hecho de realizarse con conciencia de mejora de la situación 
de partida. Obviamente no resulta suficiente y sería necesario abordar 
el problema desde más ángulos y con más implicaciones, teniendo en 
cuenta aspectos como la masculinización de la profesión publicitaria 
que parece estar en las raíces del problema.

4. Conclusiones

En este breve trabajo hemos hecho frente a una compleja temática. 
El uso de la imagen de la mujer en la comunicación comercial cuenta 
con muchos matices y puntos de vista si bien hemos conseguido ejem-
plificar y sistematizar una nueva categoría de estereotipos que están 
suponiendo un problema real en la publicidad actual. Así, en el momento 
actual, el lenguaje sexista y las agresiones contra la dignidad femenina 
sigue patente y aunque es cierto que hemos logrado grandes avances 
que suponen que las marcas no se atrevan a cruzar ciertos límites ya que 
tendrían que hacer frente a la presión social. También es una realidad 
que incluso los ejemplos más burdos de sexismo en la publicidad siguen 
encontrando su hueco en la publicidad local o de menor difusión.

Las agresiones contra la dignidad femenina tienen su ejemplo más 
radical en el uso de la imagen del cuerpo de la mujer y su asociación 
como elemento de venta, como simple adorno, consiguiendo que haya 
sido incluso socialmente asumida en algunos casos. Debe tenerse en 
cuenta que el problema no se encuentra en la desnudez del cuerpo, si 
no e la descontextualización, fragmentación e incluso “cosificación” del 
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mismo. Podríamos incluso afirma que, a día de hoy, no existen posibili-
dades reales de erradicar estas prácticas si bien los avances son notables. 

Existe una preocupación social por este problema y, insistimos, es 
la presión social la que consigue más soluciones que las propias limi-
taciones normativas. A pesar de los discretos progresos, sigue siendo 
sencillo localizar ejemplos de malas prácticas, incluso sin apelar a 
aquellos que han sido objeto de denuncias o reclamaciones. Teniendo 
en cuenta el importante papel social de la publicidad o comunicación 
comercial en el contexto actual (como configuradora del imaginario 
colectivo), es fundamental buscar soluciones a este problema, sobre 
todo teniendo en cuenta que es un problema vivo y cambiante y que, 
como hemos recogido en este trabajo, puede presentarse de una forma 
menos evidente pero igual de dañina que en épocas anteriores. Los 
intentos de mejorar la situación deben contar con una mayor apoyo y 
orientación, siendo necesario realizar un debate real con conclusiones 
operativas que argumenten contra un uso inadecuado del marketing de 
género. De lo que se trata, al fin y al cabo, es de aplicar la perspectiva 
de género en la publicidad.
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1. Estado de la Cuestión

Es un tema clásico dentro del sector, una verdad conocida o quizás 
una tradición histórica, la asignación, dentro de la agencia de publicidad, 
de las cuentas publicitarias de los anunciantes a profesionales de uno u 
otro sexo en función del sector en el que opera dicho anunciante —Au-
tomoción, Finanzas, Belleza e higiene, entre otros—. Los estereotipos 
preexistentes sobre hombres y mujeres parecen ser la principal causa de 
este hecho, si bien no se han localizado estudios teóricos o empíricos 
que aborden de manera específica el tema. Así, sobre la base de que 
los hombres saben o se interesan más por los coches, la tecnología, el 
deporte o las finanzas y las mujeres por los cuidados, la limpieza, la 
belleza e higiene o la moda, se ha sobrentendido su mayor cualificación 
para estar al frente de cuentas publicitarias de los anunciantes de unos 
u otros sectores.

Es decir, que por parte de los responsables de comunicación de los 
anunciantes o de la agencia, pareciera darse por cierto que una mujer o 
un hombre por el hecho de serlo, conocen mejor un determinado sector, 
ya sea desde el punto de vista de la gestión —propiciando un mejor en-
tendimiento del cliente o de los medios adecuados para la campaña— o 
de la creación, es decir que saben lo que un público objetivo femenino 
o masculino espera o las claves que es necesario activar a través de 
palabras o imágenes para comunicar con éxito el producto.

Algo que se insinúa en la conocida serie de ficción Mad Men (Weiner, 
2007), cuando Peggi Olsen, secretaria aspirante a redactora, es impli-
cada en el proceso de elaboración de una campaña de pintalabios y 
otra de ropa interior, lo que le permite destacar e introducirse poco a 
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poco en el mundo de la creatividad (Weiner, 2007). En el mundo real, 
este hecho podría estar en la base del ascenso profesional y el éxito de 
algunas de las profesionales históricas de la publicidad. Sería el caso 
por ejemplo de las estadounidenses Helen Lansdowne y Caroline Jones. 
A Landsdowne se le atribuye la primera campaña que utilizó ver-
bal y visualmente una apelación sensual/sexual para vender el jabón 
Woodbury —entendido entonces más como cosmético—. Iniciada en 
1911, para ella utilizó imágenes de parejas en situación de cortejo con 
el conocido eslogan “A skin you love to touch” (Campaign, 2014). 
Por su parte, Caroline Jones, consiguió uno de sus mayores éxitos, en 
lo que sin duda fue una carrera difícil siendo mujer y de raza negra, 
con la campaña que a mediados de los años 70 del siglo XX realizó 
para las Sopas Campbell con un enfoque emocional —“Give me the 
Campbell Life”— y más adelante para Kentaky Fried Chiken con el 
duradero eslogan “We do chickenright!” (Grant, 2015). Casos todos 
ellos ubicados en sectores que podríamos entender como femeninos, 
para los que parece obvio que se hayan considerado tradicionalmente 
más adecuadas las mujeres profesionales.

Este fenómeno podría conectarse con el escenario afín de la segre-
gación laboral y sectorial de género, en concreto con la que implica 
la feminización o masculinización de determinadas profesiones. Un 
tema que sí ha sido delimitado teórica y empíricamente desde disci-
plinas múltiples como la psicología, la sociología, la economía y los 
estudios de género (Anker, 1998; Cáceres, Escot, & Sáiz, 2004). Sus 
consecuencias se evidencian en la persistente concentración de hom-
bres y mujeres en determinados sectores profesionales, lo que se ha 
demostrado directamente relacionado con los estereotipos y roles de 
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género que se asocian de manera tradicional a cada sexo y que como 
sabemos influyen también, entre otros factores, en la elección de deter-
minadas carreras profesionales (Borja, Fortuny, & Pujol, 1991; Eccles, 
1985, 1994; García Colmenares, 2000; López-Sáez, 1995). Realidad 
esta última que en las últimas décadas se ha convertido en preocupa-
ción social y asunto público saltando con frecuencia a los medios de 
comunicación, sobre todo por la constatación de la escasa cifra de mu-
jeres que en pleno siglo XXI eligen profesiones de los campos STEM 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics). Según datos de 
la UNESCO recogidos por El País solo el 28% de los investigadores 
científicos del mundo son mujeres(Fanjul, 2018). En España, según datos 
de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) 
sobre el curso 2017-2018 (CRUE, 2019; San Martín, 2019), a pesar de 
que en general hay un mayor número de universitarias (55.1%), estas 
están infrarrepresentadas en los grados STEM a razón de un 31.8% de 
mujeres frente al 68.2% de los hombres. Sesgo que no se ha corregido 
a pesar de que en 2009 la Unión Europea elaboró un estudio para me-
jorar esta situación —El informe Rocard— que no parece que tuviera 
consecuencias (Ministerio de Educación, 2009). En el extremo opuesto, 
encontramos la cifra — aún más significativa— de la feminización en 
los grados de educación, donde un 95% de los estudiantes son muje-
res (CRUE, 2019). Estos datos repercuten en una segregación laboral 
de este tipo que persiste, incluso a pesar de la propuesta de medidas 
correctoras por parte del Gobierno, como las que se recogían en el 
informe de 2016 titulado: Medidas y planes de igualdad en empresas 
feminizadas o masculinizadas (Ministerio de sanidad, servicios sociales 
e igualdad, 2016).
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1.1 El Funcionamiento del Sistema Publicitario como Causa de la 
Desigualdad

A la realidad antes descrita no son ajenas las empresas del sector 
de la comunicación, a pesar de que según los datos del último Informe 
Gendercom elaborado por la Asociación de Directivos de Comuni-
cación (Dircom), es una profesión feminizada ya que el 56 % de los 
responsables de comunicación son mujeres (Asociación de Directivos 
de Comunicación, 2018) pero donde persisten los techos de cristal para 
acceder a puestos directivos y la brecha salarial.

En el caso de las empresas de publicidad, estudios precedentes han 
constatado también los techos que subsisten en sus distintos departa-
mentos, tanto en el contexto anglosajón (Alvesson, 1998; Cobaugh, 
2008; Crewe & Wang, 2018; Gregory, 2009; Grow & Den, 2014; Klein, 
2000; Mallia, 2009; Nixon, 2003; Windels & Lee, 2007; Windels, 
2008) como en España, donde destacan las aportaciones Alvarado y 
Martín (2020), del equipo liderado por Martín-Llaguno (Martín-Llaguno, 
Beléndez-Vázquezy, & Hernández-Ruiz, 2007; Martín-Llaguno, 
Hernández-Ruiz, & Beléndez-Vázquez, 2009), de Pueyo (2010) y de 
Soria Gómez (2017). La mayoría de estos estudios se han centrado en 
las Agencias de Publicidad, sujeto nuclear del sistema publicitario que 
es también el objeto de nuestro análisis, sin embargo en ninguno de ellos 
se ha abordado la existencia de una desigualdad específica relacionada 
con los sectores de actividad de los anunciantes.

Quizás debamos indagar un poco en el funcionamiento del sistema 
comunicacional y en concreto del publicitario dado que consideramos 
que es un condicionante para la persistencia de determinadas inercias que 
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actúan en la toma de decisiones, antes naturalizadas y hoy en revisión 
por su consideración de generadoras de desigualdades a erradicar. En la 
búsqueda de indicios que expliquen esas inercias debemos primero acudir 
al sujeto que constituye su punto de partida: el anunciante. Sus necesi-
dades comunicacionales y corporativas, en aumento desde la segunda 
mitad del siglo XIX —dar a conocer sus productos y servicios, generar 
demanda o construir y posicionar sus marcas, entre otras— , suponen 
el origen mismo del sistema y de la profesión. Es el anunciante el que 
inicia el proceso de la campaña publicitaria agrupando en el briefing 
los conocimientos necesarios y los datos pertinentes para su realización 
(Etxebarria, 2005) y, desde el punto de vista legal, su responsable último 
(Ley n. 34/1988, 1988). Según Salas (2005),

La figura del anunciante se convierte en el generador del input a 
partir del cual la agencia comienza a trabajar (briefing), y en refe-
rente valorativo de todas y cada una de las decisiones tomadas por 
la agencia para avanzar en el trabajo de creación y ejecución de la 
campaña. El anunciante es su responsable económico y jurídico de 
las campañas y, por tanto, su labor y su rol resultan de una enorme 
importancia dentro de la estructura y organización del proceso de 
comunicación empresarial (Salas, 2005, p. 65).

A las obligaciones aquí señaladas, debemos añadir su responsabili-
dad social y ética — quizás menos delimitada que la jurídica— y que 
entendemos se tendría que derivar más allá del incumplimiento de la 
ley, de la vulneración de los códigos éticos consensuados en el propio 
sistema o de las consecuencias negativas a las que pueda dar lugar el 
contenido de una determinada campaña publicitaria, pero también de 
la toma de decisiones intrínseca al proceso que le da origen. Dado que 
si el anunciante tiene derecho a controlar la ejecución de la campaña, 



1097

también debería asumir las consecuencias que para el propio sistema 
publicitario o para los profesionales implicados en su elaboración tienen 
sus decisiones. Entre otras, por ejemplo, la elección de los profesionales 
que van a trabajar para ella: la agencia de publicidad y el equipo humano 
que dentro de ella se asigne a la cuenta.

Continuando el proceso iniciado por el anunciante con su decisión 
de realizar una campaña publicitaria y su elección de una determinada 
agencia de publicidad, debemos detenernos ahora en la organización 
interna de este sujeto que es el objeto de interés de nuestro análisis. En 
dicha organización se ubican los distintos departamentos especializa-
dos en las tareas que se desencadenan para satisfacer la demanda del 
anunciante: cuentas, investigación, planificación, creativo, medios, pro-
ducción y tráfico; y que dan desarrollo a las distintas partes del proceso 
de elaboración de la campaña publicitaria solicitada por el anunciante 
(Etxebarria, 2005). De los mencionados departamentos, en el estudio 
más amplio del que parte el que aquí se presenta, se analizaron los tres 
considerados más relevantes en el trabajo de la agencia en su relación 
más directa con el anunciante: cuentas, planificación y creatividad. Es 
en ellos donde se lleva la gestión de la cuenta publicitaria, el diseño de 
la estrategia de la campaña y la elaboración de la línea creativa y los 
mensajes más adecuados para la campaña que posteriormente habrá 
que someter al cliente para su aprobación.

Es precisamente la necesidad de satisfacer la demanda del cliente y 
el sometimiento a su aprobación, lo que implica que dentro de la agen-
cia y en cada uno de estos departamentos se tomen las decisiones más 
acertadas para satisfacer las demandas del anunciante y, entre ellas las 
relativas a las personas y los equipos humanos que se consideran más 
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apropiados para ello; y donde, por ende, actúan o no las inercias vin-
culadas al género que pueden determinar la mayor o menor adecuación 
de mujeres y hombres, por el hecho de serlo a unos u otros sectores. 
Hecho que en último término puede incidir también en la perpetuación 
de estereotipos y roles en los mensajes de la campaña que finalmente 
se difundan.

Lamentablemente los manuales sobre la estructura del sistema pu-
blicitario (Castellblanque, 2001; Pérez Ruíz, 1996; Victoria Mas, 2005); 
o sobre la gestión y dirección de las empresas de publicidad o más 
directamente de las relaciones anunciante-agencia (Medina y Ferrer, 
2014; Oliver, 2009) no ponen el foco en los mecanismos o inercias 
relacionados con la diversidad o el género que a veces actúan en la 
asignación de unos u otros profesionales a una determinada cuenta, ya 
sea por su naturaleza implícita o sutil, porque no se es consciente de que 
se incurra en desigualdad o por miedo a cambiar lo que ha funcionado 
desde siempre.

Sin embargo, con la asignación para determinadas tareas y o cuentas 
de hombres o mujeres, ya sea esta decisión tomada por los directivos de 
la agencia de publicidad e influenciada o no por el anunciante, se puede 
estar manifestando la estereotipia de género que, precisamente por su 
obviedad pasa desapercibida en el entorno mismo de la toma de decisio-
nes, aunque sí sea reconocida en círculo informales. Al respecto, Virani 
y Gill (2019) en su estudio crítico sobre la desigualdad interseccional 
—genero, raza y clase— de los Creative Hubs de Londres, suman a los 
factores habituales el hecho de que las prácticas discriminatorias se estén 
volviendo más sutiles y ágiles, y a la hora de asignar responsabilidades 
o de contratar personal domina la inercia del grupo sobrerrepresentado 



1099

—varones, blancos y de clase acomodada—; y constatan que, incluso 
en este tipo de nodos o incubadoras consideradas punta de lanza de la 
economía creativa y en los que se da por hecho mayor nivel de igualdad 
y diversidad, estas diferencias subsisten.

1.2 Hacia la Toma de Conciencia sobre la Desigualdad de Género 
desde el Sector

En el contexto español reciente, encontramos abundantes indicios 
de una progresiva toma de conciencia, iniciada por las mujeres profe-
sionales, sobre el problema de la desigualdad de género en el acceso 
a determinados puestos dentro de las distintas empresas del sector de 
la comunicación y específicamente dentro de las agencias de publici-
dad, en particular en los departamentos creativos. De ello dan cuenta 
diversas iniciativas que han denunciado la escasez de mujeres en las 
direcciones creativas como The 3%Movement (2013) (Krhl, 2018) y 
Creativeequals (http://www.creativeequals.org/) o el estudio Elephant 
on Madison Avenue (https://www.elephantonmadisonavenue.com/) 
sobre la persistente desigualdad en el sector; y sus correspondientes 
versiones españolas como la plataforma Mas mujeres creativas (2016) 
(http://www.masmujerescreativas.com/) y el estudio Elephant in the 
Spanish adland (2019) cuyos resultados aún no se han difundido (El 
programa de la publicidad, 2019).

La aportación más reciente en nuestro entorno se ha llevado a cabo 
desde la institución enseña de la actividad publicitaria, Club de Creativos/
as (c de c). Una entidad sin ánimo de lucro creada en marzo de 1999 y 
cuya presidencia no había correspondido a una mujer hasta 2017. Fue 
entonces cuando ocupó el cargo Uschi Henkes, directora creativa y socia 

http://www.creativeequals.org/
https://www.elephantonmadisonavenue.com/
http://www.masmujerescreativas.com/
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fundadora de Zapping, impulsando desde su mandato y en colaboración 
con el Instituto de la Mujer, la necesidad de tomar medidas desde la pro-
fesión para erradicar los estereotipos y roles de la mujer en la publicidad 
y con ello, el sexismo que aún subsiste. Así nació #OVER, un proyecto 
que ha propiciado el análisis del problema y la búsqueda de soluciones 
precisamente por sectores de actividad, es decir, poniendo el foco no 
sólo en las agencias, sino en los anunciantes que, indudablemente son 
el inicio de toda la cadena publicitaria.

En él ha participado también Alejandra Chacón, directora de proyec-
tos estratégicos de Arena, que en la presentación del proyecto mencionó 
que se había empleado una metodología de reuniones de grupo y escucha 
activa con 62 profesionales responsables de 9 sectores representativos 
de la industria (c de c, 2019a). Los sectores fueron: limpieza, hogar y 
electrodomésticos, alimentación y bebidas, belleza, bancos y seguros, 
moda, automóviles y juguetes educación y cultura y telefonía y comuni-
cación. Se realizaron 9 sesiones de debate (IPMARK, 2019). La elección 
de los sectores se basó en las percepciones preexistentes sobre aquellos 
en los que existían más quejas de sexismo y con una separación de roles 
más obvia. Los criterios específicos de selección fueron:

1. Los que históricamente han utilizado los roles femeninos más 
estereotipados: hogar, limpieza y alimentación. 2. Los que se asocian 
a roles, también estereotipados masculinos, pero en contraposición a 
los primeros, como bancos o automóviles o telecomunicaciones. 3. 
Los que ponen el foco en el cuerpo, belleza y moda. 4. El segmen-
to que parece ser esencial en la construcción de género, el sector 
juguetes (c de c, 2019c, p. 1).
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Se da por hecho que estos son los sectores en los que persiste un 
mayor sesgo en el uso de los estereotipos y roles en los mensajes. Y si 
bien no se ha tenido acceso al contenido de los debates celebrados sobre 
cada sector por expertos y profesionales tanto de la agencia de publi-
cidad como de los anunciantes, a juzgar por las frases que se extraen 
como resumen y que se sobreimpresionan en los vídeos disponibles 
en la web de la institución, el eje estuvo en los mensajes y no tanto en 
los posibles condicionantes de las decisiones previas de la elección de 
profesionales femeninos o masculinos para trabajar en las campañas.

No obstante, sí hay algunas ideas que apuntan hacia la necesidad de 
una mayor toma de conciencia por parte de las marcas y anunciantes 
como “Si los anunciantes somos conscientes de ello podemos cambiarlo”; 
a la responsabilidad de los creativos “¿El creativo debe convencer al 
anunciante de que no haga ideas machistas o simplemente no trabajar 
en ellas?”o a la necesidad de mayor compromiso e implicación “para 
pasar por encima de los estereotipos”( c de c, 2019b). Es curioso que en 
el debate sobre el sector de la automoción se recogieron reflexiones que 
evidencian el hecho de que es un sector todavía masculinizado desde 
el problema que aquí se plantea —“las marcas automovilísticas siguen 
pensando que este universo es masculino”— y que el cambio genera 
incertidumbre —“¿aceptaría un hombre que una mujer le hable de las 
características de un coche?”— (c de c, 2019b) Entre las conclusiones 
explicativas que figuran en el informe final de recomendaciones derivado 
de la iniciativa #OVER, se mencionan explícitamente como causas de 
la perpetuación de una publicidad sexista la existencia de “vicios de la 
industria” como la comodidad, la inercia, el miedo o la envidia.
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A la información obtenida en los debates se ha añadido un estudio 
cuantitativo sobre la población publicitaria en España, basado en una 
encuesta online respondida por 1.500 profesionales, para conocer cuá-
les son los perfiles de los distintos departamentos y sus características 
sociodemográficas. En relación al género, se constata que si bien es 
una profesión casi paritaria en el número de hombres y mujeres que 
trabajan en ella (52% frente a 48%), está liderada por hombres. Las 
mujeres lideran los departamentos de cuentas (74%) mientras que los 
hombres lideran la creatividad (61%) y la dirección general (76%); y 
además trabajan más años que las mujeres (un 52% de los hombres tienen 
más de 10 años de experiencia frente al 37% de las mujeres. (c de c, 
2019c). Estos datos dejan claro que en la toma de decisiones interna de 
las agencias de publicidad siguen dominando los hombres, con lo que 
ello podría implicar en relación a la asignación de responsabilidades a 
distintos profesionales de la agencia en función de los sectores.

2. Planteamiento y Objetivos

En la sociedad del siglo XXI, con cada vez mayores dosis de equidad 
y diversidad, y donde cómo hemos visto parece existir una voluntad de 
cambio en el sector, podríamos entender que esta creencia, presunción 
o inercia en la existencia de sectores anunciantes feminizados o mas-
culinizados, y la correspondiente asignación de tareas a ellas asociadas 
en las agencias de publicidad se ha diluido o incluso que no existe. Es 
obvio que estamos en un contexto positivo y susceptible al cambio y 
por ello consideramos necesario aportar más datos que permitan aclarar 
la existencia o no de la relación que pueda existir entre determinados 
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sectores anunciantes y la posible desigualdad de género que subsiste 
en las agencias de publicidad. Entendemos que de subsistir, esta inercia 
también podría incidir en los contenidos de los mensajes y contribuir al 
discurso acomodado en el que se perpetúan consciente o inconsciente-
mente los estereotipos de género asociados a unas u otras categorías y 
que desde la propia industria ahora se pretende erradicar.

Este es aquí nuestro núcleo de interés, sobre el que establecemos el 
objetivo específico de aproximarnos a su evolución a lo largo de casi 
las dos primeras décadas del siglo XXI (2002-2019). Pretendemos co-
nocer, en primer lugar, si en el contexto publicitario español del nuevo 
siglo subsisten sectores que por tradición han sido publicitariamente 
feminizados o masculinizados; y en qué grado las distintas categorías de 
anunciantes confían en profesionales de uno u otro género para el éxito 
de sus campañas. En segundo lugar, si la existencia de estos sectores o 
sus variaciones se puede relacionar de alguna manera con los cambios 
en el contexto de la sociedad el siglo XXI y, en concreto con los de tipo 
legislativo, es decir, los relativos a la aprobación y puesta en marcha de 
la Ley de Igualdad de Género (2007) y sus posteriores modificaciones 
(2009 y 2013); dado que estas leyes conllevan entre otras muchas, me-
didas de fomento de la igualdad en el trabajo que entendemos deberían 
haberse aplicado en el sector de la publicidad.

3. Metodología

El estudio se ha realizado a través del método de análisis de contenido 
basado en las directrices de Wimmer & Dominick (1996). El universo 
esta formado por las campañas galardonadas en los Premios a la Efi-
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cacia en la Comunicación Comercial entre los años 2002 y 2019 y que 
se resumen en los libros que publica anualmente con esta finalidad la 
Asociación Española de Anunciantes. Para la categorización por género 
se ha tomado como referencia el resumen que aparece al comienzo de 
cada uno de los casos ganadores de los premios eficacia recogidos en 
el libro. En él se presentan los nombres y los cargos de las personas 
que han trabajado en los equipos de las campañas galardonadas junto 
con una breve descripción de la estrategia desarrollada. La relevancia 
de los premios a la Eficacia Comercial (EFI) surgidos en el año 1997 
reside en que son otorgados por los representantes del sector publicitario 
español centrándose en los “resultados conseguidos gracias a la acción 
de comunicación —notoriedad, ventas u otro tipo de rentabilidad—. 
Además, sitúan a la eficacia como el auténtico fin de la actividad pu-
blicitaria” (Premios eficacia, 2020) por lo que se pueden considerar un 
claro exponente del avance de la industria publicitaria española.

La muestra para el estudio se ha centrado únicamente en los re-
presentantes de las agencias galardonadas en todas las categorías en 
los tres niveles posibles de reconocimiento—oro, plata y bronce—a 
excepción de las categorías especiales que se han eliminado debido a 
su `temporalidad limitada´. En total se han obtenido 418 unidades de 
análisis. Cada unidad de análisis de compuso únicamente de los inte-
grantes de los equipos de cuentas, planificación y creatividad debido a 
que estos departamentos son los que han constituido tradicionalmente 
las agencias de publicidad (Medina & Ferrer, 2014).

Para explotar esta información, se diseñó una retícula ad hoc donde 
se definieron dos categorías de análisis por un lado el sector en el que 
opera el anunciante y por otro lado los integrantes de la agencia de 
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publicidad. La codificación de la categoría “integrantes de la agencia” 
se hizo a través del nombre de la personas o personas que ostentas los 
cargos y estos se clasificaron dentro del sexo hombre o mujer. Para los 
casos en los que los nombres suscitaban dudas en cuanto a su género se 
recurrió a buscar sus perfiles de Google o Linkedin. Para la codificación 
por sectores se ha tomado como referencia la clasificación utilizada 
por la empresa Infoadex para elaborar el Informe anual de inversión 
publicitaria —documento que goza de amplio consenso dentro de la 
profesión—. El periodo analizado ha sido desde el año 2002 —año en 
el que se comenzaron a publicar los libros con los resúmenes de los 
casos— hasta el año 2019 —último ejemplar publicado—.

4. Resultados

La delimitación del criterio de igualdad de género se ha calculado 
en función de las diferencias entre el número de trabajadores y traba-
jadoras. Los valores positivos se consideran con mayor presencia de 
hombres mientras que los valores negativos muestran una superioridad 
de mujeres. Para analizar las variables de sector y género se ha utilizado 
la distribución t de Student con un nivel de significación de p=0.05.

Los resultados en torno a descubrir si las diferencias por género 
existentes en las agencias de publicidad ya evidenciadas por Alvarado 
y Martín (2020) guardan relación con el sector en el que opera el anun-
ciante, muestran cómo hay sectores que están claramente feminizados. 
Es el caso de Textil y vestimenta, Objetos personales, Distribución y 
restauración, Tabaco y Loterías y apuestas, en lo que el número de 
mujeres supera al de hombres en un 46%, 17%, 15% ,13% y 7% res-
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pectivamente. Por el contrario, los resultados muestran que el resto de 
sectores —a excepción del de Salud (0%) donde hay igualdad— están 
liderados por hombres, siendo destacables las diferencias en Deportes 
y tiempo libre (300%), Servicios públicos y privados (98%), Telecomu-
nicaciones e internet (50%), Automoción (41%), y Transporte, viajes y 
turismo (22%). La prueba t de Student ha corroborado las diferencias 
significativas entre el numero de trabajadoras y trabajadores por sectores 
en las agencias de publicidad (p=0.14).

Gráfico 1. Diferencias en el número de trabajadores por sexo en las 
agencias de publicidad (2002-2019)

Para analizar la evolución de las diferencias entre los trabajadores de 
las agencias por sexo a lo largo de casi las dos primeras del siglo XXI 
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y debido a su extensión, se han tomado como referencia el año 2002 y 
2019 como comienzo y final de la serie analizada; y los años 2007, en el 
que se promulgó la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, y 
2009 y 2013, en los cuales se promulgaron las diferentes modificaciones. 
Se han eliminado los sectores Salud, Loterías y apuestas, Deportes y 
tiempo libre y Tabaco debido a que no cuentan con representación en 
premios otorgados en estos años y el sector Energía porque su inclusión 
dentro de la serie solo se limita al año 2007 por lo que no se puede 
analizar su evolución.

Como se puede ver en el Gráfico 2, los resultados del análisis de los 
sectores en los años de referencia muestran como en el 2002 la mayor 
parte de los sectores estaban representados por hombres a excepción 
del sector Transporte viajes y turismo que estaba dominado por las fé-
minas y del sector Alimentación donde sus valores muestran igualdad 
en sus trabajadores. En el 2007, año en el que se promulgó la Ley de 
Igualdad de Género, aumento el número de sectores en los que había 
un dominio femenino —Belleza e higiene, Finanzas y Hogar— y en los 
que existía igualdad por género —Automoción y Cultura, enseñanza 
y medios de comunicación—. A pesar de ello, los hombres continúan 
siendo más numerosos en cuatro sectores —Alimentación, Cultura 
enseñanza y medios de comunicación, Servicios públicos y privados 
y Telecomunicaciones e internet—. El panorama del año 2009, año en 
el que se modificó la Ley de igualdad, es muy similar al del año 2002, 
únicamente se localiza un sector —Distribución y restauración— en el 
que las mujeres sean superiores a los hombres y tres en los que existe 
igualdad por género —Alimentación, Automoción y Belleza e higie-
ne—. Los datos del año 2013 muestran cómo existen tres sectores en 



el que el número de mujeres es ligeramente superior al de hombres 
—Alimentación, Bebidas y Textil y vestimenta— mientras que los 
hombres dominan el resto con grandes diferencias sobre las mujeres, 
como el sector Automoción (500% más de hombres que de mujeres) y el 
Finanzas (450% más hombres que mujeres). En este año no se localiza 
ningún sector en el que se de igualdad en el número de trabajadores y 
trabajadoras. Por último, los datos del último año analizado, 2019, son 
los que muestran una mayor equidad. Se observan cuatro sectores en los 
que hay mayor presencia femenina— Automoción, Cultura, enseñanza 
y medios de comunicación, Distribución y restauración y Objetos per-
sonales— uno donde el número de trabajadores hombres y mujeres es 
igual —Textil y vestimenta— y otros cinco donde han más presencia 
de hombres. A pesar de ello, sigue existiendo grandes diferencias en los 
porcentajes destacando los datos del sector Transporte, viajes y Turismo 
donde el género masculino supera al femenino en un 400%.



Gráfico 2. Evolución del número de trabajadores por sexo en las agencias de publicidad (2002-2019)
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Tabla 1
Análisis de la evolución de las diferencias de trabajadores por género 
(2002 – 2019)

Si nos fijamos en la serie temporal completa (Tabla 1) no existe 
ningún sector que haya tenido una mayor presencia masculina o feme-
nina de manera constante en las dos primeras décadas del siglo XXI. 
A pesar de ello, se puede afirmar que ha existido un dominio masculino 
en la mayor parte de los sectores sobre todo en Servicios públicos y 
privados (86%),Deportes y tiempo libre (75%), Transporte, viajes y 
Turismo (69%), Telecomunicaciones e internet (67%), Automoción 
(65%) y Energía (60%). Las féminas por su parte únicamente son más 
numerosas en el sector Textil y vestimenta (75%), Loterías y Apuestas 
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(60%), y Tabaco (100% únicamente con un caso premiado durante toda 
la serie histórica analizada). La igualdad entre los trabajadores por gé-
nero tampoco se produce de manera constante en ningún sector pero sí 
se atisban algunos años en los que se ha producido dicha equidad sobre 
todo en sectores como Salud, Objetos Personales, Bebidas, Automoción, 
Deportes y Tiempo Libre, Textil y Vestimenta y, por último, Finanzas. 

Conclusiones

Somos conscientes de que este estudio tiene una serie de limitaciones 
ya que se desconoce el hecho de si las agencias de publicidad analizadas 
cuentan o no con planes de igualdad y de tenerlos, si se están llevando 
a cabo. A pesar de ello, la presente investigación pone de relieve que 
si bien existen de manera puntual sectores que están más vinculados 
al género masculino — Deportes y tiempo libre, Servicios públicos y 
privados, Telecomunicaciones e internet, Automoción, y Transporte, 
viajes y turismo— y otros al género femenino— y vestimenta, Objetos 
personales, Distribución y restauración, Tabaco y Loterías y apuestas— 
este hecho no se produce de manera general en todos los años dentro 
de casi las dos décadas analizadas. Sin embargo, el trabajo muestra 
sectores que en la mayor parte de la serie histórica analizada sí están 
dominados por profesionales de uno u otro género, destacando Automo-
ción, Deportes y tiempo libre, Energía, Servicios públicos y privados, 
Telecomunicaciones e internet y Transporte, viajes y Turismo por parte 
de los hombres y Loterías y apuestas y Textil y vestimenta por parte 
de las mujeres. Sectores estos que sí parecen vincularse con los este-
reotipos y roles al uso que sobre uno u otro género, hombres (coches 



1112

o futbol) y las mujeres (ropa o cremas); persisten en la sociedad. En 
el análisis de las desigualdades tomando como referencia los años de 
implantación y modificación de la Ley de Igualdad de género (2007, 
2009 y 2013) y el comienzo y fin de la serie analizada (2002 y 2019) 
se ha observado cómo la situación de las diferencias por género y por 
sectores se ha ido mermando, pasando de sólo un sector con dominio 
femenino en 2002 a casi la equidad en 2019, año en que sin embargo 
aún existen grandes diferencias porcentuales en los sectores que son 
dominados por los hombres.

Parece que, pese a las políticas de igualdad llevadas a cabo por 
distintos gobiernos en las dos primeras décadas del siglo XXI y a las 
medidas concretas de aplicación en el ámbito empresarial de ello deriva-
das, las agencias de publicidad perpetúan la desigualdad de género en la 
gestión de las campañas más exitosas. Algo que puede estar incidiendo 
en el hecho de que las representaciones de hombres y mujeres en los 
mensajes publicitarios tampoco sean igualitarias, con las repercusiones 
sociales que esto implica (https://seejane.org/), perpetuando un círculo 
que se retroalimenta. Y, a pesar de que desde la industria, en especial 
desde la parte creativa de la profesión, se están llevando a cabo intere-
santes iniciativas como ha sido el caso de #OVER —acción del Club 
de Creativos y Creativas en 2018-2019 para erradicar el sexismo de 
la publicidad—, queda mucho trabajo continuado por hacer, tanto de 
reflexión sobre las causas que determinan esta inercia como de imple-
mentación de acciones que permitan llegar a un sistema más equitativo 
y, por ende, capaz de borrar paulatinamente los sesgos de género tanto 
en la toma de decisiones como en los mensajes.

https://seejane.org/
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Integración de las Personas con Discapacidad 
en el Mundo Laboral Periodístico: Contexto 
General, Legislación y Problemáticas de Género 
en Europa

Pablo Guzmán Sánchez1

El trabajo proporciona un salario, que como fuente de ingresos genera 
independencia y autonomía, pero el derecho al trabajo va más allá, es 
el derecho a ser útil a sí mismo y a los demás, tener un empleo es una 
actividad socialmente valorada y al participar en el mundo laboral se 
mejora la autoestima y se ayuda a la persona a construir su autoimagen.

La normativa internacional expone en la Convención de Derechos 
de las Personas con Discapacidad en su art. 27, el “derecho a tener la 
oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido 
o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, 
inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad”.

En primer lugar, describiré como el concepto legal de persona con 
discapacidad, a efectos laborales, se ha desdibujado de tal forma que 
beneficia a un grupo más amplio de la sociedad, perdiendo efectividad 

1. Doctorando por la Universidad de Málaga.
 pablogugle@gmail.com
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sobre las personas con discapacidades severas, que son quienes más 
apoyos necesitan.

1. Concepto de discapacidad

Ha existido y aún continúa habiendo una larga controversia acerca de 
si existe o siquiera puede llegar a existir una definición que caracterice 
un concepto tan amplio como es el la discapacidad2 ya que, dependien-
do de quien la haga, esta tendrá en cuenta unos parámetros y no otros; 
también se debe tener en cuenta los diferentes tipos de discapacidades 
que hay porque es complicado encontrar una definición del concepto 
que englobe todos los tipos de discapacidad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define discapacidad 
como una “ausencia o restricción, debida a una deficiencia, en la capa-
cidad para realizar una actividad de la manera considerada normal”3.

Es el propio entrevistado el haciendo una valoración de su estado de 
salud actual, se otorga así mismo tal condición. Esto da como resultado 
que propia definición de lo que debe considerarse una persona con dis-
capacidad, no este clara, al estar está basada en la propia valoración del 
entrevistado, que puede tener una discapacidad diferente a otra persona. 

2. Según Malo y García-Serrano (2001), la realización de estudios comparativos 
entre países se ve dificultada por estas diferencias conceptuales, la utilización 
de criterios subjetivos o incluso por problemas de traducción de determinados 
conceptos relacionados con la discapacidad. También, véase el trabajo de la 
Universidad de Brunel (2001) para un análisis comparativo de las diferentes 
definiciones de discapacidad utilizadas en Europa.

3. En ocasiones se confunden los conceptos de deficiencia, discapacidad y minusvalía. 
Deficiencia es una pérdida o anormalidad en el cuerpo o en las funciones físicas 
o psíquicas. Una discapacidad ocurre cuando la deficiencia limita la capacidad 
para desarrollar determinadas actividades, mientras que la minusvalía hace 
referencia a la desventaja (social) que sufre una persona como resultado de una 
deficiencia o discapacidad.
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Esto ocurre debido a que la definición no proviene de los servicios de 
salud pública existentes. Por este motivo existen numerosos estudios, 
a nivel empírico que cuestionan que el entrevistado pueda autodeno-
minarse como persona con discapacidad, así como atribuirse un nivel 
de discapacidad, debido al conocido como sesgo de autojustificación.

Según García-Serrano y Malo (2002) existen varios motivos por 
los que una persona puede atribuirse la condición de discapacitada: 
poder beneficiarse de subsidios relacionados con la discapacidad, 
justificar situaciones de inactividad o escasa actividad laboral o fi-
nalmente tener un documento oficial que refleje la percepción que la 
persona tiene de sí misma.

Esto, según estudios, como los de Chirikos y Nestel (1984), o 
Kreider (1999) provoca que no haya una estimación real de personas 
con discapacidad, ya que se produce una inflación o una bajada, de 
forma artificial, debido a las autoevaluaciones. Estas deflaciones en 
el número de personas discapacitadas se dan porque, aunque tener la 
dicha condición da lugar a poder acceder a muchas ayudas, también es 
vista como un estigma o signo negativo.

Esta diferenciación entre la definición de discapacidad, según di-
ferentes organismos, hace que las cifras no puedan ser comparadas, y 
por lo tanto el número de discapacitados en España no está del todo 
claro. Por ejemplo, la definición de discapacidad que considera El Panel 
de Hogares de la Unión Europea (PHOGUE) difiere de la que tienen 
otras fuentes estadísticas españolas, como puede ser la “Encuesta sobre 
Deficiencias, Discapacidad y Estado de Salud (EDDES)”.

En este sentido el profesor de Ciencias Económicas y de la Empresa 
en La Universidad de Salamanca Miguel Ángel Malo Ocaña experto 
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en Despidos, Políticas Activas de Mercado de Trabajo y Exclusión 
Social, afirma:

la discapacidad, es un problema relevante el ámbito económico, 
cuando se crea una palabra para reflejar un concepto hay personas 
que tienden a aglutinarse bajo esa etiqueta entendiéndola como una 
categoría que les otorga identidad a ellos mismos, mientras que 
otros se movilizan para su crítica y arrinconamiento precisamente 
por lo mismo, para garantizar su propia identidad y que ésta no 
resulte recortada y/o malinterpretada (Ocaña, Iglesias, & Álvarez, 
2019, p. 60)

Según se recoge en el RD 1971/1994: por medio de criterios técnicos 
unificados se califica a la persona en diferentes grados según el alcance 
de la discapacidad que posea, valorando las dificultades que tenga para 
interactuar con el entorno ya que dicho entorno es lo que provoca las 
limitaciones funcionales de la persona.

Tras la evaluación se emite un certificado que expresa en porcentaje 
tanto las discapacidades que presenta la persona como, en su caso, los 
factores sociales que afecta a la persona, aunque estos factores son 
complementarios y relativos en relación a la discapacidad que esa per-
sona tenga, no dejan de ser factores limitantes para esa persona y su 
entorno familiar y situación laboral, educativa y cultural, que dificulten 
su integración social. Para ser considerado persona con discapacidad se 
debe obtener al menos un 33 por cien en dicha valoración.

Hasta el año 2003, para ser persona con discapacidad a efectos labo-
rales, los equipos de valoración debían determinar que las limitaciones 
además de afectar a la vida personal y social, afectaban a la capacidad 
laboral de la persona. Posteriormente en el año 2013, la Ley General de 
Derechos de las Personas con Discapacidad (LGDPDIS) derogó toda la 
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normativa general previa sobre derechos de las personas con discapaci-
dad y determinó que desde entonces los trabajadores con incapacidad 
permanente serían considerados personas con discapacidad a todos los 
efectos, y por lo tanto también en cuanto a la promoción laboral.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España en el año 
1999 tenían certificado de discapacidad 1.255.798 personas y en el año 
2017 Según estos datos, el número de personas discapacitadas reconoci-
das en España y si diferenciamos el sexo de los encuestados, ascienden a 
3.177.531, de las cuales 1.596.114 son hombres y 1.581.417 son mujeres 
habiéndose producido un incremento de un 269% en esos 18 saños. 
Pasando de ser un grupo poblacional que representaba únicamente el 
3,12% de la población a ser un 7,26% de la población total4.

Las políticas de empleo para la integración de personas con disca-
pacidad se pueden resumir en: la promoción del empleo ordinario, del 
empleo con apoyo, del empleo protegido y de los centros especiales 
de empleo. Destacando cómo son promocionados y cómo se accede a 
dichos empleos, los cuales son de libre mercado en todos los casos, esto 
es sin necesidades de autorizaciones administrativas para el acceso de 
los trabajadores.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) define los Centros 
Especiales de Empleo como:

Empresas cuyo objetivo principal es el de proporcionar a los traba-
jadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo y 
remunerado, adecuado a sus características personales y que facilite 
la integración laboral de éstos en el mercado ordinario de trabajo.

4. El último estudio publicado del IMSERSO es de fecha 4/07/2018, con datos de 
la Base Estatal de Datos de Personas con Valoración del Grado de Discapacidad. 
AÑO 2017. Última actualización: jueves, 14 de marzo de 2019
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Los Planes Nacionales de Acción para el Empleo y para la Inclusión 
Social se enmarcan dentro de la Estrategia Europea y que consiste en 
directrices encaminadas a la protección de los discapacitados frente al 
desempleo y la inactividad. La Unión Europea también busca a través 
de estas medidas herramientas para explotar potencial laboral de este 
grupo de personas. Sin embargo, las medidas llevadas a cabo para el 
fomento de la empleabilidad de este colectivo, solo se ha visto traducido 
en una escasa integración dentro del empleo ordinario o el protegido, y 
una masificación en los conocidos como centros especiales de empleo. 
El Consejo Económico y Social destaca la situación de las personas con 
discapacidad con especial preocupación por los insuficientes progresos, 
dentro del territorio español, en materia de integración de los discapacita-
dos en múltiples ámbitos, quedando recogido en su Informe CES 4/2003.

Sin embargo, no todos los tipos de discapacidad presentan las mismas 
dificultades a la hora de conseguir la integración laboral. Mientras que 
las personas con discapacidades motrices o sensoriales pueden mantener 
un empleo si antes se realizan adaptaciones en su puesto de trabajo, 
dicha adaptación dependerá del tipo de afección que tenga la persona, 
aunque suele ser más sencillo llevar a cabo este tipo de adaptaciones. 
Por contra las personas con discapacidad intelectual requieren, en la 
mayoría de los casos, adaptaciones y cambios más profundos.

Como apuntan los autores Alba y Moreno, en su obra “Discapacidad 
y mercado de trabajo” Fundación Caja de Madrid (2004). La necesidad 
de cubrir diferentes adaptaciones, debido a las distintas discapacidades 
es una de las razones por las que el empleo protegido o los centros 
especiales de empleo, son los principales destinos para discapacitados 
que quieren un empleo.
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Por esta razón, muchas de las experiencias desarrolladas para estas 
personas en los años pasados han consistido en la creación de centros 
ocupacionales o entornos especiales de empleo protegido, como los 
Centros Especiales de Empleo. Lugares donde están acostumbrados a 
proporcionar dichas adaptaciones para que la persona pueda desarrollar 
su trabajo de una forma normal (Fernández & Iglesias, 1999; Ibáñez & 
Mudarra, 2007). Sin embargo, estos centros no responden a la intención 
de conseguir una integración real para con las personas con discapa-
cidad. El objetivo a conseguir es una integración de la persona con 
necesidades especiales dentro de la empresa ordinaria, una vez que en 
estos centros especiales de empleo se ha enseñado a la persona cómo 
puede desarrollar su trabajo de manera satisfactoria. Aunque dichos 
centros especiales de empleo pueden constituir una opción adecuada 
en determinados casos donde la persona discapacitada tenga grandes 
dificultades motoras o psíquicas.

De hecho, la discapacidad muchas veces está relacionada con la 
pobreza. Esto sucede porque la renta media de las personas con disca-
pacidad se encuentra por debajo de la renta media de las personas sin 
discapacidad, existiendo en 2005 una diferencia abismal entre personas 
con discapacidad y personas sin discapacidad: 10.681 euros los primeros 
frente a 22.307 los segundos. (Angoitia, s.f.). Y no sólo eso, sino que tal 
y como indican Jiménez y Huete (2011), las personas con discapacidad 
se enfrentan a una serie de costes adicionales derivados de su situación, 
entre los que podemos incluir asistencias técnicas, mejoras en la acce-
sibilidad de los domicilios, contratación de asistencia personal, gastos 
accesorios de transporte adaptado a ellos, etcétera.
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2. Análisis de la Situación Actual de la Discapacidad en el Empleo

La situación actual de la promoción del empleo para personas con 
discapacidad se verá mejor con estadísticas que muestran la realidad. 
Según indica el informe Mercado de Trabajo de las Personas con Dis-
capacidad 2019 elaborado por el SEPE, y analizado por la Fundación 
Adecco, el 65% de las personas con discapacidad está desempleada.

Sin embargo, tan importante como el trabajo, es la educación y 
aunque el trabajo es el ámbito alrededor del cual gira nuestro estudio, 
la educación y la formación es el paso previo a la hora de acceder al 
mundo laboral. Por tanto, podemos decir que a las dificultades inherentes 
a tener una discapacidad se suma el factor de ser mujer.

Cuando hablamos de doble discriminación, nos referimos a aquella 
que sufren las mujeres por el hecho de ser mujer5 y por tener una disca-
pacidad. Tal y como afirman Soler, Teixeira y Jaime. (2008), ser mujer 
con discapacidad marca una trayectoria de doble discriminación que 
implica el surgimiento de barreras, las cuales hacen mucho más difícil 
el ejercicio de derechos y obligaciones como seres humanos, además 
de la participación completa en la sociedad y la obtención de metas en 
la vida consideradas fundamentales.

Por otra parte, es importante en relación con este tema, el Informe 
de la Organización de las Naciones Unidas, elaborado por el Comité de 
Derechos de las personas con Discapacidad en el que se analiza la situa-
ción de la educación (2017), establece que España viola el derecho a la 

5. Entendemos que en este trabajo no tratamos de la discriminación que sufre la 
mujer, sino la mujer discapacitada. Sin embargo, se trata de una discriminación 
doble que afecta a este colectivo por pertenecer, en su conjunto, a ambos grupos 
de población: mujer con discapacidad.
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educación inclusiva de las personas con discapacidad. En él se menciona 
que en 2014 el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad 
de la ONU recibió varias denuncias por parte de España, solicitándose 
que se llevase a cabo una investigación por parte del Comité, debido a 
“violaciones graves y sistemáticas del artículo 24 de la Convención”.

Como indica Europa Press (2018) las conclusiones y recomenda-
ciones del Informe de la Organización de las Naciones Unidas fueron 
“que España ‘segrega’ y ‘excluye’ a los alumnos con discapacidad, 
principalmente intelectual, en el sistema educativo general y advierte 
de las ‘graves violaciones sistemáticas’ del derecho a la educación de 
este colectivo” y en el mismo apartado establece que

los casos de rechazo de las personas con discapacidad del sistema 
educativo general siguen causando un gran nivel de frustración, 
aislamiento y sufrimiento para las personas con discapacidad y sus 
familias, que afectan a todos los niveles de su vida.

Esta discriminación, por razón de discapacidad, afecta a la indepen-
dencia de vida y a la inserción social de las personas con discapacidad.

Son muchos los autores que, mediante una visión positiva, consi-
deran que es posible conseguir la plena integración laboral de personas 
con discapacidad, dichos autores, como es el caso de Ramiro (s.f.) en 
su trabajo “Mujer y discapacidad: doble discriminación”, apuestan por 
“una actuación conjunta de las instituciones responsables de diseñar la 
política de integración laboral y las entidades encargadas de implementar 
esas medidas políticas, sean estas instituciones: organismos públicos, 
privados o sin ánimo de lucro”. Asimismo, también apuesta por acabar 
con la brecha entre géneros mediante: “el desarrollo de nuevas medidas 
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de política de integración laboral, para así́ conseguir la integración plena 
de las personas discapacitadas”.

Baker & Mckenzie afirma que “la Estrategia Europea de Empleo 
2020, establece como uno de los objetivos clave para conseguir un 
desarrollo inteligente, sostenible e integrado en la UE, la promoción 
de políticas de inserción laboral para las personas con discapacidad”.

3. La Educación: el Paso Previo al Empleo

Una de las principales causas es la falta de formación tanto en una 
formación básica (estudios escolares/educación primaria), estudios supe-
riores (estudios universitarios) donde es aún mayor el número de personas 
con discapacidad que no tienen dicho tipo de formación. El estudio refleja 
que solo el 43% de los parados posee únicamente estudios primarios.

Está demostrado que tener un alto nivel formativo es determinante 
y marca la diferencia a la hora de entrar al mundo laboral, así como la 
falta de una formación adecuada es un gran obstáculo para insertarse 
en el mercado laboral actual.

Las personas con discapacidad, especialmente aquellas que tienen 
discapacidad intelectual, terminan su formación con 18 años, una vez 
que el sistema no puede hacer que repitan curso más tiempo. Esto se 
debe a que no existe una verdadera educación inclusiva, lo cual no hace 
sino aumentar la diferencia en la formación que existe entre los jóvenes 
con discapacidad y el resto.

Esto es así porque, tal y como indica el Informe de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (2017), la gran mayoría de personas con 
discapacidad siente la obligación de dejar sus estudios después de la 
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educación secundaria obligatoria, siendo mayor el porcentaje de niñas 
con discapacidad que abandonan la educación.

De cara a conseguir este objetivo, vamos a analizar políticas de in-
serción laboral de las mujeres y hombres con discapacidad. Todos estos 
datos evidencian el hecho de que las personas con discapacidad, y en 
especial las mujeres con discapacidad (y, dentro de estas, las mujeres 
con discapacidad intelectual) sufren una marcada discriminación en el 
mundo laboral que les dificulta integrarse plenamente en la sociedad 
con el resto de la población. Asimismo, en esta misma línea, 6 de cada 
10 encuestados afirman que la discapacidad le perjudica a la hora de 
encontrar un empleo y todavía un 25% no indica en su currículum que 
tiene una discapacidad.

El nivel formativo sigue siendo determinante a la hora de garantizar 
el acceso al mercado laboral, tanto en opinión de las personas con disca-
pacidad como para las empresas encargadas de decidir su contratación. 
Si comparamos el nivel formativo de los jóvenes con discapacidad 
frente al resto de personas de su edad podemos comprobar cómo un 
13% de los jóvenes con discapacidad es analfabeta, frente al 0,1% de 
los jóvenes sin discapacidad. Muy pocas personas con discapacidad 
tienen estudios superiores según los datos de la encuesta solo el 5%, 
frente al 13% de sus compañeros sin discapacidad.

De manera que según este estudio ha manifestado, la falta de forma-
ción educativa y de títulos que la acrediten limitan que las personas con 
discapacidad puedan optar a un puesto de trabajo, puesto que carecen de 
la formación para poder desarrollar su labor en dicho puesto de trabajo, 
así pues, podríamos determinar que este es un gran déficit a la hora de 
acceder al mercado laboral. Tras todas estas evidencias podemos decir 
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que las personas con discapacidad no gozan de las mismas oportunidades 
en el plano de la educación. Si a estas dificultades le sumas el género, 
encontramos aún más problemas.

Gráfico 1. INE, Ejemplo de las personas con discapacidad. Recuperado 
de https://www.ine.es

La brecha de género también se hace palpable ya que solo el 38,63% 
de las mujeres tiene contrato frente al 61,37% de los hombres, mientras 
que el paro entre población activa de este colectivo aumenta si eres 
mujer y tienes más de 45 años.

Esto según apunta Arnanz, Cámara, Cubilledo, Kebir y Salsón (2011, 
p. 84) se debe a lo siguiente:

https://www.ine.es
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La imagen social de las mujeres con discapacidad configura una 
serie de prejuicios en el empresario basados en la imagen de perso-
nas incapaces. Esto dificulta que sean seleccionadas para acceder a 
un empleo, negándoles la posibilidad de demostrar si pueden o no 
desempeñar un trabajo, pues ni tan si quiera tienen acceso a los pro-
cesos de selección y mucho menos acceso a los períodos de prueba.

Según indica el informe “Mercado de Trabajo de las Personas con 
Discapacidad 2019”, elaborado por el SEPE, y analizado por la Funda-
ción Adecco, la inactividad entre la población con discapacidad sigue 
siendo muy alta. En este sentido, únicamente el 4,73% de los deman-
dantes de empleo ha finalizado la universidad, mientras que el 32% 
tiene educación secundaria y el 13,26% un grado medio o superior de 
Formación profesional.

Por estas y otras razones es importante encontrar una solución para 
mejorar la situación, para que las personas con discapacidad gocen de 
más oportunidades a la hora de formarse y de recibir una educación 
digna y más importante aún, una educación igualitaria con el resto de 
sus compañeros sin discapacidad, con el objetivo de que éstas se en-
cuentren con menos obstáculos a la hora de acceder al mundo laboral.

Para poner toda esta situación en cifras según el Informe del SEPE 
en España hay 1.860.600 personas con discapacidad en edad laboral, 
una cifra que no deja de aumentar y que ya alcanza el 6,19% del con-
junto de la población, pero solo el 35% tiene trabajo o está buscándolo.

Con respecto al año 2017, la variación del total de los contratos 
indefinidos es bastante mayor (21,15%) que la de los contratos tem-
porales (8,79%), aunque en valores absolutos los indefinidos suponen 
6.327 contratos más, mientras que los temporales han aumentado por 
encima de 24.000.
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Sobre la estabilidad de la contratación, hay que señalar que el colec-
tivo de las personas con discapacidad, con el 10,69% de los contratos 
formalizados de forma indefinida, supera levemente a los firmados con 
los no discapacitados, el 10,24%.

Por otro lado, el 58,78% de las personas con discapacidad contratadas 
firmaron un único contrato de trabajo, y se corresponde con el 26,78% 
de los contratos totales firmados por ellos. En el extremo contrario, 
1.455 personas firmaron más de 15 contratos en el año, lo que supuso 
una media de más de 27 contratos por persona.

Según el mismo informe el número de jóvenes con discapacidad 
(menores de 25 años) en España es de 9.419, y que además esté inscrito 
como demandante de empleo. Las personas que cumplen todos estos re-
quisitos representan solamente el 1,9% del total de desempleados jóvenes 
en España que según esta misma fuente asciende a un total de 502.900.

4. La Discapacidad por Comunidades Autónomas

Si desglosamos los números por comunidad autónoma, si vamos de 
más a menos, podemos ver como del total de discapacitados jóvenes 
en busca de empleo en España, el 22,7% de ellos, un total de 2.135, 
residen en Andalucía; el 15,6% de los discapacitados en Barcelona; el 
11,2% en la Comunidad Valenciana; el 10,5% en Madrid; y el 6,3% en 
Castilla-La Mancha. Un dato significativo es que las cuatro primeras 
comunidades autónomas concentran a 6 de cada 10 empleados con 
discapacidad menores de 25 años.
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Tabla 1.
El mercado de trabajo de las personas con discapacidad 2019

Recuperado de http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_
trabajo/3206-1.pdf

Si atendemos a los datos que de este informe extraemos es muy 
probable que la persona con discapacidad tenga alguno de estos rasgos 
un hombre ya que según este informe el 64% dentro de esta categoría 
lo es, que reside mayoritariamente en Andalucía (22,7%), Cataluña 
(15,6%), Comunidad Valenciana (11,2%) o dentro de La Comunidad 
de Madrid (10,5%).

http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/3206-1.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/3206-1.pdf
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Gráfico 2. SEPE, El mercado de trabajo de las personas con discapacidad 
2019. Recuperado de http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/
mercado_trabajo/3206-1.pdf

5. Análisis de la Situación de los Jóvenes Discapacitados ante el 
Empleo

Las personas jóvenes (menores de 25 años) con discapacidad y 
que llevan mucho tiempo en paro, es decir son de larga duración, co-
rresponde al 27%. Esto se traduce en 2.551 jóvenes con discapacidad 
de los 9.419 parados totales (con y sin discapacidad) llevan más de un 
año buscando empleo. En concreto el 15,3% lleva entre 1 y 2 años y un 
11,8% supera los dos años. Retrasar el inicio de la etapa laboral, una vez 
concluida la etapa estudiantil, supone un riesgo para cualquier joven, 
aún más para aquellos que tienen una discapacidad, si esta situación se 
prolonga, existe la posibilidad de que la persona con discapacidad acabe 
en una situación de vulnerabilidad que puede convertirse en permanente.

http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/3206-1.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/3206-1.pdf
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Gráfico 3. SEPE, El mercado de trabajo de las personas con discapacidad 
2019. Recuperado de http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/
mercado_trabajo/3206-1.pdf

En los últimos cinco años se ha producido un aumento en las contra-
taciones de personas con discapacidad menores de 25 años en un 6,9%. 
Sin embargo, en 2019 hubo un aumento en el número de desempleados 
de menores de 25 años con discapacidad del 5,4%.

http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/3206-1.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/3206-1.pdf
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Gráfico 4. SEPE, El mercado de trabajo de las personas con discapacidad 
2019. Recuperado de http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/
mercado_trabajo/3206-1.pdf

6. Análisis de las Razones que Provocan esta Situación

Los prejuicios y creencias estereotipadas en las empresas frenan la 
contratación de jóvenes con discapacidad y aunque se está llevando a 
cabo un cambio de mentalidad en las empresas pues son muchas las 
que comienzan a apostar por la Diversidad y la Inclusión como ventaja 
competitiva, todavía queda camino para que ese cambio se haga efectivo 
y ver las consecuencias reales que dicho cambio produce.

Aunque la situación actual también tiene otros factores a tener en 
cuenta, más allá de las empresas, como los perjuicios que las personas 
con discapacidad y su entorno tienen sobre ellas mismas. Entre ellas, 

http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/3206-1.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/3206-1.pdf
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se encuentran la sobreprotección familiar, las inseguridades, falta de 
confianza y temor.

Figura 1. Encuesta Fundación Adecco y JYSK. Recuperado de https://
fundacionadecco.org/3-de-cada-4-jovenes-con-discapacidad-no-tiene-
empleo-ni-lo-busca/

La Fundación Adecco y JYSK elaboraron el cuarto informe “Jóvenes 
con Discapacidad, motor de futuro”, un trabajo que basa sus análisis en 
una encuesta a 300 personas con discapacidad entre 18 y 30 años, así 
como en análisis de portales oficiales como “El mercado de trabajo de las 
personas con discapacidad 2019” del SEPE, “El empleo de las personas 
con discapacidad” del INE o la “Encuesta Global Millennials 2019” de 

https://fundacionadecco.org/3-de-cada-4-jovenes-con-discapacidad-no-tiene-empleo-ni-lo-busca/
https://fundacionadecco.org/3-de-cada-4-jovenes-con-discapacidad-no-tiene-empleo-ni-lo-busca/
https://fundacionadecco.org/3-de-cada-4-jovenes-con-discapacidad-no-tiene-empleo-ni-lo-busca/
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Deloitte. También contaron con el asesoramiento experto de consultores 
en Diversidad e Inclusión de la Fundación Adecco.

7. Análisis de la Tasa de Actividad, Empleo y Paro según el Sexo

Si antes hacíamos un retrato de las personas que buscan trabajo, 
ahora nos fijaremos en qué características tiene más probabilidades de 
tener una persona con discapacidad que tenga empleo. Si atendemos 
a los datos que nos facilita el Encuesta Fundación Adecco y JYSK la 
persona empleada con discapacidad es una mujer, ya que las mujeres 
son más de la mitad (59%), con una edad media de 24 años y que posee 
una discapacidad física o psíquica (66%).

En el caso de una persona desempleada con discapacidad también 
tiene muchas posibilidades de ser mujer (54%) y tener una edad media 
de 22 años. En el caso de las personas desempleadas con discapacidad 
solo el 44% tiene estudios superiores y tan solo el 33% cree que sean 
determinantes a la hora de acceder al mercado laboral. Más del 85% 
vive con sus padres, bien por motivos económicos (62%) o por una falta 
de autonomía (25%). Un 60% asegura haberse sentido discriminado 
por tener discapacidad. En cuanto al nivel de estudios, un 74% tiene 
estudios técnicos o universitarios y todos ellos creen que la formación 
superior jugó y juega un papel determinante a la hora de conseguir un 
empleo. El 74% vive con sus padres, dentro de esta circunstancia alegan 
diferentes motivos: económicos (68%) o bien por falta de autonomía de 
la persona con discapacidad (11%). Un 56% del total de encuestados 
de las personas que tienen empleo afirma haberse sentido discriminado 
debido a su discapacidad.
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Como hemos reflejado anteriormente son varios los factores que dan 
como resultado el alto paro en personas jóvenes con discapacidad: los 
estereotipos, las barreras y la brecha formativa. El 74,6% no tiene empleo 
ni lo busca. Es preocupante porque según diversos estudios conseguir 
trabajo puede ayudar a las personas con discapacidad a conseguir más 
autonomía, y confianza en sí mismo. También ayudaría a que la per-
sona discapacitada mejore sus relaciones personales, a través del trato 
diario con sus compañeros de trabajo. Salir del entorno, normalmente 
sobreprotegido, que suele rodear a una persona con esta serie de difi-
cultades, contribuirá a conseguir una normalización en las relaciones 
sociales entre personas con discapacidad y las que no. (Ramos, 2017)

Para los jóvenes con discapacidad, al igual que para el resto de los 
jóvenes, el desempleo representa un gran miedo y es una de su princi-
pal preocupación con un 87%. Según la octava edición de la Encuesta 
Global Millennials 2019 de Deloitte, las cinco principales preocupa-
ciones personales de los jóvenes en España son el desempleo (39%), 
la corrupción política y en las empresas (27%), el cambio climático 
(25%), el terrorismo (23%) y el acoso sexual (19%).

Estas preocupaciones, aunque similares, no coinciden en orden con 
las inquietudes que tiene el resto de la juventud a nivel mundial pues 
sitúan el cambio climático como primera preocupación, seguido de una 
desigualdad en los salarios y el desempleo.

Si esta diferencia en las preocupaciones de los jóvenes españoles con 
respecto al resto de Europa nos puede resultar llamativa. Si observamos 
las preocupaciones de un joven español, con y sin discapacidad, vemos 
como el/a joven con discapacidad tiene preocupaciones mucho más per-
sonales y que afectan directa o indirectamente a su vida o a su entorno.
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Gráfico 5. Encuesta Fundación Adecco y JYSK. Recuperado de https://
fundacionadecco.org/3-de-cada-4-jovenes-con-discapacidad-no-tiene-
empleo-ni-lo-busca/

Una vez, hemos reflejado el tipo de jóvenes con discapacidad que 
están en paro, es demandante de empleo o con trabajo. El siguiente 
punto es ver qué tipo de trabajo y que puestos ocupan las personas con 
discapacidad que consiguen obtener un empleo.

8. Análisis de los Trabajos que Encuentran según el Tipo de 
Discapacidad

Según un informe publicado por el SEPE bajo el titulo “El mercado 
de trabajo de las personas con discapacidad 2019”, la gran mayoría en-
cuentra trabajo como peón de industria manufacturera, (20,9%), como 
personal de limpieza en oficinas, hoteles y otros, estos puestos suelen ser 
ocupados concretamente en un 17%, por personas con discapacidad por 
último, los discapacitados también suelen ocupar puestos de camareros 
asalariados en un 15,8%.

https://fundacionadecco.org/3-de-cada-4-jovenes-con-discapacidad-no-tiene-empleo-ni-lo-busca/
https://fundacionadecco.org/3-de-cada-4-jovenes-con-discapacidad-no-tiene-empleo-ni-lo-busca/
https://fundacionadecco.org/3-de-cada-4-jovenes-con-discapacidad-no-tiene-empleo-ni-lo-busca/
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Estos datos sin embargo reflejan los puestos de trabajos que encuen-
tran jóvenes discapacitados, en el caso de chicas jóvenes con discapa-
cidad donde más suelen ser contratadas como personal de limpieza en 
oficinas hoteles entre otros.

Tabla 2.
El mercado de trabajo de las personas con discapacidad 2019

Recuperado de http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_
trabajo/3206-1.pdf

A la pregunta, dónde prefieren trabajar los jóvenes con discapa-
cidad, con un 74% afirma querer hacerlo en la empresa ordinaria con 
compañeros sin discapacidad pues consideran que esa es la fórmula 

http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/3206-1.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/3206-1.pdf
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mediante la cual se podrá conseguir una integración real y convivencia 
de entre personas con discapacidad y persona sin ella. Sin embargo, al 
20% que le gustaría hacerlo en un centro ocupacional al considerarlo un 
ambiente más seguro para ellos u preparado para cubrir sus necesidades 
finalmente, un 6% considera que su puesto de trabajo debería estar en 
un Centro Especial de Empleo.

Gráfico 6. Encuesta Fundación Adecco y JYSK. Recuperado de https://
fundacionadecco.org/3-de-cada-4-jovenes-con-discapacidad-no-tiene-
empleo-ni-lo-busca/

9. Análisis del Estado Anímico de las Personas con Discapacidad

Encontrar un empleo es el principal deseo de las personas con dis-
capacidad, las cuales quieren dejar de ser percibidos como una carga, 
en primer lugar, para su familia y en segundo lugar para el estado. 
Sin embargo, según la Encuesta de la Fundación Adecco, publicada en 

https://fundacionadecco.org/3-de-cada-4-jovenes-con-discapacidad-no-tiene-empleo-ni-lo-busca/
https://fundacionadecco.org/3-de-cada-4-jovenes-con-discapacidad-no-tiene-empleo-ni-lo-busca/
https://fundacionadecco.org/3-de-cada-4-jovenes-con-discapacidad-no-tiene-empleo-ni-lo-busca/
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el año 2019, la mayoría de personas con discapacidad que participaron 
en dicha encuesta no esperaba encontrar trabajo durante ese año.

Gráfico 7. Encuesta Fundación Adecco Qué 3 deseos pides al nuevo 
año. Recuperado de https://www.news3edad.com/wp-content/
uploads/2020/01/191227-Informe-3-deseos_Fundación-Adecco.pdf

Gráfico 8. Encuesta Fundación Adecco Qué 3 deseos pides al nuevo 
año. Recuperado de https://www.news3edad.com/wp-content/
uploads/2020/01/191227-Informe-3-deseos_Fundación-Adecco.pdf

https://www.news3edad.com/wp-content/uploads/2020/01/191227-Informe-3-deseos_Fundación-Adecco.pdf
https://www.news3edad.com/wp-content/uploads/2020/01/191227-Informe-3-deseos_Fundación-Adecco.pdf
https://www.news3edad.com/wp-content/uploads/2020/01/191227-Informe-3-deseos_Fundación-Adecco.pdf
https://www.news3edad.com/wp-content/uploads/2020/01/191227-Informe-3-deseos_Fundación-Adecco.pdf
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Esa opinión fue compartida por el 63% de los encuestados. A este 
respecto hay que decir que la mayoría personas encuestadas eran des-
empleados de larga duración, un 76% llevaba más de un año en paro.

Un 70,4% cree que los avances tecnológicos podrían mejorar su ca-
lidad de vida, pero la mayoría (80%) alerta de que no se tiene en cuenta 
desarrollar tecnologías para ayudar en el ámbito de la discapacidad, lo que 
dificulta que estas personas puedan hacer uso de ellas para mejorar su día 
a día. Para ello, es fundamental un acercamiento del mundo tecnológico 
al de la discapacidad, de modo que los desarrolladores, programadores y 
expertos en tecnología conozcan las necesidades que puedan tener cada 
persona dependiendo del tipo de discapacidad que sufra.

Los avances tecnológicos pueden suponer una nueva forma de hacer 
periodismo, cambiando las rutinas periodísticas que han regido esta 
profesión desde sus comienzos. El uso de estas tecnologías no debe ser 
visto como una amenaza, sino más bien como una oportunidad para 
renovar los formatos, la profesión y la forma de contar el día a día.

10. El Periodismo: un Sector que no Ha Sido Explorado para la 
Integración

Según Díaz Noci,

el periodista ha dejado de ser un mero redactor para convertirse en un 
editor. Esto implica tener que tomar decisiones mucho más a menudo 
y con más trascendencia informativa de lo que hace ahora que está 
incluido en un marco organizativo laboral jerárquico presidido por 
directores, subdirectores adjuntos a la dirección, redactores, jefes 
y jefes de sección.
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Los puestos siguen, pero debido a que el periodista maneja nuevos 
materiales, “la confección de una información ha dejado de ser, y cada 
vez va a serlo menos, la redacción de un texto noticioso para convertirse 
más bien en un guion informativo” (2002, p. 185).

El periodista del siglo XXI es un profesional que debe interactuar 
con el ciudadano y la sociedad, la interactividad es una de las premisas 
principales que debe tener toda actividad periodística hoy en día.

11. El Periodismo y sus Nuevos Escenarios

La profesora, de la universidad de Sevilla, Ángeles Fernández-Barrero 
apuesta en su obra “el periodismo que vuela” por nuevas formas narra-
tivas, como el uso de drones para captar imágenes para una noticia, el 
uso de drones puede ser de ayuda para el periodista que se encuentre en 
una zona de conflicto, también puede servir para conseguir imágenes 
de zonas de difícil acceso. Sin embargo, Fernández-Barrero es cons-
ciente de las restricciones y dificultades que el uso del dron, tiene en 
una etapa tan embrionaria: falta de legislación con respecto al uso de 
estos vehículos, así como una falta de formación para que el uso del 
dron sea generalizado. Otro punto importante es la posible invasión en 
la privacidad. (López-Redondo, 2019)

En su obra, El periodismo que vuela, la autora también hace hincapié 
en el conocido como periodismo inmersivo, gracias a las cámaras que 
captan imágenes en 360 grados, o la realidad aumentada, el espectador 
puede sentirse protagonista de la noticia y experimentar en primera 
persona las emociones que acompañan al relato de la noticia, poder 
conseguir diferentes puntos de vista de un evento deportivo como por 
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ejemplo unas olimpiadas permitiría al espectador sentirse parte del evento 
aunque este se de en la otra punta del mundo. (López-Redondo, 2019)

Los puntos negativos de este tipo de narrativa serian el alto coste, 
en el caso de la realidad aumentada, aunque sería la más útil para la 
profesión periodística, al sumar a la realidad información digital, sobre 
datos concretos o añadir datos extra que ayuden al espectador a tener 
un mayor contexto para comprender todas las caras de la noticia.

Las redes sociales se han convertido en cadenas de difusión de 
información. Los usuarios “retuitean” o “postean” informaciones que 
creen pueden ser de interés para sus conocidos. La diferencia entre el 
periodismo profesional es que el ciudadano no contrasta la información 
que le llega por estas redes, ya que confía en el contacto que le envía 
dicha noticia el periodista sí.

Existen defensores que otorgan un gran valor al uso de las redes 
sociales como fuente de información, considerando esta tendencia como 
un motor de cambio en la sociedad; sin embargo, hay que tener presente 
que la información por este tipo de canales, en reiteradas ocasiones, 
pueden ser noticias falsas.

Debido a que, esta tendencia a la inmediatez noticiosa, no ha hecho 
otra cosa que aumentar, han aparecido formas de satisfacer dicha ten-
dencia, como es el caso del conocido como periodismo móvil, una de 
las ventajas indiscutibles que aporta el periodismo móvil es que permite 
acceder a lugares y situaciones que con un equipo tradicional no sería 
posible. El Mobile Journalism (MOJO) o periodismo móvil consiste en 
utilizar un smartphone para filmar, producir, editar y distribuir noticias 
para los medios.
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De esta manera, los periodistas pueden explicar historias, noticias 
y sucesos utilizando sus móviles, dado que estos facilitan el proceso 
de creación y distribución a través de los canales digitales que solicita 
la audiencia.

Además, debemos destacar que el periodismo móvil facilita enorme-
mente la difusión a través de las redes sociales, y la posible interacción 
con la audiencia, donde está, puede verificar la información, desmentirla 
e incluso hacer un seguimiento de la misma, esta tendencia podemos 
verla reflejada en herramientas como Periscope o Facebooklive.

Está claro que es un medio resolutivo y ágil, pero también debemos 
tener en cuenta que puede presentar algunas limitaciones, como el estilo 
de formato capturado que, en ocasiones, debe adaptarse a otro formato, 
la calidad de la imagen, cuando no hay buena luz, y la capacidad limi-
tada de batería y almacenaje. Así como posible intrusismo que puede 
ir asociado a esta práctica.

Conclusiones

Es necesario encontrar una forma consensuada de establecer cuando 
una persona puede ser considerada una persona con discapacidad. Es im-
portante encontrar un concepto que puedan o usar tanto los organismos 
oficiales como las personas con discapacidad que satisfaga a ambas 
partes. Ya que las diferentes significados y evaluaciones de lo que es 
la discapacidad hacen que las ayudas de estos organismos oficiales no 
lleguen a personas que realmente las necesitan.

A raíz de las cifras aparecidas en este artículo queda demostrado 
que no existe una integración real de las personas con discapacidad en 
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puestos de trabajos ordinarios, puesto que las personas con discapaci-
dad optan por permanecer en su puesto de trabajo dentro del empleo 
protegido en vez de entender ese puesto de trabajo como un paso previo 
a conseguir trabajo en una empresa ordinaria.

Un paso muy importante para conseguir un empleo es la educación 
y es que, aunque la situación ha mejorado en los últimos tiempos, si-
gue habiendo una gran cantidad de personas con discapacidad que no 
tienen estudios secundarios o universitarios lo que les dificultad optar 
a puestos de trabajo por falta de preparación.

Aunque las cifras muestran que las mujeres con discapacidad consi-
guen un mayor número de empleos que los hombres, las cifras también 
muestran que hay un mayor número de mujeres desempleadas que 
hombres con discapacidad.

Las nuevas tecnologías y las formas de contar una noticia, pueden 
ayudar a que personas con discapacidad, sobre todo los que posean una 
discapacidad física, puedan ejercer la profesión periodística, ya que el 
uso de teléfonos móviles o cámaras 360 no tiene por qué representar 
ningún problema para las personas con discapacidad y más si son jóvenes.
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Música
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1. As Graduações de Ensino EaD e a Difusão das Informações no 
Ecossistema midiático

O Ensino a Distância (EaD) é uma modalidade educacional carac-
terizada por um processo de ensino e aprendizagem que utiliza uma 
mediação didático-pedagógica das tecnologias de informação e comuni-
cação, sendo oferecido para os níveis da educação básica e da superior.3 
Apesar de o EaD dispor de ferramentas de ponta, o currículo dos cursos 
tende a reproduzir repertórios tradicionais, podendo haver predominância 
de repertório de autoria masculina. Neste trabalho, alertamos acerca do 
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currículo oculto de Arte e propomos uma ampliação de repertório para 
o ensino superior segundo o critério de diversidade de gênero.

A frequência de estudantes matriculados em cursos de formação de 
professores no formato EaD já ultrapassa a das graduações presenciais.4 
De acordo com Mill (2016), que estabeleceu quatro períodos da história 
da educação de EaD, o último período, iniciado em 2015, é decorrente 
da crise político-financeira vivida ultimamente no Brasil. Por isso, po-
de-se compreender uma procura tão elevada por este tipo de modalidade 
de ensino superior. Segundo o Censo da Educação Superior de 2018, 
havia mais vagas de EaD (7,1 milhões), do que em cursos presenciais 
(6,3 milhões). Ainda de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 40% dos estudantes (1,4 
milhão) que iniciaram uma graduação em 2018, optaram pela modalidade 
EaD, enquanto o ingresso nos cursos presenciais teve queda de 2017 
para 2018 (Censo Da Educação Superior, 2019). Trata-se, portanto, 
do atual cenário da sociedade participativa e em constante mobilidade 
também no campo da educação.

Este cenário suscita curiosidade sobre a qualidade dos materiais 
de EaD em face às prerrogativas da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC/ Brasil, 2018) quanto a diversidade de gênero, um dos aspectos 
de identidade cultural que passamos a discutir, no sentido de propor 
a inclusão de mulheres artistas nos conteúdos disseminados nos am-
bientes virtuais.

Inicialmente, discutiremos a problemática da predominância de 
obras e repertórios de autoria masculina nos materiais didáticos de 

4. De acordo com o Inep, 50,2% das matrículas na licenciatura são em cursos EaD 
e 49,8% presenciais (Censo Da Educação Superior, 2019).
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arte, bem como, nos currículos escolares. Na segunda parte do artigo, 
apresentaremos propostas de ampliação de repertório de música erudita 
e de música popular brasileira num mesmo período de 1900 a1960.

2. Androcentrismo como Habitus no Currículo Oculto

Pierre Bourdieu (2012), após estudos e análises da sociedade Cabília, 
existente no norte da Argélia, concluiu que os comportamentos ob-
servados lá eram similares aos impostos sobre diferentes culturas e 
vem sendo reforçados há muitos séculos. O autor explica que homens 
e mulheres reproduzem habitus que estão associados, inicialmente, 
à condição biológica dos corpos, mas também, aos comportamentos 
constituídos nas sociedades:

é uma construção arbitrária do biológico, e particularmente do corpo, 
masculino e feminino, de seus usos e de suas funções, sobretudo na 
reprodução biológica, que dá um fundamento aparentemente natural à 
visão androcêntrica da divisão de trabalho sexual e da divisão sexual 
do trabalho e, a partir daí, de todo o cosmos. (Bourdieu, 2012, p. 33)

As mulheres foram estereotipadas como “sexo frágil” e a elas foram 
atribuídos todos os trabalhos somente do ambiente doméstico, ligados 
aos cuidados com os filhos e a casa. Os homens, ao contrário, foram 
sistematicamente “situados do lado do exterior, do oficial, do público, 
do direito, do seco, do alto, do descontínuo, realizar todos os atos ao 
mesmo tempo breves, perigosos e espetaculares”(Bourdieu, 2012, p. 41).
Apesar da divisão sexual do trabalho já ter se alterado na atualidade, 
muitos comportamentos ainda reforçam o androcentrismo, que segue 
reproduzido inconscientemente. Bourdieu (2012) denomina as impo-
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sições sobre as mulheres de “violência simbólica”, pois não envolvem 
apenas as violências físicas, mas as violências simbólicas exercidas 
sobre seus comportamentos e emoções:

Seria necessário enumerar todos os casos em que os homens mais 
bem-intencionados ... realizam atos discriminatórios, excluindo as 
mulheres ... reduzindo suas reivindicações a caprichos, merecedores 
de uma palavra de apaziguamento ou de um tapinha na face, ou então, 
com intenção aparentemente oposta, chamando-as e reduzindo-as, 
de algum modo, à sua feminilidade, pelo fato de desviar a atenção 
para seu penteado, ou para tal ou qual traço corporal, ou de usar, para 
se dirigir a elas, de termos familiares (o nome próprio) ou íntimos 
(“minha menina”, “querida” etc.) mesmo em uma situação “formal” 
(uma médica diante de seus pacientes), ou outras tantas “escolhas” 
infinitesimais do inconsciente que, acumulando- se, contribuem para 
construir a situação diminuída das mulheres e cujos efeitos cumu-
lativos estão registrados nas estatísticas da diminuta representação 
das mulheres nas posições de poder, sobretudo econômico e político 
(Bourdieu, 2012, p. 74).

Nos anos 1970 e 1980, essas considerações teóricas de Pierre Bour-
dieu ganharam força na área da educação e são elaboradas por Alice 
Lopes e Macedo (2011), em observações relacionadas ao papel da escola 
e do currículo como instrumentos de manipulação social: “A ação pe-
dagógica é descrita como uma violência simbólica que busca produzir 
uma formação durável (habitus) com efeito de inculcação ou reprodu-
ção. ... a escola opera com códigos de transmissão cultural” (Lopes & 
Macedo, 2011, p. 28).

Ao apresentarem a historiografia do currículo, além de citarem 
Bourdieu e Passeron (1975), Lopes e Macedo (2011) também situam o 
livro Ideologia e Currículo, lançado em 1979 por Michael Apple e logo 
traduzido ao português (Apple, 1982), como fundamental no processo 
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de crítica à educação reprodutivista. Apple (1982) amplia o conceito 
de currículo oculto, aquele que está implícito no currículo formal e 
esconde relações de poder:

os currículos escolares (re)criam a hegemonia ideológica de de-
terminados grupos dentro da sociedade. Para entender como essa 
hegemonia é recriada, o autor advoga a necessidade de olhar mais 
detidamente para a escola ... estudando, entre outros aspectos] o 
corpus formal do conhecimento escolar expresso no currículo (Lopes 
& Macedo, 2011, p. 31).

Conforme apontam Lopes e Macedo (2011), não é simples ou mesmo 
possível definir currículo:

Assim como as tradições que definem o que é currículo, o currículo 
é, ele mesmo, uma prática discursiva. ... uma prática de poder, mas 
também uma prática de significação, de atribuição de sentidos. Ele 
constrói a realidade, nos governa, constrange nosso comportamento, 
projeta nossa identidade, tudo isso produzindo sentidos. (Lopes & 
Macedo, 2011, p. 41)

Portanto, além de existirem várias mentalidades atreladas à produção 
e implementação de currículos, a opção por esta ou aquela abordagem 
implica negar ou ressignificar práticas anteriores, tal qual a predomi-
nância do pensamento androcêntrico nos repertórios disseminados em 
materiais didáticos.

A ausência de mulheres em posições de evidência, ao longo da 
história e antes dos movimentos feministas (final do século XIX), 
aliás, “confinadas no silêncio de um mar abissal” (Perrot, 2007, p. 16) 
consequentemente, as alijou da história da arte, “isso por questões 
de princípio: a imagem e a música são formas de criação do mundo” 
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(Perrot, 2007, p. 101) e, como tal, sempre foram atribuídas ao mundo 
masculino. A desnaturalização de comportamentos androcêntricos tem 
sido um longo processo percebido pelo próprio Bourdieu: “A maior 
mudança, está, sem dúvida, no fato de que a dominação masculina não 
se impõe mais com a evidência de algo que é indiscutível” (Bourdieu, 
2012, p. 106). O sexismo vem sendo, aos poucos, superado na socie-
dade atual, mas o androcentrismo permanece reproduzido em materiais 
didáticos e também no ecossistema midiático.

A respeito da invisibilidade de artistas do gênero feminino, além de 
Perrot (2007), Michael Archer (2012) também apresentou esta proble-
mática e defendeu a necessidade de uma crítica feminista da história 
da arte, favorável ao reconhecimento de mulheres.

No Brasil, Vaz (2009) observou a baixa exposição de artistas mulheres 
no Museu Oscar Niemeyer e também, como Coutinho e Loponte (2015), 
verificou a baixa representatividade de artistas mulheres nos contextos 
do ensino da arte. Batista e Rauen (2017) defenderam uma formação 
de professores desarticulando o androcentrismo e Domingos Filho e 
Rauen (2018), após análise de material didático de arte para o ensino 
médio, demonstraram que artistas mulheres tiveram grande participação 
na história da arte surrealista, apesar de o repertório em livros de Arte 
enfatizar artistas homens.

Quanto a materiais de cursos superiores de formação de professores 
de arte na modalidade de EaD, Fey, Ribas e Rauen (2019), analisaram 
dois ebooks de História da Arte utilizados no curso de Licenciatura 
em Arte da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) e 
constataram menor quantidade de autoras e mulheres artistas, refletindo 
o androcentrismo também em contextos virtuais. No ebook específico 
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de história da música, não havia nenhuma menção de compositoras/
musicistas mulheres. Neste breve trabalho voltado à área de música, 
ratificamos a viabilidade de inclusão de obras produzidas por mulheres 
no currículo de Arte.

3. Uma Proposta de Ampliação de Repertório da História da 
Música do Século XX (1900-1960)

Não há, além do processo discriminatório de naturalização de reper-
tórios masculinos, justificativa plausível para a exclusão de mulheres na 
História da Arte, seja nos campos de artes visuais, cênicas ou música. 
O escritor alemão Karl Zelenka (1980), há 40 anos, se preocupou em 
apresentar mulheres compositoras em seu livro Komponierende Frauen: 
ihr Leben, ihre Werke5, reconhecendo que

foi apenas o século XIX, com suas transformações sociais e artís-
ticas, que trouxe uma curva acentuada nesta área, que continua em 
nosso tempo. No entanto, gostaria de dizer que a mulher que compõe 
ainda leva uma existência sombria. Quase nunca tem a oportunidade 
de encontrar uma de suas obras na sala de concertos, no rádio ou 
mesmo na ópera (Zelenka, 1980, p. 7).

Por isso, colocou-se na missão de abordar compositoras representa-
tivas de diferentes continentes, países e períodos históricos, incluindo 
breves biografias e citando o tipo de composições que elas realizavam 
e mencionando, também, alguns títulos de composições.

5. Não há tradução do livro para o português, mas o título poderia ser “Mulheres 
compositoras: suas vidas, suas obras” (tradução nossa)
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Outras pesquisas e livros complementares à construção masculina 
da história da Arte seguem refazendo a historiografia e disponibilizan-
do informações acerca da enorme quantidade de mulheres artistas, as 
quais viveram e produziram na mesma época em que artistas homens 
legitimados pela cultura patriarcal. Na Argentina, Frega (2011) reeditou 
e ampliou o livro Mujeres de la música, apresentando mulheres compo-
sitoras, cantoras e instrumentistas do seu país, assim como Adkins-Chiti 
e Ozaita (1995) já haviam feito sobre as compositoras espanholas em 
Las mujeres em la música.

No Brasil, embora a área de Artes Visuais ofereça maior quanti-
dade de referências6, instigada pela produção feminista desde os anos 
1980, no recorte deste artigo, ressaltamos os trabalhos acadêmicos de 
Neiva (2006) e Monteiro da Silva (2018), dedicados às compositoras 
brasileiras e latino-americanas. Hawk (2005) fez sua dissertação de 
mestrado sobre 16 compositoras eruditas de diferentes nacionalidades 
e períodos históricos.

Monteiro da Silva (2015) escreveu um livro, resultado de sua pesquisa 
de mestrado, denominado Clara Schumann: compositora x mulher de 
compositor, no qual relata a trajetória da compositora e pianista alemã 
Clara Schumann, esposa do renomado e conhecido Robert Schumann. 
As versões androcêntricas da história da música poderiam provocar a 
cogitação de que as mulheres não estariam inclusas nas menções de 
grandes compositores(as), pois suas composições seriam menos com-
plexas, mas Monteiro da Silva (2015), após ter analisado, Variationen 

6. Ana Mae Barbosa e Vitória Amaral, em seu livro Mulheres não devem ficar em 
silêncio (Barbosa & Amaral, 2019), agregaram ao que denominam uma nova 
história, uma retrospectiva de arte/educadoras esquecidas no Brasil.
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für das Pianoforte über ein Thema de Robert Schumann, quanto a 
ritmo, melodia, contraponto, citações e harmonia, conclui a respeito 
de Clara Schumann: “Finalmente, a maneira como a compositora en-
carou o piano – como fonte de sons de cores diversas – a aproxima da 
visão dos grandes compositores de seu tempo e do futuro” (Monteiro 
da Silva, 2015, p. 84).

No pós-doutorado Monteiro da Silva (2018) cita a compositora e 
também autora Nilcéia Cleide da Silva Baroncelli, que desde 1976 tra-
balha com o tema “mulheres compositoras”7 e escreveu, em 1987, o livro 
Mulheres Compositoras: elenco e repertório, no qual catalogou quase 
2000 compositoras, de diferentes épocas, estilos, nacionalidades e corren-
tes musicais, desde nascidas na Grécia, até o ano de publicação do livro.

Neste artigo, oferecemos, por meio de tabelas, uma retrospectiva de 
repertório adequado para a inclusão de mulheres musicistas em aulas 
de Arte de EaD voltadas, respectivamente, à música erudita e à música 
popular brasileira. Nosso recorte corresponde aos gêneros erudito e po-
pular do século XX e a um período entre 1900 e 1960, aproximadamente.

3.1 As compositoras e o Repertório da História da Música Erudita 
(1900-1960)

O termo “música moderna” foi adotado para se referir à estética 
e à técnica utilizadas nas composições eruditas iniciando no final do 
século XIX e seguindo em uso durante metade do século XX. Uma 
das principais características das composições deste período “é sua 
libertação do sistema de tonalidades maior e menor que motivou e 

7. Descrição da própria autora no seu blog de mesmo nome: “Mulheres compositoras” 
(http://mulheres-compositoras.blogspot.com/)

http://mulheres-compositoras.blogspot.com/
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deu coerência a quase toda a música ocidental desde o século XVII” 
(Griffiths, 1987, p. 7).

Grande parte dos livros que abordam a história da música do século 
XX, bem como os períodos anteriores, apresentam nomes predominan-
temente masculinos. A exemplo, Griffiths (1987), já no seu título faz 
uma referência androcêntrica ao mundo dos compositores: A Música 
Moderna: uma história concisa e ilustrada de Debussy a Boulez. O pon-
to de partida da música moderna é associado a composição da música 
rélude à l’Après-Midi d’um Faune8, de Claude Debussy (1862-1918), 
seguindo a história com os compositores Gustav Mahler (1860-1911), 
Richard Strauss(1864-1949), Arnold Schoenberg (1874-1951), Charles 
Ives (1874-1954), Maurice Ravel (1875-1937), Béla Bartók (1881-1945), 
Igor Stravinsky (1882-1971), Anton Webern (1883-1945), Edgard Varése 
(1883-1965), Alban Berg(1885-1935), Francis Poulenc (1899-1963), 
Pierre Boulez (1925-2016) e Karlheinz Stockhausen (1928-2007).9

O conteúdo de obras como a de Griffiths é reproduzido em livros 
didáticos de Arte, tal qual ocorre no material distribuído para o Ensi-
no Médio no Paraná (2007)10, que traz apenas referências masculinas 
de compositores para a música erudita do século XX, como Debussy 
(1862-1918), Heitor Villa-Lobos (1887-1959), Arnold Schöenberg 
(1874-1951) e John Cage (1912-1992). Bozzano, Frenda e Gusmão 

8. Prelúdio ao entardecer de um Fauno.
9. Foram citados alguns compositores, ditos como “principais”, não somente 

de Griffiths (1987), mas que outros livros de história da música trazem: 
Rezende (1971) e Bennet (1986)

10. Trata-se do livro Arte: Ensino Médio. (Paula, 2006)
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(2016) apresentam também o compositor Claude Debussy e ainda 
Modest Mussorgsky (1839-1881).11

Dentre materiais elaborados para EaD, analisamos brevemente 
Cavini (2012) e Madalozzo (2014) e assim como Fey, Ribas e Rauen (2019) 
verificaram em Machado (2018), não encontramos nenhuma menção de 
compositora mulher. Os três ebooks apresentam um repertório totalmente 
androcêntrico, corroborando a experiência própria da primeira autora, cujo 
curso de Licenciatura em Música, na modalidade presencial (UEL, 2005), 
não apresentou nenhuma compositora mulher dentre a lista de composi-
tores do século XX na disciplina de História da Música.

Francisca Edwiges Neves Gonzaga ou Chiquinha Gonzaga (1847-
1935), compositora, pianista e primeira regente brasileira, é uma das 
exceções de menção de compositora em algumas bibliografias tradi-
cionais como Caldas (1985) e Severiano (2013). Chiquinha Gonzaga

foi, sem dúvida, uma das mais importantes figuras da nossa música 
popular entre 1870 e 1935. Atribui-se a ela o mérito de haver defini-
tivamente popularizado a modinha. ... Algumas vezes por causa do 
seu trabalho que, como sabemos, sempre foi rotulado de polêmico 
e escandaloso; outras vezes, por uma questão de personalidade 
mesmo, de convicção daquilo que fazia. (Caldas, 1985, pp. 22-23)

O gênero modinha foi influenciado pela ópera italiana e esteve, 
inicialmente, nas festas nobres, mas se popularizou nos festejos de rua. 
Chiquinha Gonzaga, grande responsável por isso, é reconhecida nas 
menções de compositores(as) da música erudita, como também da música 

11. Referimo-nos ao livro Arte em Interação para o ensino médio. Ao mencionar 
Mussorgsky, apesar de ser do século XIX, já apresentava sonoridades de quebra 
de padrões estruturais tradicionais de harmonia segundo Bozzano, Frenda e 
Gusmão (2016).
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popular brasileira. Apesar disso, Bruno Kiefer (1986), não menciona 
Chiquinha Gonzaga em momento algum, assim como, nenhuma outra 
mulher compositora, em seu livro específico intitulado A Modinha e o 
Lundu. Conforme afirma Carvalho (2008) “o problema das “versões 
masculinas” da história que tendem a construir personagens femininos 
como menores ou excêntricos. Tal problemática pode ser exemplificada 
na dificuldade de localizar outros nomes femininos nos livros de história 
da música no Brasil”. (Carvalho, 2008, p. 1)

A fim de tirar do silêncio compositoras mulheres, apresentamos a 
Tabela 1, registrando os nomes de mulheres compositoras brasileiras e 
de outras nacionalidades. Organizadas em ordem cronológica e especi-
ficando seus ofícios musicais, pois costumavam ser, além de pianistas 
e cantoras, compositoras. É equivocada, portanto, a ideia de que só 
teriam existido compositores homens, como normalmente sugerem as 
referências da história da música erudita do século XX. As composito-
ras e musicistas sugeridas são citadas nos trabalhos de Zelenka (1980), 
Neiva (2006), Perrot (2007), Hawk (2017) e Silva (2018). Duas delas, 
Ethel Smith e Amy Cheney Beach, são apresentadas no site da Socie-
dade Artística Brasileira (2017), que inclui seis grandes compositoras 
da música erudita para além do nosso recorte temporal.

Tabela 1.
Compositoras/musicistas na História da Música Erudita (1900-1960)

Nome Nacionalidade Ofícios musicais
Carlotta Ferrari
(1837-1907) italiana compositora, cantora, 

pianista e poetisa
Chiquinha Gonzaga
(1847-1935) brasileira compositora, pianista e 

maestrina
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Teresa Carreño
(1853-1917) venezuelana pianista, cantora e 

compositora
Cecilia Arizti
(1856-1930) cubana compositora, pianista e 

professora de música
Ethel Smith
(1858-1944) inglesa compositora e organista

Amy Cheney Beach
(1867-1944) americana compositora e pianista

Margaret Ruthven Lang
(1867-1971) americana compositora

Juliette Folville
(1870-1946) belga

pianista, violinista, 
maestrina, compositora e 
professora de música

Maria Galli
(1872-1960) uruguaia pianista, compositora e 

professora de música
Idabelle Firestone
(1874-1954) americana compositora

Elisabeth Kuyper
(1877-1953) holandesa compositora

Elisabetta Oddone Sulli-Rao
(1878- 1972) italiana

compositora, cantora, 
escritora e professora de 
música

Alma Schindler Mahler
(1879-1964) austríaca compositora e escritora

Nadia Boulanger
(1887-1979) francesa compositora, maestrina e 

professora de música
Germaine Tailleferre
(1892-1983) francesa compositora

Lili Boulanger
(1893-1918) francesa compositora

Henriette Bosmans
(1895-1952) holandesa compositora e 

violoncelista

Sofia Cancino de Cuevas
(1898- 1982) mexicana

compositora, pianista, 
cantora, promotora de 
ópera e maestrina
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Maria Luisa Escobar
(1898-1985) venezuelana musicóloga, pianista, 

compositora
Barbara Elena Giuranna
(1902-1998) italiana compositora

Priaulx Rainier
(1903-1986)

sul- africana/
britânica compositora

Dinorá de Carvalho
(1905-1980) brasileira pianista e compositora

Ninón de Brouwer 
Lapeiretta
(1907- 1989)

República 
Dominicana pianista e compositora

Gisela Hernandez
(1912-1971) cubana compositora

Peggy Glanville-Hicks
(1912-1990) australiana compositora

Ida Vivado Orsini
(1913-1989) chilena pianista e compositora

Isabel Aretz
(1913-2005) argentina

pesquisadora, escritora, 
etnomusicóloga e 
compositora

Cacilda Borges Barbosa
(1914-2010) brasileira pianista, maestrina e 

compositora
Ana Mercedes de Rugeles
(1914- 2012) venezuelana compositora e professora 

de música

Eunice Katunda
(1915-1990) brasileira pianista, compositora e 

professora de música

Eunice Katunda
(1915-1990) brasileira pianista, compositora e 

professora de música

Lucrecia Kasilag
(1918-2008) filipina compositora e pianista

Margarita Luna de Espaillat
(1921- 2016)

República 
Dominicana

compositora, pianista e 
organista

Leni Alexander
(1924-2005) chilena compositora
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Esther Scliar
(1926-1978) brasileira pianista e compositora

Betsy Jolas
(1926_)

francesa/
americana compositora

Jacqueline Fontin
(1930-2019) holandesa compositora e professora 

de música
Maria Helena Rosa 
Fernandes
(1933_)

Brasileira compositora e professora 
de música

Jacqueline Nova
(1935-1975)

Belga/
colombiana

musicista, escritora e 
compositora

Tabela elaborada pela primeira autora.

Selecionamos, ainda, dentre as compositoras sugeridas na Tabela 1, 
links e recurso audiovisual, que podem ser encontrados ao final deste 
trabalho e serão fontes adicionais para as aulas na modalidade EaD.

3.2 As Compositoras e o Repertório da Música Popular Brasileira 
(1900-1960)

Ao abordarmos a música popular brasileira, referimo-nos a “riqueza 
da música criada pelas camadas populares ao longo da história. Extrema-
mente diversificada em gêneros e formas, variáveis em função da multi-
plicidade de regiões” (Kiefer, 1977), apesar de haver também um gênero 
musical específico denominado de Música Popular Brasileira (MPB).12

Não diferente da história da música erudita, quando se trata da 
música popular brasileira, igualmente percebemos a invisibilidade das 

12. A MPB, entendida como gênero musical esteticamente definido, surgiu em meados 
de 1960, como uma espécie de movimento sociocultural, que traz compositores e 
intérpretes como Chico Buarque, Elis Regina, Gilberto Gil, Milton Nascimento, 
Edu Lobo, entre outros (Eugênio, 2014).
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mulheres no que se refere a mulheres compositoras, embora artistas 
mulheres sejam muito citadas nas letras das canções. Como afirmam 
Lima e Sanches (2009), foram construídas imagens sobre a mulher pela 
música, para garantir o poder masculino ao longo da história.

A Tabela 2 apresenta sugestões de mulheres compositoras brasi-
leiras atuantes no período aproximado da primeira metade do século 
XX e que poderiam ser pesquisadas e incluídas em ebooks de música, 
contrapondo os nomes masculinos tão difundidos em bibliografias im-
pressas e em ambientes virtuais13: Pixinguinha(1897-1973), Ary Barroso 
(1903-1964), Cartola (1908-1980), Noel Rosa (1910-1937), Adoniran 
Barbosa (1910-1982), Luiz Gonzaga (1912-1989), Vinicius de Moraes 
(1913-1980), Tom Jobim (1927-1994), Baden Powell (1937-2000), 
Roberto Carlos (1941),Gilberto Gil (1942), Milton Nascimento (1942), 
Tim Maia (1942-1998), Chico Buarque (1944), Alceu Valença (1946), 
Toquinho (1946).

Tabela 2.
Compositoras/musicistas na História da Música 

Brasileira(1900-1960)

Nome
Estado 

de 
origem

Ofícios musicais Gênero musical

Tia Ciata
(1854-1924) RJ compositora samba

Joana Batista Ramos
(1878-1952) PE compositora frevo, marchinha

13. A exemplo citamos Borges (s.d.), referindo-se aos 21 maiores compositores 
brasileiros de todos os tempos, porque não poderia ter nenhuma mulher nesta 
lista?

https://www.ebiografia.com/compositores_brasileiros_todos_os_tempos/
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Carolina Maria de 
Jesus
(1914-1977)

MG cantora e 
compositora

marchinha, samba, 
marcha, baião, moda 
de viola, valsa, 
samba-toada

Ivone Lara
(1922-2018) RJ compositora samba

Inezita Barroso
(1925-
2015)

SP Cantora e 
instrumentista modinha, samba, 

canções folclóricas
Dolores Duran
(1930-
1959)

RJ cantora e 
compositora samba canção, bossa 

nova
Elza Soares
(1930_) RJ cantora e 

compositora
samba, bossa nova, 
MPB

Maysa Matarazo
(1936-
1977)

RJ cantora e 
compositora samba canção, bossa 

nova
Tabela elaborada pela primeira autora14.

Recomendamos, ainda, o documentário “Mais que música - nº 16 
(Mulheres Compositoras)”, por mencionar compositoras do período aqui 
selecionado, explicando parte de suas trajetórias e apresentando trechos 
de suas composições, além de outras mulheres compositoras brasileiras 
da história da música brasileira posterior a1960. (Rádio Tavares, 2018)

Valeria Andrade (1991), indignada com a ausência de mulheres 
compositoras na historiografia, decidiu iniciar buscas a respeito das 
musicistas de MPB, que lhe despertava interesse. Por isso escreveu 
“com desejo de contribuir senão com um modesto passo em direção à 
necessária tarefa de reescrever o passado histórico da mulher no Brasil” 

14. Para além do nosso recorte cronológico, o/a docente poderá ampliar a pesquisa 
incluindo compositoras brasileiras que emergiram nos anos 1970 e são 
representativas do feminismo, como Rita Lee (1947), e de identidades LGBT, 
tal qual Angela Rô Rô (1949-).
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(Andrade, 1991, p. 237). Ela lamenta que existe escassa bibliografia 
acerca das mulheres compositoras no Brasil antes do século XX, pois 
“Até agora aceita-se indiscutivelmente afirmações de que só a partir dos 
anos 50 e 60 deste século a mulher passou a atuar como compositora 
da Música Popular Brasileira” (Andrade, 1991, p. 240).

Há poucos registros pertinentes ao período de recorte que escolhemos, 
entre aproximadamente 1900 e 1960, mas justamente por isso, nos pare-
ce urgente resgatar nomes de compositoras mulheres que permanecem 
na obscuridade e, segundo Andrade (1991) foram ocultadas também 
porque usaram pseudônimos masculinos, os quais tiveram que assumir 
para poderem trabalhar em situações nas quais seriam discriminadas 
por serem mulheres.

Considerações Finais

Com o objetivo de que “as contribuições de mulheres compositoras 
[...não sigam] esquecidas e obscurecidas por construtos sociais patriarcais 
que pretendem disfarçar e desqualificar o valor de seus trabalhos” (Hawk, 
2017, p. 1)15, oferecemos, por meio deste artigo, uma amostra de reper-
tório ampliado de compositoras e musicistas mulheres. Bourdieu (2012) 
sinaliza na direção da desnaturalização do androcentrismo com a ideia 
de “reconstruir a história do trabalho histórico de des-historização, ou, 
se assim preferirem, a história da (re)criação continuada das estruturas 
objetivas e subjetivas da dominação masculina” (Bourdieu, 2012, p. 100). 
Num caminho feminista que serve de base para Bourdieu em seu estudo 
da dominação masculina, a pesquisadora francesa Michelle Perrot e 

15. Texto adaptado na fonte em inglês.
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outras autoras de vários países vem reconstruindo a história da Arte, 
de modo que não seria por falta de fontes que as retrospectivas atuais 
seguem excluindo mulheres artistas.

O levantamento historiográfico da primeira autora para a composição 
das Tabelas 1 e 2 resultou em 39 nomes de artistas eruditas e 08 nomes 
de artistas de MPB, respectivamente, que atuaram como compositoras 
no período delimitado de 1900 a 1960. Enquanto a maioria das musi-
cistas eruditas segue na marginalidade histórica, as de MPB, quando 
mencionadas, não tem reconhecimento como compositoras.

Em consonância com a prerrogativa de equidade de gênero inerente 
à BNCC (Ministério da Educação, 2018), entendemos que incluir mu-
sicistas mulheres nos conteúdos da disciplina de Arte no ecossistema 
midiático é um procedimento de desarticulação do habitus androcêntrico 
de selecionar e mencionar apenas ou predominantemente compositores 
e músicos do gênero masculino. Estimamos que futuros(as) autores(as) 
de materiais didáticos para o EaD encontrem, nas referências aqui apre-
sentadas, fontes para a pesquisa adicional voltada ao conhecimento e 
inclusão de mulheres compositoras nas práticas pedagógicas de Arte.

Nossa proposta de ampliação de repertório não pretende desquali-
ficar ou excluir os compositores normalmente abordados nos materiais 
de história da música. Por meio das tabelas, da bibliografia e da lista 
de outras fontes, compartilhamos um amplo repertório alternativo para 
que professores de Arte aprofundem pesquisas acerca da produção 
de compositoras mulheres, seus gêneros musicais e também etnias, 
idealmente (e na medida em que a carga horária permite) passando a 
incluí-las nas suas aulas. Ao equiparar as menções de artistas segundo o 
critério de diversidade de gênero, o/a professor(a) de arte e música estará 
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cumprindo as prerrogativas da BNCC acerca de identidades culturais, 
assim como evitando o habitus androcêntrico que tem caracterizado o 
currículo oculto de Arte.

Referências

Adkins Chiti, P. & Ozaita, M. L. (1995). Las mujeres na música. Madri: 
Alianza Editorial.

alfredorugeles. (2018, fevereiro 7). Ana Mercedes Asuaje De Rugeles 
(1968) - Armonía eterna para coro a capella [canal do YouTube]. 
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=8d0Zgzhs4FY

América a dos pianos. (2016, outubro 12). Isabel Aretz Baile de Tambor 
[canal do YouTube]. Recuperado de https://www.youtube.com/
watch?v=yPD-7q5LhB4

Andrade, V. (1991). Notas para um estudo sobre compositoras da música 
popular brasileira -século XIX. Travessia, (23), 236-252.

Apple, M. (1982). Ideologia e currículo. São Paulo: Brasiliense.

Archer, M. (2012). Arte contemporânea: uma história concisa (A. Krug 
& V. L. Siqueira, Trad.). São Paulo: Martins Fontes.

Artis Wodehouse. (2019, junho 21). Nadia Boulanger 1914 Three Pieces 
for Piano Artis Wodehouse pianist [canal do YouTube]. Recuperado 
de https://www.youtube.com/watch?v=UnAWPrmxfgY

http://www.youtube.com/watch?v=8d0Zgzhs4FY
http://www.youtube.com/watch?v=8d0Zgzhs4FY
https://www.youtube.com/watch?v=yPD-7q5LhB4
https://www.youtube.com/watch?v=yPD-7q5LhB4
https://www.youtube.com/watch?v=UnAWPrmxfgY


1175

Barbosa, A. M. & Amaral, V. (2019). Mulheres não devem ficar em 
silêncio: arte, design, educação. São Paulo: Cortez Editora.

Baroncelli, N. C. (1987). Mulheres compositoras. São Paulo: Roswitha 
Kempf.

Borges, G. (s.d.). Os 21 maiores compositores brasileiros de todos os 
tempos. Recuperado de https://www.ebiografia.com/compositores_
brasileiros_todos_os_tempos/

Bourdieu, P. & Passeron, J. C. (1975). A Reprodução (R. Bairão, Trad.). 
Rio de Janeiro: Francisco Alves.

Bourdieu, P. (2012). A Dominação Masculina (M. H. Kühner, Trad., 
11a ed.). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.

Caldas, W. (1985). Iniciação à música popular brasileira. São Paulo: 
Editora Ática S.A.

Carlotta Ferrari. (2018, dezembro 20). Carlotta Ferrari - Filho da 
Manjedoura (Coral da Universidade de Harvard) [canal do YouTube]. 
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=mpjJ4ZAJmAE

Carvalho, D. V. de. (2008). Renome, nome e silêncio de Pianistas-
Compositoras. Fazendo Gênero – Corpo, Violência e Poder, 1-6. 
Recuperado de http://www.wwc2017.eventos.dype.com.br/fg8/sts/
ST55/Dalila_Vasconcellos_de_Carvalho_55.pdf

https://www.ebiografia.com/compositores_brasileiros_todos_os_tempos/
https://www.ebiografia.com/compositores_brasileiros_todos_os_tempos/
https://www.youtube.com/watch?v=mpjJ4ZAJmAE
http://www.wwc2017.eventos.dype.com.br/fg8/sts/ST55/Dalila_Vasconcellos_de_Carvalho_55.pdf
http://www.wwc2017.eventos.dype.com.br/fg8/sts/ST55/Dalila_Vasconcellos_de_Carvalho_55.pdf


1176

Cavini, M. P. (2012). História da música ocidental: uma breve trajetória 
desde a Pré-História até o século XVII. São Carlos: UFSCar Virtual. 
Recuperado de http://audiovisual.uab.ufscar.br/impresso/2016/EM/
EM_Maristela_HistoriaMusica_1.pdf

Censo da Educação Superior. (2019, novembro 27). Dia Nacional da 
Educação a Distância marca a expansão de ofertas de cursos e aumento 
do número de alunos matriculados. Recuperado de http://portal.
inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/
dia-nacional-da-educacao-a-distancia-marca-a-expansao-de-ofertas-
de-cursos-e-aumento-do-numero-de-alunos-matriculados/21206

Clássicos do Mosaico.(2016, fevereiro 20). Margaret Ruth ven Lang 
(três peças para piano) [Arquivo de vídeo]. Recuperado de https://
www.youtube.com/watch?v=GxgkWdFBX4M

Clipes de vídeo vintage. (2016, junho 20). Ethel Smith - Tico Tico 
(1945) [Arquivo de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.
com/watch?v=Oj45tPZEbTY

Decreto Nº 9.057, de 25 de Maio de 2017. Regulamenta o art. 80 da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 , que estabelece as diretrizes 
e bases da educação naciona Recupeado de http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9057.htm#art24

divineartrecords.(2015, setembro 2). Priaulx Rainier - Viola Sonata 
[Arquivo de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/
watch?v=QT2-hkjzK1w

Domingos Filho, D. & Rauen, M. G. (2018). A inclusão de artistas 
mulheres no ensino de arte surrealista. Revista Educação, Artes 

http://audiovisual.uab.ufscar.br/impresso/2016/EM/EM_Maristela_HistoriaMusica_1.pdf
http://audiovisual.uab.ufscar.br/impresso/2016/EM/EM_Maristela_HistoriaMusica_1.pdf
http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/dia-nacional-da-educacao-a-distancia-marca-a-expansao-de-ofertas-de-cursos-e-aumento-do-numero-de-alunos-matriculados/21206
http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/dia-nacional-da-educacao-a-distancia-marca-a-expansao-de-ofertas-de-cursos-e-aumento-do-numero-de-alunos-matriculados/21206
http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/dia-nacional-da-educacao-a-distancia-marca-a-expansao-de-ofertas-de-cursos-e-aumento-do-numero-de-alunos-matriculados/21206
https://www.youtube.com/watch?v=GxgkWdFBX4M
https://www.youtube.com/watch?v=GxgkWdFBX4M
https://www.youtube.com/watch?v=Oj45tPZEbTY
https://www.youtube.com/watch?v=Oj45tPZEbTY
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9057.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9057.htm#art24
https://www.youtube.com/watch?v=QT2-hkjzK1w
https://www.youtube.com/watch?v=QT2-hkjzK1w


1177

e Inclusão, 14(4), 221-247. Recuperado de http://www.revistas.
udesc.br/index.php/arteinclusao/article/view/12866/pdf

Feminae Records. (2014, outubro 9). Kuyper Concerto - End of First 
Movement [Arquivo de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.
com/watch?v=61FeTKCIlkI

Fey, A. S., Ribas, L. F. & Rauen, M. G. (2019). A Diversidade de 
Gênero em ebooks do Curso de Arte a distância da UNICENTRO. 
1º Congresso Ibero-americano sobre Ecologia dosMeios- Da Aldeia 
Global à Mobilidade. Recuperado de http://www.meistudies.org/
index.php/cia/iac/paper/view/261

FJHmusic. (2014, janeiro 13). Sonhando, op. 15, n. 3 de Amy Beach 
[Arquivo de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/
watch?v=6DbvoXvRf4k

Frega, A. L. (2011). Mujeres de la música. Buenos Aires: SB.

Guido Menestrina. (2016, abril 25). Elena Barbara Giuranna - Mi’ madre, 
se mi date giovannino (1936) [Arquivo de vídeo]. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=TJU5PHlXVIg

Griffiths, P. (1987). A música moderna: uma história concisa e ilustrada 
de Debussy a Boulez (C. Marques, Trad.). Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Editor Ltda.

Hamilton Ribeiro. (2019, junho 20). Pra Peneirar - Esther Scliar - 
Madrigal de Brasília - Regência de Isabela Sekeff [Arquivo de vídeo]. 
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=gV6eaL4ofWE

http://www.revistas.udesc.br/index.php/arteinclusao/article/view/12866/pdf
http://www.revistas.udesc.br/index.php/arteinclusao/article/view/12866/pdf
https://www.youtube.com/watch?v=61FeTKCIlkI
https://www.youtube.com/watch?v=61FeTKCIlkI
http://www.meistudies.org/index.php/cia/iac/paper/view/261
http://www.meistudies.org/index.php/cia/iac/paper/view/261
http://www.youtube.com/watch?v=6DbvoXvRf4k
http://www.youtube.com/watch?v=6DbvoXvRf4k
http://www.youtube.com/watch?v=6DbvoXvRf4k
https://www.youtube.com/watch?v=TJU5PHlXVIg
http://www.youtube.com/watch?v=gV6eaL4ofWE
http://www.youtube.com/watch?v=gV6eaL4ofWE


1178

Hawk, M. J. C. (2017). A study of women composers (Degree of Master). 
School of Graduate Studier East Tennessee State University in 
Partial Fulfillment, USA. Recuperado de https://www.etsu.edu/
academicaffairs/scs/mals/documents/hawk_project_paper.pdf.

HiroandAkiko.(2012, fevereiro 3). Alma Mahler: In meines Vaters Garten 
(Hartleben) from 5 Lieder, No.2 [Arquivo de vídeo]. Recuperado 
de https://www.youtube.com/watch?v=ZaycZP_rStQ Kiefer, B. 
(1986). A modinha e o lundu (2a ed.). Porto Alegre: Movimento.

Joana: se essa marcha fosse minha. (2019, janeiro 18). [PROCURA-SE] 
Joana Batista Ramos [Arquivo de vídeo]. Recuperado de https://
www.youtube.com/watch?v=KXv0OMyJtjE

Lima, C. D. & Sanches, N. P. L. (2009). A construção do eu feminino 
na música popular brasileira. Caderno Espaço Feminino, 21(1), 
181-205. Recuperado de http://www.seer.ufu.br/index.php/neguem/
article/view/3694

Lisa Maria Blanco Muiño. (2019, outubro 4). Scherzo e Barcarola - 
Cecilia Arizti [Arquivo de vídeo]. Recuperado de https://www.
youtube.com/watch?v=kg8MxzlSIJw

Lopes, A. C. & Macedo, E. (2011). Teorias do currículo. São Paulo: 
Cortez.

Luciano Hortencio. (2012, novembro 24). Inezita Barroso - RONDA - Paulo 
Vanzolini - Gravação em 03 de agosto de 1953 [Arquivo de vídeo]. 
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=dZheqNP2OD0

https://www.etsu.edu/academicaffairs/scs/mals/documents/hawk_project_paper.pdf
https://www.etsu.edu/academicaffairs/scs/mals/documents/hawk_project_paper.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZaycZP_rStQ
https://www.youtube.com/watch?v=KXv0OMyJtjE
https://www.youtube.com/watch?v=KXv0OMyJtjE
http://www.seer.ufu.br/index.php/neguem/article/view/3694
http://www.seer.ufu.br/index.php/neguem/article/view/3694
http://www.youtube.com/watch?v=kg8MxzlSIJw
http://www.youtube.com/watch?v=kg8MxzlSIJw
https://www.youtube.com/watch?v=dZheqNP2OD0


1179

Luxgap. (2018, junho 6). Mi Teresita - Teresa Carreño [Arquivo de vídeo]. 
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=FXKut7Gc9sA

Machado, M. A. (2018). Breve história dos materiais musicais. 
Recuperado de https://www.academia.edu/36928344/Breve_
Historia_dos_Materiais_Musicais

Madalozzo, T. (2014). Música do século XX. Guarapuava: UNICENTRO. 
Recuperado de http://repositorio.unicentro.br:8080/jspui/
bitstream/123456789/949/5/Música%20no%20século%20XX.pdf

Mateusamlr. (2010, janeiro 20). Dolores Duran - Canção da Volta (1955) 
[Arquivo de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/
watch?time_continue=1&v=-5yqBh8QdHc&feature=emb_logo

Matilde Mendez Zenteno.(2018, novembro 26).Ida Vivado, Canción 
[Arquivo de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/
watch?v=vEffHlTLpsM

Ministério da Educação. (2018). Base Nacional Comum Curricular. 
Recuperado de http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/

MkaandJVC. (2009, agosto 16). Elza Soares - Mas Que Nada [Arquivo 
de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=7jk5_
uRcCik

Monteiro da Silva, E. M. A. (2015). Clara Schumann: compositora x 
mulher de compositor. São Paulo: Ficções Editora.

http://www.youtube.com/watch?v=FXKut7Gc9sA
https://www.academia.edu/36928344/Breve_Historia_dos_Materiais_Musicais
https://www.academia.edu/36928344/Breve_Historia_dos_Materiais_Musicais
http://repositorio.unicentro.br:8080/jspui/bitstream/123456789/949/5/Música%20no%20século%20XX.pdf
http://repositorio.unicentro.br:8080/jspui/bitstream/123456789/949/5/Música%20no%20século%20XX.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=-5yqBh8QdHc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=-5yqBh8QdHc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vEffHlTLpsM
https://www.youtube.com/watch?v=vEffHlTLpsM
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
https://www.youtube.com/watch?v=7jk5_uRcCik
https://www.youtube.com/watch?v=7jk5_uRcCik


1180

Monteiro da Silva, E. M. A. (2018). Compositoras latino-americanas: vida, 
obra, análise de peças para piano (pós-doutorado). Departamento 
de música da escola de comunicações e artes da Universidade de 
São Paulo ECA/USP, SP. Recuperado de http://www3.eca.usp.br/
sites/default/files/webform/projetos/pos-doc/Relatorio%20Final.
pdf?keepThis=true&TB_iframe=true&height=500&width=800

MultiVidea. (2013, junho 7) Lucrecia Roces Kasilag - Lullaby 
[Arquivo de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/
watch?v=iaPlyJDdlqU

Neiva, T. M. (2006). Cinco mulheres compositoras na música 
erudita brasileira contemporânea (Dissertação de mestrado). 
Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas. 
Recuperado de ht tp : / /bdtd . ib ic t .br /vuf ind/Record/
CAMP_0caed719084a0cc1db489821ad86638b

Noontime Concerts San Francisco. (2019, agosto 29). Gisela Hernández 
- Zapateo [Arquivo de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.
com/watch?v=etrDpKrtu6g

OperaLoverL. (2011, novembro 3). Come sleep - Peggy Glanville-Hicks 
- Elena Xanthoudakis [Arquivo de vídeo]. Recuperado de https://
www.youtube.com/watch?v=tzfSO9vNYiU

Opertutto. (2012, maio 15). Thomas L. Thomas canta Idabelle Firestone! 
[Arquivo de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/
watch?v=Wwz7Tgl5NJk

Paula, C. A. de., et al.(2006). Arte. Curitiba: SEED-PR Recuperado 
de http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/livro_
didatico/arte.pdf 

http://www3.eca.usp.br/sites/default/files/webform/projetos/pos-doc/Relatorio%20Final.pdf?keepThis=t
http://www3.eca.usp.br/sites/default/files/webform/projetos/pos-doc/Relatorio%20Final.pdf?keepThis=t
http://www3.eca.usp.br/sites/default/files/webform/projetos/pos-doc/Relatorio%20Final.pdf?keepThis=t
http://www.youtube.com/watch?v=iaPlyJDdlqU
http://www.youtube.com/watch?v=iaPlyJDdlqU
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/CAMP_0caed719084a0cc1db489821ad86638b
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/CAMP_0caed719084a0cc1db489821ad86638b
http://www.youtube.com/watch?v=etrDpKrtu6g
http://www.youtube.com/watch?v=etrDpKrtu6g
http://www.youtube.com/watch?v=tzfSO9vNYiU
http://www.youtube.com/watch?v=tzfSO9vNYiU
http://www.youtube.com/watch?v=tzfSO9vNYiU
https://www.youtube.com/watch?v=Wwz7Tgl5NJk
https://www.youtube.com/watch?v=Wwz7Tgl5NJk
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/livro_didatico/arte.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/livro_didatico/arte.pdf


1181

Perrot, M. (2017). Minha história das mulheres. (A. M. S. Côrrea, 
Trad.). São Paulo: Contexto. 

Rádio Tavares. (2018, março 12). Mais que Música - Nº 16 (Mulheres 
Compositoras) [canal do YouTube]. Recuperado de https://www.
youtube.com/watch?v=GwYP7CWkOo4

Ralph van Raat. (2012, junho 26) Henriëtte Bosmans: Piano Concertino. 
Ralph van Raat, piano / NedPhO / Etienne Siebens, cond. 
[Arquivo de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/
watch?v=69QT3cwSXhI

Renó, D. P. (2015). Cidadão mobile: reflexões sobre o ecossistema 
midiático contemporâneo. Comunicação & Sociedade, 37(3), 257-
274. Recuperado de https://www.metodista.br/revistas/revistas-
metodista/index.php/CSO/article/view/6087

SBT Rio. (2018, julho 1). Conheça a história da tia Ciata, mãe do 
samba [Arquivo de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.
com/watch?v=z0XeYwZq1Kw

Seattle Symphony. (2018, fevereiro 7). Lili Boulanger: D’un 
matin de printemps / Cristian Măcelaru and Seattle Symphony 
[Arquivo de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/
watch?v=i4JeeXilFKo

Selo Minas de Som. (2018, julho 17) “Ausência” - Dinorá de Carvalho 
[Arquivo de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/
watch?v=JDnhTGwCJhQ

https://www.youtube.com/watch?v=GwYP7CWkOo4
https://www.youtube.com/watch?v=GwYP7CWkOo4
http://www.youtube.com/watch?v=69QT3cwSXhI
http://www.youtube.com/watch?v=69QT3cwSXhI
http://www.youtube.com/watch?v=69QT3cwSXhI
https://www.metodista.br/revistas/revistas-metodista/index.php/CSO/article/view/6087
https://www.metodista.br/revistas/revistas-metodista/index.php/CSO/article/view/6087
https://www.youtube.com/watch?v=z0XeYwZq1Kw
https://www.youtube.com/watch?v=z0XeYwZq1Kw
http://www.youtube.com/watch?v=i4JeeXilFKo
http://www.youtube.com/watch?v=i4JeeXilFKo
http://www.youtube.com/watch?v=i4JeeXilFKo
http://www.youtube.com/watch?v=JDnhTGwCJhQ
http://www.youtube.com/watch?v=JDnhTGwCJhQ
http://www.youtube.com/watch?v=JDnhTGwCJhQ


1182

Severiano, J. (2008). Uma história da música popular brasileira: das 
origens à modernidade (3a ed.). São Paulo: Editora 34.

Sociedade Artística Brasileira. (2017, outubro 3). Conheça 6 grandes 
mulheres compositoras da música erudita [Blog]. Recuperado 
de https://www.sabra.org.br/site/conheca-6-grandes-mulheres-
compositoras-da-musica-erudita/

Sonhosesons. (2018, fevereiro 2) Maria Teresa Madeira - CD Chiquinha 
Gonzaga [Arquivo de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.
com/watch?v=GDfyFrtI7mM

Vá ler um livro. (2018, junho 5). Quem foi Carolina Maria de Jesus? 
[Arquivo de vídeo].Recuperado de https://www.youtube.com/
watch?v=QSji4T1UM_M 

Venezuela Musical. (2017, maio 15) Desesperanza (María Luisa 
Escobar) - Fabiola José [Arquivo de vídeo]. Recuperado de https://
www.youtube.com/watch?v=cStcX-GWH9M

Wellesz Theatre. (2013, outubro 7) Germaine Tailleferre: Fandango 
(1920) [Arquivo de vídeo]. https://www.youtube.com/watch?v=-
nUsMXWTn3g

Zelenka, Karl (1980). Komponierende Frauen: ihr Leben, ihre Werke. 
Köln: Ellenberg.

https://www.sabra.org.br/site/conheca-6-grandes-mulheres-compositoras-da-musica-erudita/
https://www.sabra.org.br/site/conheca-6-grandes-mulheres-compositoras-da-musica-erudita/
https://www.youtube.com/watch?v=GDfyFrtI7mM
https://www.youtube.com/watch?v=GDfyFrtI7mM
https://www.youtube.com/watch?v=QSji4T1UM_M
https://www.youtube.com/watch?v=QSji4T1UM_M
http://www.youtube.com/watch?v=cStcX-GWH9M
http://www.youtube.com/watch?v=cStcX-GWH9M
http://www.youtube.com/watch?v=cStcX-GWH9M
http://www.youtube.com/watch?v=-nUsMXWTn3g
http://www.youtube.com/watch?v=-nUsMXWTn3g


1183

#MyGameMyName: Ativismo Online para 
Combater o Assédio e a Violência de Gênero 
contra Mulheres no Universo dos Jogos 
Eletrônicos

Karin Cristina da Silva1

Ao longo da última década, o movimento feminista tem se apropriado 
das estruturas de cada rede social para expressar a luta pelos direitos 
das mulheres. Assim como o movimento negro e de grupos que com-
põem a sigla LGBTQI+, as iniciativas feministas utilizam a Internet 
para mobilizar a sociedade em prol de suas causas, como a equidade 
salarial, o fim do assédio e da violência contra a mulher. Esta última, 
em especial, se destaca no universo do entretenimento: mulheres têm 
levantado questões sobre o seu protagonismo e a igualdade de direitos 
no cinema, na música, na indústria de histórias em quadrinhos e também 
de jogos eletrônicos.

As expressões do feminismo na Internet, enquanto ações ativistas, 
têm a sua história mesclada ao Ciberativismo. Nascido sob influência da 
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cultura hacker, o Ciberativismo é marcado pelo princípio da liberdade 
de informação e da autonomia, encontrando na Internet um espaço ideal 
de integração, onde grupos sociais podem se reunir e organizar a luta 
política. Por ser meio para a resistência e por questionar instituições 
políticas tradicionais, a deliberação e a participação online, assim como 
o Net-ativismo, também são frutos da Cibercultura, vistos como ativi-
dades de auto-organização nas quais todos podem expressar os anseios 
para uma nova sociedade

Desta forma, este trabalho faz uma leitura geral sobre o uso de 
hashtags como forma de expressar a luta feminista por mais visibilidade 
e pelo fim da violência de gênero. Pensando no universo do entreteni-
mento, este uso será analisado no cenário da produção e consumo de 
jogos eletrônicos a partir da hashtag #MyGameMyName. Considerando 
o poder das redes para pautar novas interações sociais, o artigo em 
questão relaciona estudos sobre Cibercultura, Redes Sociais e Net-ati-
vismo, bem como suas características e a influência para a mobilização 
de minorias sociais.

O objetivo deste trabalho é demonstrar que, até nas mais novas áreas 
relacionadas ao mercado de entretenimento, mulheres têm se apropriado 
das estruturas das redes para mobilizar mais pessoas e levar os ideais 
feministas para outros públicos, como forma de alcançar e materializar 
avanços relacionados às questões de gênero.

1. A Sociedade da Informação na Era das Redes Sociais

A revolução cibernética mudou a nossa percepção de mundo, com 
relação ao tempo e ao espaço principalmente, mas também em nossas 
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relações pessoais. O processo de produção, transmissão e recepção de 
mensagens está cada vez mais vinculado à tecnologia, que molda a nossa 
forma de ser e estar em sociedade. Pierre Lévy (1999, p. 29), diz que 
“toda a história da cibercultura testemunha sobre a automanutenção da 
revolução das redes digitais”, e continua seu raciocínio explicando que:

nos casos em que processos de inteligência coletiva desenvolvem-se 
de forma eficaz graças ao ciberespaço, um de seus principais efeitos 
é o de acelerar cada vez mais o ritmo da alteração tecnosocial, o 
que torna ainda mais necessária a participação ativa na cibercultura, 
se não quisermos ficar para trás, e tende a excluir de maneira mais 
radical ainda aqueles que não entraram no ciclo positivo da alteração, 
de sua compreensão e apropriação. (Lévy, 1999, p. 30)

O surgimento da sociedade em rede não pode ser entendido sem a 
interação entre o desenvolvimento de novas tecnologias da informação 
e a tentativa da sociedade de se reorganizar de acordo com o uso dessas 
tecnologias. Segundo Manuel Castells (2003), a Internet foi apropriada 
pela prática social, em toda a sua diversidade. “É uma extensão da vida 
como ela é, em todas as suas dimensões e sob todas as suas modalida-
des. Ademais, mesmo na representação de papéis e nas salas informais 
de chat, vidas reais (inclusive vidas reais online) parecem moldar a 
interação online”. (Castells, 2003, p. 100)

Castells (2003), sugere que, talvez, o passo necessário para entender 
as novas interações sociais seja tomar por base uma redefinição de co-
munidade, com menos ênfase a seu componente cultural e mais ênfase 
a seu papel de apoio a indivíduos e famílias, desvinculando a existência 
social com base no lugar. O que acontece, desde a disseminação da In-
ternet, é que indivíduos montam suas redes, online e offline, com base 
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em seus interesses, valores e afinidades. Devido à flexibilidade e ao 
poder de comunicação da Internet, a interação social online desempenha 
crescente papel na organização social como um todo.

As redes online, quando se estabilizam em sua prática, podem formar 
comunidades, comunidades virtuais, diferentes das físicas, mas não 
necessariamente menos intensas ou menos eficazes na criação de 
laços e na mobilização. Além disso, o que observamos em nossas 
sociedades é o desenvolvimento de uma comunicação híbrida que 
reúne lugar físico e ciber lugar ... para atuar como suporte material 
do individualismo em rede. (Castells, 2003, pp. 109-110)

Em outros casos, essas redes online tornam-se formas de ‘comuni-
dades especializadas’, isto é, formas de sociabilidades construídas em 
torno de interesses específicos. Como as pessoas podem facilmente 
pertencer a várias dessas redes, os indivíduos tendem a desenvolver 
seus portfólios de sociabilidade, investindo, em diferentes momentos, 
em várias redes. Disso decorre, por um lado, extrema flexibilidade na 
expressão da sociabilidade, à medida que indivíduos constroem e re-
constroem suas formas de interação social (Castells, 2003).

Pensando nessa intensa e constante reconstrução das interações, é 
preciso, também, entender as novas possibilidades de configuração de 
grupos definidos como “minorias” – como as mulheres, os negros e a 
comunidade LGBTQI+. Por inúmeros motivos, como a escalada da 
violência e do preconceito, estes grupos têm encontrado na rede um 
lugar seguro para o debate e para a mobilização, expressas pelo ativismo 
digital ou online.

As interações proporcionadas pelas redes sociais, como diz José van 
Dijck (2013), são construídas pelas tecnologias através da conectividade. 
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A construção de “laços fracos” é facilitada por elas, mas também há a 
fabricação de “laços fortes”. Segundo a autora, o que atrai as pessoas 
para o uso destas mídias é a troca comunicativa e o compartilhamento de 
conteúdo criado pelos usuários. Van Dijck continua seu raciocínio dizendo 
que as mídias sociais parecem suprir necessidades dos usuários, como 
estar conectado com outras pessoas, atualizado sobre o status dos outros, 
ou ainda para construir presença online e expressar-se criativamente.

Como diz van Dijck (2013), a estrutura de conectividade de qualquer 
plataforma é mediada por protocolos, cada um com suas próprias regras, 
que definem como determinada rede social é ou deveria ser usada.

Os protocolos ocultam recursos de interface simples, amigáveis aos 
usuários e frequentemente simbólicos; a tecnologia complexa ou a 
“interface interna” é mantida oculta para o usuário que só pode ver 
o front end ou a ‘interface visível’. … Os princípios por trás desses 
algoritmos e o tráfego conectivo que eles regulam permanecem 
amplamente obscuros para o usuário comum que provavelmente 
considera o site apenas um facilitador de uma atividade social pre-
existente. (Dijck, 2013, p. 144)

Para além da discussão sobre o que é correto ou não na utilização 
destes algoritmos, é importante entender que cada rede social possui 
suas affordances, estruturas e características que definem seus usos e 
o comportamento de seus usuários. Como explica van Dijck (2013), 
as plataformas, os protocolos e as interfaces mostram a conexão entre 
o tecnológico e o social, na qual o social é constantemente mediado 
pela tecnologia, interferindo nas interações diárias das pessoas e nos 
seus relacionamentos.

Como exemplo, tem-se o uso de hashtags em redes sociais, como o 
Twitter, o Facebook e o Instagram. As hashtags são usadas para agrupar 
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as interações sobre determinado tema em um só lugar, com fácil acesso 
a partir de apenas um clique. Não que tenha a finalidade de mobilizar 
politicamente uma comunidade, pois as hashtags são utilizadas tanto 
para agrupar, por exemplo, cenas triviais de nosso cotidiano, quanto para 
fazer com que um assunto se torne relevante, colocando-o em pauta e 
sob o olhar atento dos internautas. Para este trabalho interessa, portanto, 
o uso de hashtags como expressão do Net-ativismo.

2. Net-Ativismo e Participação Online

Segundo Massimo di Felice (2017), é possível dividir a história do 
Net-ativismo em três fases. A primeira se refere ao surgimento da Inter-
net e é marcada pelo compartilhamento de conteúdos por meio da rede, 
marcando a passagem da mídia alternativa para a mídia participativa. 
A segunda fase é marcada por um novo arranjo da Internet, que inau-
gura conflitos e participação descentralizados, realizados em sinergia 
entre pessoas, movimentos e tecnologia digitais. A terceira fase, por 
sua vez, já está relacionada à web 2.0 e às redes sociais, marcada por 
movimentos de protesto e pela interação colaborativa entre pessoas e 
as estruturas das novas tecnologias.

É nesta última fase que as ações ativistas, em seus diversos contextos, 
começam a tomar formas práticas, por meio de sites, blogs, redes sociais 
e grupos temáticos online. Estas ações passaram a ir além da simples 
agregação de pessoas em prol de uma causa, criando um “curto-circuito 
comunicativo, gerando bancos de dados digitais que começavam a di-
fundir informações e a experimentar formas de ativismo sobre temáticas 
específicas” (di Felice, 2017, p. 179). O autor completa dizendo que, 
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apesar de tomarem as ruas, alcançando grandes proporções para além 
das redes, as ações continuaram existindo no ambiente digital, através 
do compartilhamento e da documentação online destes atos colabora-
tivos de Net-ativismo.

Massimo di Felice (2017), a partir de pesquisas do Centro Interna-
cional de Pesquisa Atopos (Escola de Comunicação e Artes/ Univer-
sidade de São Paulo), elaborou uma tipologia das formas de interação 
a fim de verificar a localidade da participação e de conflitualidades 
Net-ativistas. Para o autor, a tipologia é dividida em quatro níveis: 
Net-ativismo frontal (exclusivamente online); Net-ativismo imersivo 
(exclusivamente online, mas com continuidade e imersão maior que o 
anterior); Net-ativismo dialógico (passa do online para o offline, mas 
sempre conectado ao ambiente digital); e Net-ativismo ecológico (ex-
pande as interações a elementos não humanos, como a biodiversidade). 
Para este trabalho, utiliza-se o segundo tipo, pois as ações por meio de 
hashtags podem ser expandidas ao mundo offline, mas estão centradas 
e sempre voltam ao online.

É importante destacar que o ativismo online não deve ser confun-
dido com “ativismo de sofá”, um termo pejorativo para designar a 
mobilização online em um nível individual e sem maior envolvimento 
com as causas defendidas (Penteado, 2019). Apesar de ser importante 
pela maior visibilidade e para a legitimação das causas, o autor insiste 
que este ativismo é muito insipiente em termos práticos e para efeito 
de deliberação e participação online.

Segundo o autor, uma das principais características do ativismo 
digital é a busca por “utilizar as redes de comunicação para ampliar a 
comunicação com outros grupos e simpatizantes”. Claudio Penteado 
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cita os exemplos da Batalha de Seattle em 1999, a Primavera Árabe 
entre 2010 e 2011, a mobilização do 15M espanhol e dos Indignados, 
na Espanha em 2011, e as manifestações brasileiras em junho de 2013.

Apesar de ser composta por milhares de computadores, para 
Penteado (2019), cada nó da Internet representa um indivíduo único em 
conexões, que não necessita da intermediação de instituições. Da mesma 
forma, as tecnologias de informação e comunicação tornaram-se instru-
mentos para que o protagonismo político tomasse forma e mobilizasse 
pessoas em organizações políticas.

Com a expansão e popularização das redes sociais online, os ati-
vistas encontraram o lugar ideal para mobilizar a sociedade, a partir de 
espaços de deliberação e participação. No entanto, apesar da aparente 
facilidade de utilização e da capacidade de atingir grandes massas, a 
deliberação e o ativismo online acabam se tornando limitados devido 
aos aspectos técnicos de cada rede social, como o uso irresponsável dos 
dados pessoais de seus usuários, bem como a existência de “bolhas”, 
que levam à polarização social, e de câmaras de eco, que potencializam 
as ações ciberativistas, criadas pelos algoritmos

Ainda assim, é na Internet, com sua estrutura que fomenta um sistema 
alternativo de comunicação e de organização política, que o espaço para 
a deliberação e participação pública ganha força, principalmente quando 
pensamos em minorias e ativismo digital. Segundo Castells (2018), o 
ativismo online tem por característica a disputa discursiva em torno de 
suas narrativas, baseadas em posições políticas e na defesa das causas 
que cada grupo defende. Marcada pela comunicação como ferramenta 
para direcionar o comportamento do grupo e na capacidade de conexão, 
esta ação discursiva amplia a ação ativista.
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Ainda que na maioria das vezes os grupos ativistas não se utilizem 
de ferramentas e canais para a participação do debate público, é possível 
verificar o uso de táticas de participação em grupos de deliberação para 
que a causa defendida seja potencializada. Entre as estratégias utilizadas 
estão a mobilização para a assinatura de petições online, twitaços, o 
uso de hashtags e a convocação para contar relatos pessoais em prol 
de uma causa.

O autor reafirma a diferença entre o ativismo online e a e-Participa-
ção, que é a atuação em qualquer processo de participação online, como 
petições, consultas, discussões e compartilhamentos em redes sociais 
da Internet e mesmo a participação em fóruns de deliberação online. O 
ativismo online, portanto, está ligado ao uso das tecnologias de infor-
mação e comunicação, sempre em processo de amadurecimento, ainda 
que conviva com a “profissionalização do ciberativismo”, marcada pela 
formação de influenciadores digitais, bots, memes políticos, entre outros.

De acordo com os apontamentos de Chagas (2019), para as pesqui-
sadoras Kaun e Uldam (2018), não devemos falar em ativismo, mas 
em ativismos, pois há tantas definições e propósitos envolvidos neste 
termo quanto há grupos que clamam por direitos básicos. A expressão 
“ativismo digital” também é “utilizada para se referir a todo e qualquer 
uso das mídias digitais para fins políticos, e pode ou não envolver a 
apropriação de dispositivos móveis” (Chagas, 2019, p. 3).

Segundo o autor, apesar de parecer algo novo, o ativismo digital ou 
online tem muito do ativismo tradicional, como a desobediência civil, e 
também é permeado por questionamentos, como por exemplo, sobre a 
performatização da política a partir de experiências de consumo e uso 
de referências à cultura popular. Também há vertentes que se referem 
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ao ativismo digital como uma “expressão universalizada do ativismo, já 
que permite a manifestação de públicos que outrora não possuíam canais 
para se manifestar” (Chagas, 2019, p. 4). Para este trabalho, ainda de 
acordo com os apontamentos do autor, interessa-nos a abordagem que 
diz respeito ao ativismo digital “traduzido como um repertório de ações 
engajadas que utilizam as tecnologias da informação para performar 
protestos” (Vegh, 2003, como citado em Chagas, 2019, p. 5).

3. As Hashtags e a Luta das Mulheres

A apropriação das affordances das redes sociais por mulheres, em 
prol da luta feminista, pode ser vista por meio do uso de hashtags com 
a finalidade de agregar em um só lugar os relatos e experiências de 
meninas e mulheres quanto às violências de gênero. As redes sociais 
são, enfim, instrumentos de fácil compreensão, utilizadas por pessoas 
de diversos níveis de escolaridade, classe social e de familiarização 
com a Internet, portanto um lugar onde pessoas podem se expressar, 
politicamente ou não, livremente.

As ações de coletivos feministas nas redes ultrapassaram as bar-
reiras do ambiente digital, no mundo e também no Brasil. Segundo 
Maria Bogado, no livro Explosão Feminista de Heloisa Buarque de 
Hollanda, “em 2015, a luta feminista já alcançava patamares inéditos e 
levava milhares de manifestantes às ruas das grandes cidades do país” 
(Bogado, 2018, p. 29). Do #MulheresContraCunha (contra o Projeto 
de Lei nº 5069/2013, que dificulta o acesso à pílula do dia seguinte e 
ao aborto em caso de estupro) à Primeira Marcha das Mulheres Ne-
gras e à quinta marcha das trabalhadoras do campo, conhecida como 
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Marcha das Margaridas, milhares de mulheres tomaram as ruas a partir 
de convocações organizadas nas redes.

Para a autora, há, pelo menos, dois pontos a serem considerados 
quando pensamos na marca do feminismo atual:

Por um lado, a busca pela horizontalidade, a recusa da formação de 
lideranças e a priorização total do coletivo. Por outro, uma lingua-
gem política que passa pela performance e pelo uso do corpo como 
a principal plataforma de expressão. (Bogado, 2018. p. 32)

Ainda considerando os estudos organizados por Hollanda (2018), 
Cristiane Costa explica que o uso inicial das hashtags esteve ligado à 
publicidade e, não à toa, a funcionalidade é tão benquista em campa-
nhas publicitárias e ações mercadológicas. Para a autora, é importante 
destacar que a grande adesão por tantas mulheres se deve ao anonimato 
das lideranças por trás das hashtags que viralizam, pois relevante é a 
mensagem e como ela chega às massas, não o mensageiro.

Costa cita, entre as campanhas brasileiras, a #MeuPrimeiroAssédio, 
organizada pelo coletivo Think Olga, e a #AgoraÉQueSãoElas, de au-
toria da militante Manoela Miklos, seguidas pelas campanhas de cunho 
mais espontâneo #MeuAmigoSecreto e #NãoMereçoSerEstuprada 
(Costa, 2018). No entanto, entender se são articuladas por grupos or-
ganizados ou se geradas espontaneamente, no calor dos ânimos quando 
a ação é pautada pela mídia, é menos relevante, pois o potencial de 
mobilização proporcionado pelas estruturas das redes sociais tem de-
sempenhado, de fato, papel fundamental na luta feminista.

Além disso, a lógica de ação proporcionada pelas redes e adotada 
pelos movimentos sociais é comum entre jovens ativistas, tanto por 
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estar em um lugar nativo, visto que as gerações contemporâneas à era 
da Internet já nasceram sob a influência desta tecnologia, quanto pela 
facilidade em atuar no debate político de uma forma personalizada e 
individualizada. E muitos são os exemplos do uso de hashtags no en-
tretenimento, em ações que buscam a promoção de mulheres e outras 
minorias sociais em suas áreas de atuação, bem como o fim do assédio 
e da violência.

A hashtag #MeToo, por exemplo, ganhou notoriedade em outubro 
de 2017, na rede social Twitter, quando “a expressão foi empregada para 
caracterizar um movimento contra o assédio e o abuso sexual sofridos 
cotidianamente por mulheres, especialmente no seu ambiente de traba-
lho” (Chagas, 2019, p. 7) – e maximizada com a explosão de denúncias 
contra o produtor de cinema norte-americano Harvey Weinstein. No 
entanto, a expressão existe há mais de uma década, sendo usada com 
sentido semelhante pela ativista social Tarana Burke. Ainda de acordo 
com Chagas,

segundo dados levantados por uma reportagem da BBC, no mes-
mo dia em que Milano utilizou a hashtag #MeToo, ela foi também 
empregada mais de 200 mil vezes por outras usuárias e usuários. 
Dois meses depois, em dezembro, o dicionário Merriam-Webster 
divulgou que a palavra do ano, entre as expressões mais buscadas 
pelos internautas em seu site, foi “feminismo”. Não foi um episódio 
de reconhecimento isolado. (Chagas, 2019, p. 7)

A hashtag #MeToo não deu voz apenas às celebridades e àquelas 
que atuam no mercado de entretenimento, mas também concentrou 
depoimentos de mulheres anônimas. O caso é emblemático, descrito 
como “um ponto de inflexão (o Efeito Weinstein, como alguns meios 
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passaram a denominar) no ativismo online feminista” (Chagas, 2017, 
p. 8), pois gerou um efeito em cascata de denúncias contra outros pro-
fissionais e também em outras áreas da indústria.

Para além disso, um ano após a explosão da hashtag #MeToo, o 
Google Trends lançou uma ferramenta2 (https://metoorising.withgoogle.
com/) para a visualização e acompanhamento do termo, ao longo do 
tempo e com coordenadas geográficas, desde 2017. E a repercussão do 
movimento não parou aí:

Em janeiro de 2018, mais de 300 atrizes, roteiristas e diretoras 
lançaram um projeto derivado, intitulado “Time’s Up”, um fundo 
para arrecadação de recursos para a cobertura de custos judiciais 
de processos de assédio sexual sofrido por mulheres. Em um mês, 
o fundo arrecadou mais de US$21 milhões.
#MeToo ganhou também caráter transnacional e alcançou os tren-
ding topics do Twitter em mais de 80 países, com inúmeras varian-
tes em outros idiomas, como #MoiAussi, #YoTambién, ונחנאםג#) 
#NósTambém, e, claro, #EuTambém. No Brasil, pelo menos desde 
2013, temos acompanhado o surgimento de ações similares, com 
grande expressão nas mídias sociais. Algumas das campanhas são 
inspiradas por coletivos feministas, como Think Olga e Não Me 
Kahlo, inspiradores, respectivamente, de ações nacionais de grande 
repercussão, como #primeiroassédio e #meuamigosecreto. (Chagas, 
2019, p. 8).

Ainda no mundo do entretenimento, também se destaca a campanha 
#VisibleWomen, criada pela norte-americana Kelly Sue DeConnick, 
autora e roteirista de histórias em quadrinhos e tradutora de mangás para 
a língua inglesa. Responsável por séries feministas e autorais, como 
Pretty Deadly e Bitch Planet, ganhou notoriedade por Captain Marvel 

2. Projeto #MeToo Rising. (Chagas, 2019)

https://metoorising.withgoogle.com/
https://metoorising.withgoogle.com/
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em 2012, ao ser escolhida para dar vida à personagem Carol Danvers, 
da editora Marvel. (Silva, 2019).

Em março de 2016, a autora iniciou o movimento #VisibleWoman 
no Twitter, para dar visibilidade às mulheres dentro da indústria de his-
tórias em quadrinhos. Além de promover a discussão sobre o assunto, 
a campanha engajou mulheres e pessoas não-binárias, incentivando-as 
a enviar seus trabalhos para a Milkfed Criminal Masterminds (https://
milkfed.us), empresa de Kelly Sue e seu marido, Matt Fraction. Para 
além do ativismo em redes sociais, DeConnick também é fundadora da 
ONG Creators for Creators (http://creatorsforcreators.org/), que mentora 
e financia novos artistas. (Silva, 2019).

Mais que precursora de um movimento, em 2012 ela também prota-
gonizou uma situação que mudou a forma como mulheres são referen-
ciadas, sempre em relação a seus parceiros. Ao participar da Dundrum 
International Comics Expo, DeConnick foi citada como “esposa de 
Matt Fraction”, também quadrinista e convidado da convenção. Um 
meme foi criado pelo público para chamar a atenção da imprensa, com 
os dizeres “not the wife of Matt Fraction”, e devido à repercussão pas-
saram a citar as artistas da forma correta (pelo seu trabalho e não pelos 
laços do matrimônio). (Silva, 2019).

3.1 #MyGameMyName

Para compreender a importância das redes sociais e de suas estru-
turas para a mobilização promovida por movimentos sociais, por meio 
do uso de hashtags, foi utilizado o método Análise de Redes Sociais 
(ARS), elaborado a partir dos estudos de Recuero (2009). Para a autora, 
alguns elementos podem auxiliar a mapear uma rede social, tanto em 

http://creatorsforcreators.org/
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termos quantitativos quanto qualitativos, como a definição dos atores 
e das conexões estabelecidas entre eles.

Desta forma, a partir da análise e observação de aspectos estruturais 
e semânticos é possível compreender a qualidade da interação entre os 
atores que agem em determinada rede social e como eles utilizam as 
suas affordances. A Análise de Redes Sociais foi realizada em primeiro 
nível, mais descritivo e focado nos dados coletados, observando então 
o sentido e as relações desenvolvidas. Foram consideradas medidas 
como a importância dos nós para a rede e a qualidade das conexões.

Com isto em mente, como último exemplo das expressões da luta 
feminista nas redes e título deste trabalho, voltamos a atenção para a 
ação #MyGameMyName (http://www.mygamemyname.com/), lan-
çada inicialmente como uma campanha em vídeo, cujo objetivo era 
a conscientização do público sobre o assédio contra as mulheres, em 
todas as suas formas: assédio moral e sexual, bullying e ofensas ver-
bais, psicológicas e até físicas. O cenário de exclusão e segregação de 
mulheres mostra que, apesar de ser a maioria em diversas pesquisas e 
levantamentos sobre o consumo de games3, elas frequentemente evitam 
assumir a própria identidade ou interagir enquanto jogam – ao ponto de 
se esconderem atrás de apelidos masculinos e evitarem usar programas 
de comunicação por voz.

A ONG norte americana Wonder Woman Tech deu início a campanha, 
não apenas lançando a hashtag #MyGameMyName, como convidando 
homens para sentir na pele o que é ser uma mulher gamer. Além de 
dar visibilidade para a questão, o projeto também tem o objetivo de 

3. II Censo da Indústria de Games (2018) e Pesquisa Game Brasil (2017).

http://www.mygamemyname.com/
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pressionar a indústria de games a se posicionar e tomar atitudes contra 
o assédio e a misoginia e, se possível, gerar empatia na comunidade. 
No Brasil, a campanha teve o apoio da agência África, a organização 
Woman Up Games (s.d.) e o Centro de Treinamento Profissional de 
e-Sports Boot Kamp (s.d.).

A repercussão da campanha foi grande em diversos aspectos, tanto 
que, além de gerar a mobilização da comunidade em torno do tema, 
que passou a ser discutido pelos jogadores e jogadoras em seu cotidia-
no, durante as sessões de streaming ou em fóruns online de jogos, foi 
notada também pela ONU Mulheres (Monteiro, 2019). A organização 
declarou apoio global e se comprometeu a participar com ações para 
promover novos posicionamentos dos jogadores, novas narrativas em 
jogos futuros e, principalmente, a criação de medidas para melhorar a 
experiência das jogadoras.

Referência também quando se trata de prêmios, a inciativa foi finalista 
no Cannes Lions, na categoria Glass, que incentiva a diversidade e a 
equidade de gênero. Na ocasião ganhou um Leão de Prata pela melhor 
campanha para a visibilidade sobre vulnerabilidades sociais e um Leão 
de Bronze como melhor campanha de Relações Públicas. Além disso, foi 
eleita a segunda melhor campanha de 2018 pela Brainstorm9. A ação teve 
adesão em diversas redes sociais, como Twitter, Facebook e Instagram, 
onde mulheres gamers contavam as suas histórias de assédio e a reação 
de se esconder sob nicknames masculinos e o descontentamento com a 
comunidade tóxica em um lugar que deveria ser de divertimento.

É possível notar que a ação #MyGameMyName está rendendo frutos, 
senão práticos com relação a novos e mais saudáveis comportamentos, 
pelo menos quanto a discussão sobre o tema, que tem gerado notória 
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divisão da comunidade entre apoiadores e aqueles que não concordam 
com a iniciativa. No trabalho de Silveira (2018), pode ser observado que 
entre os apoiadores existe um discurso de incentivo às mulheres, mas 
que reforça a necessidade de um posicionamento sob o lema de “não se 
importar” com a crítica e as violências sofridas – como uma estratégia 
para silenciá-los. Entre os contrários, a reclamação sobre a toxicidade 
é apenas mais um “post de mimimi”, de reclamações exageradas sobre 
um comportamento “normal”.

Ainda que com muitas ressalvas, não se pode negar a magnitude da 
ação. Emplacar uma hashtag com apoio e alcance global, levando uma 
campanha a ganhar prêmios e até os holofotes da ONU, é de grande 
importância para uma organização não governamental, ainda mais 
quando se trata de uma causa não tão bem-vista por uma comunidade 
de nicho historicamente machista.

No site do projeto, onde é possível acompanhar os relatos de homens 
gamers que aderiram à campanha, não chamam a atenção os discursos 
sobre o assédio, algo há muito tempo denunciado por mulheres em 
diversas áreas do saber e de atuação. Apesar de colocar o homem na 
posição de protagonismo, é oportuno refletir sobre estes homens, con-
vocados a passar um dia como mulher para sentir o que elas enfrentam 
diariamente. Ainda assim, a campanha serviu ao propósito de gerar uma 
discussão sobre o tema.

Mais de um ano após o lançamento da #MyGameMyName, outros 
grupos de mulheres gamers, coletivos feministas e páginas sobre cul-
tura pop e entretenimento ainda aderem à campanha. Demonstrando 
que está longe de perder a força, meninas e mulheres continuam a 
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denunciar episódios de assédio e, a cada repercussão de um novo caso 
de violência, a hashtag volta a subir em redes sociais.

Isto posto, verifica-se que a #MyGameMyName pôde ser analisada 
em termos quantitativos, considerando o alcance da campanha, seja 
pensando em territórios físicos (do local para o global), ou em territórios 
virtuais (de um nicho específico para outros grupos e mesmo a sociedade 
em geral). Em termos qualitativos, verifica-se que os nós criados pelos 
atores envolvidos na campanha (tanto a comunidade gamer quanto os 
demais grupos, como a ONU e os meios de comunicação) estabeleceram 
novas e melhores conexões, pautando o tema em outras mídias, além 
das redes sociais, e levando a questão para novos públicos.

Considerações Finais

O universo do entretenimento, com frequência, coloca o gênero 
feminino na posição de coadjuvantes e este trabalho se propõe a refletir 
sobre a ideia de que mulheres não podem ser as protagonistas em suas 
áreas de atuação – ao contrário, devem assumir o fardo de estar sempre 
à sombra de homens. Ao mesmo tempo, mais que invisibilizar mulheres, 
a indústria de entretenimento permite que o assédio e a violência de 
gênero sejam perpetuados.

Quando colocamos homens para falar pelas mulheres, estamos 
apenas reforçando um sistema que silencia, desqualifica e deslegitima 
mulheres. Quando nos referenciamos a uma mulher como “esposa 
de alguém”, também estamos mantendo um ciclo de silenciamento. 
Ao mesmo tempo, apenas subir hashtags em qualquer rede social, por 
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si só, não muda cenários que constantemente segregam mulheres. Ainda 
assim, a mudança precisa partir de algum lugar.

Neste sentido, a Internet e as redes sociais se mostraram um terre-
no fértil para a luta feminista. Campanhas como a Time’s Up (https://
www.timesupnow.com/), desencadeada a partir da hashtag #MeToo, a 
#VisibleWomen, para a representatividade das mulheres na indústria 
de histórias em quadrinhos norte-americana, e a #MyGameMyName, 
contra o assédio na indústria de jogos eletrônicos, são exemplos atuais 
das expressões do feminismo nas redes, como forma de dar voz às mu-
lheres que lutam por direitos e equidade em seu mercado de trabalho.

É inegável que estas campanhas geram repercussão, muito além do 
público de seus nichos, levando a sociedade a discutir estas questões. 
Espera-se, no entanto, que estas discussões se reflitam em novos e 
melhores comportamentos a médio e longo prazo, diminuindo a dis-
paridade salarial entre homens e mulheres, os casos de assédio contra 
mulheres e de violência de gênero. Ainda que tudo esteja no campo 
das especulações, visto que é cedo para mensurar a permanência e a 
profundidade destas campanhas, as iniciativas proporcionam um grande 
passo para as mulheres, quanto à visibilidade e legitimação das violên-
cias enfrentadas por elas.

Como foi possível compreender através dos estudos e autores apre-
sentados, a tecnologia e a cultura possuem uma relação intrínseca. 
A tecnologia condiciona, de certa forma, nosso comportamento e nosso 
cotidiano, mas nós, enquanto sociedade, também tomamos o controle das 
novas tecnologias para atender às necessidades culturais de nossa época. 
Assim, é preciso entender como as redes funcionam, não apenas para o 

https://www.timesupnow.com/
https://www.timesupnow.com/


1202

relacionamento no microcosmo, mas em um sentido mais amplo, com 
o uso da arquitetura destes sites em prol de uma sociedade mais justa.
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#Comicsgate: o Portal do Inferno. Hastags da 
Violência contra Mulheres e a Diversidade em 
Mass Media

Karine Freitas Sousa1

Os quadrinhos/comics são complexos e polissêmicos veículos de 
comunicação de massa, um tipo de arte visual. Na “nona arte”2 as pro-
duções e reproduções culturais de natureza patriarcal ecoam nas cor-
rentes teóricas do feminismo. Investigações de perspectiva sexista nos 
quadrinhos praticamente inexistem no Brasil. Os estudos são incipientes 
e o campo fecundo para avanços sobre a realidade social que o cerca. 

1. Doutora em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
 Professora na Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia; 

Docente no Mestrado em Segurança, Justiça e Cidadania (PROGESP/UFBA). 
karine.freitassousa@gmail.com

2. O termo é aceito e utilizado pelos historiadores e pesquisadores de quadrinhos. 
Sua origem é baseada na continuidade de classificação de Ricciotto Canudo que, 
em 1923, publicou o “Manifesto das Sete Artes”: 1ª Arte – Música (som); 2ª Arte 
– Dança/Coreografia (movimento); 3ª Arte – Pintura (cor); 4ª Arte – Escultura 
(volume); 5ª Arte – Teatro (representação); 6ª Arte – Literatura (palavra); 7ª Arte 
– Cinema (integra os elementos das artes anteriores). Novas sistematizações por 
estudiosos incluem hoje: 8ª Arte – Fotografia (imagem); 9ª Arte – Quadrinhos 
(cor, palavra, imagem); 10ª Arte – Jogos de Computador e de Vídeo (que, no 
mínimo, integra as 1ª, 3ª, 4ª, 6ª, 9ª arte); 11ª Arte – Arte digital (integra artes gráficas 
computorizadas 2D, 3D e programação). Em tempo, a revista do principal Núcleo 
de Pesquisa em Quadrinhos do Brasil na ECA-USP, chama-se “Nona Arte”.
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Os quadrinhos mantêm e/ou reforçam as diferenças de gênero sob 
estereótipos que consideram as “profissões femininas”. As “profissões 
de gênero”3 são uma construção social sobre as relações e as diferenças 
entre os sexos (Perrot, 2005, p. 187) que refletem um pensamento co-
letivo cujo principal feito consiste em reforçar as desigualdades entre 
as pessoas. Uma profissão caracterizada como feminina, ou o lugar 
permitido à mulher uma manifestação da violência, da dominação pa-
triarcal. Sousa (2017) indica que os conteúdos quadrinísticos evidenciam 
conceitos, discursos, imagens e imposições do machismo.

As mulheres sempre reagiram às violências de gênero dentro ou 
fora dos quadrinhos, conforme Zanatta, Zaghini e Guzzetta (2009), 
Madrid (2013), Gusman (2015). Trina Robins, quadrinista norte-ameri-
cana e militante feminista, luta contra tais violências desde os anos 60. 
Não foram poucas as organizações que receberam cartas e reclamações 
de mulheres contra os abusos verificados nas HQ. O trabalho feminino, 
autônomo ou coletivo nos quadrinhos é uma ruptura com este mercado 
e o sexismo na área. As quadrinistas criam novas formas de representa-
ção nos desenhos, nos usos das cores e das narrativas incluindo temas 
discutidos pelo feminismo, tais como “homossexualismo, orgasmo e 
aborto” (Sinclair apud Robins, 1993 p. 4). Os livros sobre comics apre-
sentam, as histórias dos quadrinhos sob a visão masculina destacando 
artistas e trabalhos masculinos. A ênfase histórica e de produção dos 
quadrinhos é centrada nos homens, confirmando imposições patriarcais 
neste segmento.

3.  Grifos nossos.
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A exclusão ou dificuldades de acesso das mulheres ao mercado de 
trabalho com quadrinhos aludem aos “trabalhos dos sexos” e vincula-se 
à defesa de nichos pelo patriarcado, como ocorre com a história e a arte, 
ainda hoje. Uma “arte-comunicação” originada no meio jornalístico, eles 
são confirmados como produtos da cultura de massa (Oliveira, 2007, 
p. 13). São estudados como produtos culturais porque reproduzem, 
de forma fragmentada, axiomas sociais, “ideias e valores dominantes, 
reforçando-os” (Viana, 2013, p. 32).

As dificuldades das mulheres no mercado das Histórias em Qua-
drinhos são pontuadas por violências. As artistas lutam por espaço 
e reconhecimento onde os homens detêm a direção e o controle dos 
meios. São o maior grupo de leitura e o mais assíduo. Isto tem muda-
do no mundo ocidental. Portanto, para a pesquisa os quadrinhos são 
reflexos e registros históricos das violências de suas épocas (Madrid, 
2013, p. 16). São documentos válidos, pois “a história nova ampliou o 
campo do documento histórico” (Bloch, 1941 como citado em Le Goff, 
1990, p. 68). A diversidade documental dos quadrinhos se enquadra na 
pluralidade que considera que os “escritos de todos os tipos, documentos 
figurados, produtos de escavações arqueológicas, documentos orais, 
etc. ..., uma fotografia, um filme ..., ferramenta, um ex-voto são, para 
a história nova, documentos de primeira ordem” (Bloch, 1941 como 
citado em Le Goff, 1990, p. 68).

1. Mulheres no Limbo – Notas sobre as Ausências

O “Women´s Lib” – marco da reivindicação feminista emancipadora 
sobre família, maternidade e o trabalho – cooperou para que diversas 
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artistas norte-americanas criassem e publicassem seus quadrinhos. 
Trina Robbins combate as ausências e silêncios com as suas obras, como 
“A Century of Woomen Cartoonists”. Robbins criou quadrinhos com o 
“glamour dos anos 40 com heroínas de ação – aventuras carinhosamente 
satíricas e com mensagens feministas” (Mazur & Danner, 2014, pp. 30-
31). Iniciou o desenho dos quadrinhos para promover sua loja de roupas 
em East Village, e enfrentou dificuldades para publicar no mercado por 
apresentar material de “conteúdo sexista”. Então decidiu, juntamente 
com Lee Mars, Sharon Rudahl, Pat Moodian e Aline Kominsky criar a 
própria editora (Mazur & Danner, 2014, p. 33).

A HQ Wimmen’s Comix, uma revista underground da editora Last 
Gasp, foi criada em 1972, nos Estados Unidos, extinta em 19914. A Wim-
men’s Comix rompeu com o sistema das grandes empresas de HQ nor-
te-americanos. Combatia o excesso de “testosterona” nos quadrinhos. 
No período, “duas artistas de Los Angeles, Joyce Farmer e Lyn Chevely 
lançaram a própria antologia underground de orientação feminista, a 
Tits & Clits”. Com HQ alinhadas às reivindicações das mulheres nos 
anos 60 e 70, questionavam o gênero, as esferas públicas e privadas, 
e o direito ao corpo, conforme proposições de Simone de Beauvoir, 
Betty Friedan e Kate Millet. As mulheres da Wimmen’s Comix. Mazur 
e Danner (2014, p. 33) afirmam que a participação feminina na revista 
foi importante porque

4. A revista surgiu no período da Contracultura. Alguns autores dizem que a revista 
existiu até 1992. O nome inicial foi modificado para “Wimmin’s Comix”, pois 
se discutia o uso da palavra “man” ou “men”. A publicação teve um total de 
17 edições e, durante sua longa existência, 19 anos, possibilitou que 27 mulheres 
pudessem registrar seus trabalhos.
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as histórias das mulheres eram uma resposta às excessivas fanta-
sias pornográficas masculinas nos quadrinhos underground, com 
aventuras sexuais de papéis invertidos, mas também com histórias 
que mostravam aberta e explicitamente o corpo feminino, como 
The Menses is The Massage, de Farmer, na Tits & Clits n.1 (1972), 
um relato dos esforços do protagonista para encontrar – ou fazer – o 
absorvente perfeito.

As estadunidenses do final da década de 60 estavam fartas do domí-
nio masculino na área e nos temas dos quadrinhos. Pretendiam novas 
pautas, feministas, nos comics. Criaram um coletivo com 10 mulheres 
para a missão. Terry Richards, uma das participantes, disse

Decidimos que íbamos a producir sobre la marcha una publicación 
de de cómics hechos por mujeres y que podría funcionar como un 
colectivo, un término que se utiliza con poco rigor en estos días, 
en el sentido de que no habría líder o director, sino una rotación 
editorial, con todo el mundo aportando su energía a los trámites 
y el apoyo general del grupo. El espíritu feminista era tan fuerte 
que unos años después decidieron cambiar el nombre de Wimmen 
Comix a Wimmin Comix, porque no querían que la palabra “men” 
estuviera dentro de su título (Lambiek, 2014).

Compreende-se que as HQ produzidas pelas mulheres refletem 
em parte a perspectiva Hegeliana de que “o verdadeiro significado, 
não só de uma obra de arte, senão também de qualquer manifestação 
fenomênica, é a posição do espírito sobre o grafo de seu caminho até a 
autoconsciência” (Spivak, 2010a, p. 50). O desenvolvimento das artes 
produz uma “epistemografia da consciência”, um ajuste dos signos com 
os diferentes significados. Nos quadrinhos norte americanos a falta de 
identificação com o público feminino do século XX decorre do que 
Selma Oliveira (2007) afirmou serem as 
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matrizes de sentido sobre a sexualidade feminina – a atitude de pro-
teção masculina, a dependência feminina e sua imolação submissa, e 
a maternidade – no intuito de compreender como esse meio reproduz 
práticas sociais que estabelecem em nossa sociedade, o princípio 
do primado masculino (Oliveira, 2007, p. 183).

Após quase 50 anos de lutas as mulheres ainda encontram difi-
culdades de reconhecimento e participação neste segmento, tanto nos 
Estados Unidos quanto no restante do mundo ocidental. A exemplo, na 
43ª edição do Festival de Angoulême em 2016, quadrinistas boicotaram 
a premiação após nenhuma mulher ser indicada; em 30 indicações não 
havia nenhuma mulher. Diversos artistas pediram desligamento do 
evento, entre eles Riad Sattouf (ex-Charlie Hebdo), Milo Manara, Joann 
Sfar, Daniel Clowes, Chris Ware, Charles Burns, Pierre Christin, Etienne 
Davodeau e Christophe Blain. O boicote partiu do grupo BD Égalité, 
que milita por igualdade de gênero no meio. Riad Sattouf declarou, em 
sua página do Facebook:

Descobri que estava na lista de indicados ao Grande Prêmio do Fes-
tival de Angoulême deste ano. Isso me fez muito feliz! Mas acontece 
que esta lista inclui apenas homens. Isso me incomoda porque há 
grandes artistas mulheres que mereciam estar lá. Peço, assim para ser 
retirado desta lista, mas na esperança de poder reintegrá-la quando 
ela for mais paritária.

Nas 42 edições do festival apenas uma mulher ganhou o Grande Prêmio, 
em 2000: Florence Cestac. Frank Bondoux, diretor do festival ao Jornal 
“Le Monde” proferiu uma fala preconceituosa: “Infelizmente, há poucas 
mulheres na história dos quadrinhos. É uma realidade. Se você for ao 
Louvre, também encontrará muito poucas mulheres artistas.” (G1, 2016).
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2. O Mundo dos Quadrinhos, uma Breve História

Os quadrinhos foram utilizados como agentes de produção e repro-
dução cultural, com objetivos capitalistas e cuja oferta é pré-fixada pela 
indústria cultural (Silva, 2002, p. 33). Neles os “valores a serem inter-
nalizados que se coadunam com os valores dominantes” (Silva, 2002, 
p. 34) os promoveram como instrumentos propagadores de fragmentos 
ideológicos do Estado, a exemplo do ocorrido no Governo Roosevelt 
(Gaudêncio como citado em Moya, 1977, pp. 121-136). Também aten-
deram aos interesses do patriarcado, na Espanha pós-guerra (Ramirez, 
1975). Eles apregoavam condutas que reforçavam axiomas sociais, 
principalmente quanto às mulheres (Ramirez, 1975, pp. 13-20).

No Brasil, Nildo Viana (2013, p. 41) diz que as histórias em quadri-
nhos são no máximo, “ideologêmicas”, contendo frações de uma ideolo-
gia. Pesquisadores renomados como Ramos (2013), Marny (1970), Moya 
(1977), Iturra (Chile) (2017), Selma Oliveira(2007), Márcia Veronezi 
(2010), Zilda Anselmo (1975), Sonia Luyten (1984), Ana Maria Barale 
(Argentina) (2012), Renard (1978), Couperie e Horn (1973) afirmam 
que estes meios de comunicação são um campo fecundo para pesquisas. 

As dificuldades de inserção das mulheres no mercado editorial 
decorrem também de outras variáveis. Na América do Sul, restrições 
editoriais de ordem econômica são observáveis na Bolívia, no Uruguay, 
no Brasil e na Argentina (Ramos, 2010). Assim, a internet é vital para 
divulgação dos trabalhos artísticos. Nela os fragmentos ou totalidades 
dos trabalhos artístico-gráficos, alcançam o mundo virtual que é “diverso 
e contraditório”, tal como a sociedade (Castells, 2003, p. 48).
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A obra de um artista ganha interação, divulgação e remodelagem nas 
mãos dos internautas que podem dar novas traduções tornando-a uma 
obra-aberta. O produto artistico socializado em rede promove diálogos, 
interpretações e reinterpretações. Esta viabilidade conquista também 
novos públicos e concorre com seus pares. Muitas artistas iniciaram 
sua jornada na internet para depois publicar um livro ou uma graphic 
novel. A democratização da rede permite congregar artistas iniciantes 
e consagradas em blogs, sites pessoais, fan pages, comunidades, fóruns 
e redes sociais são em Castells (2003), novos campos para as práticas 
sociais e, as mudanças radicais na comunicação, com expansão infinita 
e reconfigurações sem fronteiras.

De fato, a internet permite novos arranjos sociais e estes reorgani-
zam o agir da humanidade e de igual modo, a estrutura ocupacional, 
onde se inserem os artistas. Para Castells (1999, pp. 444-553) o espaço 
virtual é também uma transformação da forma da experiência humana 
em relação ao espaço-tempo, pois o mundo virtual é um espaço social 
de realidade onde a criatividade artística encontra formas de desenvol-
ver sua própria rede e conexões. Então as redes são capazes de criar 
vínculos cibernéticos entre as pessoas e suas demandas por educação 
e expressão cultural.

Sousa (2017) contemplou histórias de vida e trabalho de diversas 
artistas gráficas da América do Sul: Patrícia Breccia (Argentina); Nani 
Mosquera (Colombiana - residente na Espanha produz e envia seus 
trabalhos para diversos países, inclusive Argentina); Consuelo Lago 
(Colômbia); Macumba – pseudônimo de Gisela Martino (Argentina 
que vive no Equador); Maitena Burundarena (Argentina); as bolivianas 
Susana Villegas, Alexandra Ramírez, Avril Filomeno (que retornou ao 
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seu país, o Peru), Rafaela Rada, Paula Ramos, Paula Vázquez, Mery 
Nina, Gladys Castro y Paula Guardia. Sousa (2017) tratou de incluir 
também as artistas: Alejandra Lunik (Chile); Sol Díaz (Chile), Maco 
pseudônimo de Maria Concepción Algorta (Uruguay); Francesca Lasarte 
(Peru); Maliki pseudónimo de Marcela Trujillo (Chile); Alexiel Vidam 
(Peru); Chiquinha nickname de Fabiane Bento Lagona (Brasil); Julia 
Bax (Brasil); Pryscila Vieira (Brasil); Didi Helene (Brasil) e Francisca 
Nzenze, (Angolana que vive no Brasil). Todas adentraram um domínio 
de mercado majoritariamente masculino na América do Sul e algumas 
delas têm projeção nacional e internacional.

A internet é utilizada, sobretudo pelas artistas mais jovens, como 
uma ferramenta indispensável na divulgação e transposição de fronteiras 
físicas e/ou financeiras. Sousa (2017) aponta semelhanças sobre as difi-
culdades econômicas para publicação física entre a Argentina (Ramos, 
2010) e a Bolívia (Candela, 2012), onde, conforme Leñero (2014) 
“No hay nadie que pueda vivir de la historieta en Bolivia. O vive de 
ilustración, o vive de trabajos anexos a la historieta”. Estas dificuldades 
existem também no Paraguay (Ferreira, 2014) e no Brasil, principal-
mente para autores iniciantes ou quadrinhos nacionais, pelos custos 
impeditivos (Sousa, 2017). Por isso as artistas gráficas, quadrinistas, 
têm aumentado suas participações na divulgação de suas obras em meio 
virtual (Abdalla, 2014).

Os eventos também ajudam a divulgar as quadrinistas. No primeiro 
Lady´s Comics, realizado no Brasil em outubro de 2014, uma mesa-re-
donda discutiu as “Mídias Transgressoras contra mercados uniformes”. 
Foram divulgadas diversas quadrinistas que usam a internet para seus 
trabalhos. A artista Alejandra Lunik (chilena residente na Argentina) 
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iniciou suas publicações pela internet para só depois publicá-las em meio 
físico (Heinrich, 2014). Daniela González (Chile), autora de “Cabralesa”, 
de igual modo divulgou suas obras utilizando a internet (Marín, 2012).

As editoras ainda priorizam os homens, isto ocorre porque, segundo 
Stiglitz (2002, como citado em SPivak, 2010.b, p. 27) as novas formas 
da ocupação territorial se manifestam pela hegemonia da administração 
nos processos de gestão do trabalho e de pessoas. Isto se aplica ao meio 
editorial, porque o subalterno, como a mulher, pertence a uma classe 
onde estará sempre disperso e deslocado. A questão se agrava para as 
mulheres, pois o agenciamento feminino é manipulado e o masculino 
é o dominante nas relações de trabalho (SPivak, 2012, pp. 80-90).

3. Mulheres e Feminismos nos Quadrinhos da América do Sul

As quadrinistas tratam do gênero e contribuem para uma educação 
reflexiva e uma “leitura crítica de mundo” (Barbosa, 1995 como citado 
em Rossi, 2003, pp. 9-10). Na Convenção Internacional de Quadrinhos 
de Curitiba (GIBICON) de 2012, Ana Luiza Koehler, Pryscila Vieira e 
Sônia Luyten afirmaram que os quadrinhos são voltados para o público 
masculino, e que falta identificação das meninas com as personagens, 
o que indica a necessidade de quadrinhos cujas representações de mu-
lheres dialoguem com este público (Koehler, 2014).

Os temas das quadrinistas perpassam pela vida cotidiana, sentimentos, 
aparência, machismo, estereótipos, mercado de trabalho, sexualidade, 
maternidade, dilemas existenciais, conflitos, violência doméstica, aborto, 
estudos, ficção, terror, entre outros. Isto difere do que Lefebre (1991 
como citado em Silva 2002, p. 37) afirmou em relação ao distancia-
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mento existente entre a vida e a esfera de produção. Muitas delas, por 
exemplo, externam propositalmente relações com os corpos reproduti-
vos das mulheres como sujeitos de direitos abstraídos (Spivak, 2010a, 
p. 77). Outro aspecto das dificuldades das mulheres no meio editorial 
tradicional porque

não é fácil que uma reinscrição literária completa prospere na fra-
tura ou descontinuidade imperalista, oculta por um sistema legal 
estrangeiro que funciona como lei propriamente dita, uma ideologia 
estrangeira estabelecida como verdade única (Spivak, 2010a, p. 137)

O sistema patriarcal opera fortemente no acesso e liberdade de 
escrita das mulheres. No Japão, por exemplo, o Shojo Mangá, embora 
desenhado exclusivamente por mulheres em geral, possui conteúdos 
românticos, e contém “algo perturbador”, conforme Luyten (2011, 
p. 44) porque exaltam a beleza e o suicídio de muitas personagens. São 
quadrinhos produzidos em uma sociedade capitalista, tradicionalmente 
machista e com outros valores de sentido milenar.

Existem HQ essencialmente feministas como uma forma de ativismo 
gráfico, a exemplo da revista Clítoris (Argentina). No Brasil foram identi-
ficados ao menos 12 artistas com este perfil e diversas na América do Sul 
(Sousa, 2017). A alemã Franziska Becker, militante feminista desde os 
anos 70, ironiza e apresenta cruamente a realidade da vida na sociedade 
machista européia. Os desenhos e narrativas da iraniana Marjane Satrapi, 
em Persépolis e Bordados, deram voz às mulheres de sua família.

As HQ contribuem como exercício de sororidade com narrativas 
semelhantes a “fragmentos literários” (Ramirez, 1975, p. 18), e possi-
bilitam alguma identificação. Elas dão voz aos sujeitos marginalizados, 
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por incluir a vida, a sociedade e a política. Muitas HQ expressam as 
assimetrias de poder em relação ao gênero. Contêm importantes ca-
tegorias chaves para o feminismo, como: representação, identidade, 
mulheres do “Primeiro Mundo” e do “Terceiro Mundo”. Muitas HQ 
promovem um ‘letramento transnacional’ e manifestam vozes dos su-
jeitos subalternos como contestação à heteronormatividade reprodutora 
(Spivak, 2010a, p. 18).

As narrativas femininas e feministas nas HQ incomodam porque o 
lugar de onde elas falam é de onde se questiona o poder patriarcal. Não 
dependem da posição monolítica de representação ou colonização discur-
siva, porque a opressão que acomete as mulheres do Sul, por exemplo, 
não está localizada geograficamente. Ela acontece para todas as mulheres 
em todo o mundo, em suas diferentes diferenças, sociedades, culturas e 
dinâmicas desiguais. Se os quadrinhos permitem a projeção identitária 
com os personagens e as histórias (Gaudêncio, 1977, p. 123), então a 
localização dos sujeitos não necessita fronteiras físicas. A representação 
pela arte gráfica “é sempre ficcional ou parcial, porque deve construir 
imaginativamente o seu eleitorado (como um retrato ou uma “obra de 
ficção”) e porque pode inadvertidamente usurpar o espaço dos que estão 
impossibilitados a se representarem” (Bahri, 2013).

4. Redes de Apoio

As quadrinistas no Brasil também se organizam para divulgar e 
vender seus trabalhos inclusive online. Participam em feiras e cole-
tivos. O “1º encontro Lady’s Comics: Transgredindo a representação 
feminina nos quadrinhos” em outubro de 2014, decorreu de um cole-
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tivo web (Facebook), com 9.175 seguidores. Com doações que tota-
lizaram U$6.177 dólares, dele participaram pesquisadoras e autoras 
de quadrinhos. E um grupo de autoras conseguiu por crowdfounding 
U$ 5.791 dólares para a publicação do livro Mulheres nos Quadri-
nhos (dois volumes) contendo trabalhos de 24 quadrinistas brasileiras. 
O Lady´s Comic visava discutir quadrinhos e obteve 50 mil seguidores. 
Operava no twitter e tumbrl.

As HQ das artistas deste estudo apresentam possibilidades de leituras e 
diálogos sociais não monolíticos que tratam das mulheres, dos feminismos 
e do pós-colonialismo na América do Sul. Nas palavras de Bahri (2013):

Um letramento transnacional significativo exigirá o reconhecimento 
da localização dos/as leitores/as e da leitura como atividade sociali-
zada dentro de um contexto específico. Exigirá que aprendamos a ler 
literatura sobre, e escrita por mulheres do “Terceiro Mundo”, consi-
derando-a mais do que uma sociologia informal, mesmo que isso nos 
imponha a necessidade de ler experiências e acontecimentos globais 
como textos sociais complexos e intrinsecamente interligados. Em 
outras palavras, seremos obrigadas a reconhecer as complexidades 
da construção do sujeito em todo lugar e a aprender a ler o mundo 
através do que eu chamaria de “lógica da adjacência”. Leríamos, 
então, as mulheres no mundo não como iguais, mas como vizinhas, 
como “moradoras próximas” cuja adjacência pode tornar-se mais 
significativa. Através dessa lógica – uma lógica que poderia ser 
proveitosamente aplicada à orientação geral do pós-colonialismo 
–, leríamos o mundo não como único (no sentido de já estar unido), 
mas como um conjunto.

5. Novos Tempos, Novas Formas de Violência

Em junho de 2017 uma onda de violência de gênero surgiu no 
ambiente Geek com a pretensão de banir as mulheres do mundo dos 
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quadrinhos. A #Comicsgate apareceu nas redes sociais após a postagem 
de uma selfie de um grupo de funcionárias da Marvel que homenageava 
o legado de Flo Steinberg, falecida naquele mesmo ano em 23 de julho, 
aos 78 anos. Elas comemoravam a conquista das mulheres como fun-
cionárias da Marvel. O contexto histórico explica o porquê do estopim. 
Flo Steinberg, considerada uma das pioneiras na Marvel desde os anos 60, 
atuou como secretária de Stan Lee na criação da empresa, e algum tempo 
depois passou a ser revisora de textos (Berlatsky, 2018). O Daily Mail, 
Mirror, New York News, International Business Time e centenas de 
sites especializados no mundo ocidental destacaram o falecimento da 
“Fabulosa Flo”, sua alcunha. A Marvel divulgou um comunicado em 
que afirmava que “Flo sempre foi o coração da Marvel e uma lenda 
por si mesma. Ela sempre fará falta e sempre será amada por todos nós 
aqui na Marvel” (Desantis, 2017). Stan Lee falou: “Flo Steinberg foi 
minha primeira secretária da Marvel. Para muitos outros, foi apenas 
um trabalho; para Flo, foi o trabalho de sua vida.” (Desantis, 2017).

A “Fabulosa Flo” deixou a empresa após ter recusado um pedido de 
aumento salarial. Ela utilizou seus conhecimentos para trabalhar como 
autônoma. Publicou sua própria revista em quadrinhos, a Big Apple 
Comix em 1975, e foi palestrante em diversas convenções de arte qua-
drinística. Nos anos 90 retornou à Marvel para trabalhar como revisora. 
O vice-presidente e editor executivo, Ryan Penagos, informou que ela 
estava realizando revisões próximo ao seu falecimento. Nos anos 70 
a jornalista Robin Green, que a substituiu, escreveu na Rolling Stone: 
“Substituí Flo, cujo lugar realmente era insubstituível”. A “Fabulosa 
Flo” era uma “instituição” na Segunda Era de Ouro da Marvel como o 
próprio Stan (The Man) Lee.
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As manifestações de condolências nos Estados Unidos vieram de 
diversos editores, diretores, fãs e colegas de trabalho. Esse contexto 
de exaltação à uma mulher do mundo quadrinístico, guindando-a à 
uma importância qualificada junto a Stan Lee, aliada aos novos temas 
e desenhos das histórias em quadrinhos que tratam do feminismo e da 
diversidade onde antes só havia publicações de cunho machista foram 
a terra fértil para a atuação dos haters. De acordo com do Whashington 
Post (2018) “é uma guerra por procuração para uma batalha cultural 
maior sobre quem pertence ao mainstream”. #Comicsgate é uma guerra 
cultural porque envolve HQ e questões de gênero. As matérias jorna-
lísticas são praticamente unânimes em apontar um usuário do Twitter, 
Richard C. Meyer, como criador de uma campanha cujas bases se 
assentam em denúncias, escárnio e desrespeito aos profissionais que 
tratam das posições mais marginalizadas na indústria dos quadrinhos. 
Criador da HD “No enemy, But Peace”, ele serviu na Guerra do Iraque 
(2003), e criou um canal no Youtube (Diversity and Comics). Marino 
(2018), diz que

Ao que tudo indica, a campanha teve início no ano passado, após 
um grupo de editoras da Marvel ter postado uma foto nas redes 
sociais onde tomavam Milk-Shake, mas os ataques às mulheres 
não chega a ser uma novidade: em 2016 a autora Chelsea Cai teve 
que encerrar suas contas nas redes sociais depois que a personagem 
Harpia apareceu em uma edição com uma camiseta que mencionava 
a palavra “feminista”. Ou seja, não se trata de buscar mais qualidade 
nos quadrinhos, não é verdade? Isso tudo não passa de um grande re-
trocesso provocado por pessoas que acreditam que mulheres, negros, 
integrantes do movimento LGBT não devem participar do mesmo 
universo que elas. Ainda que existam evidências que a convivên-
cia com a diversidade nos torne mais inteligentes. Aparentemente, 
esses fãs conservadores não entenderam quando Stan Lee explicou 
que X-Men foi criado justamente para combater a homofobia e o 
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racismo, o que nos leva a acreditar que este grupo seja formado por 
pessoas que consomem produtos que são incapazes de interpretar.

O boicote foi divulgado com fins “apenas educacionais” e não reco-
mendava o envolvimento em “assédio, doxing, trollagem no Twitter”. 
A lista de autores a serem boicotados visava divulgar aqueles que 
estavam contribuindo para o “declínio da qualidade” (Marino, 2018). 
As oposições de Meyer incidiram prejuízos inclusive financeiros a 
muitos artistas boicotados. Suas ofensas aos personagens femininos e 
as questões LGBTQ+ se consolidaram no seu alvo principal: Magdale 
Visaggio, uma mulher trans. Ele insultou uma editora da Marvel com 
impropérios de gênero e outras quadrinistas com acusações de cresci-
mento na carreira decorrente de préstimos sexuais. “O problema com as 
pessoas trans”, disse Meyer em abril à Daily Beast, “é que acredito que 
há pessoas que basicamente armaram seu status e foram colocadas nessa 
posição de porteiro porque são inatacáveis por causa de sua status trans.”

Os jornais consultados afirmam aproximações da #Comicsgate com 
os discursos de Donald Trump, em circulação desde 2016, e opiniões 
públicas sobre o referendo do BREXIT, ambos justificados pelas narra-
tivas de perda de privilégios de classes mais altas e brancas do primeiro 
mundo. Logo a após o início da #Comicsgate, Frank Miller, em entrevista 
ao El Diario (2017), afirmou: “Es totalmente necesaria una revisión 
feminista de la historia del cómic”. Assim a #Comicsgate encontrou 
uma seara de apoiadores, mas foi fortemente enfrentada por autorida-
des e celebridades do mundo das HQ norte americanas. Os principais 
nomes que fizeram frente ao #Comicsgate foram: Neil Gaiman, Scott 
Snyder, Mark Waid, Mike Deodato Jr., Bill Sienkiewicz e Stan Lee. 
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O movimento encontrou a resistência necessária para ser combatido, 
embora ainda existam os que apoiam as ideias absurdas de seu criador. 

6. Proximidades com o Brasil

As mulheres da América do Sul são informantes nativos repudiados 
a respeito da localização da produção e reprodução de conhecimento, 
imperialista, que provoca mudanças de pensamento, reflexões sobre 
a vida, axiomas sociais de sentido patriarcal e práticas de sororidade. 
Spivak (2010b) ratifica a educação como processo da elaboração e ma-
nifestação das vozes dos sujeitos. Para ela o sistema educacional atual 
é voltado para que a oitiva desses sujeitos seja sempre na qualidade de 
“mendigos” (Spivak, 2010b, p. 22), assim denominados por apresen-
tarem o resultado da qualidade e natureza da educação que receberam. 
A sua crítica à educação decorre da incapacidade da leitura das imagens 
sociais, do metafórico, do abstrato e das subjetividades oriundas da 
educação que não prepara o indivíduo para os aspectos críticos-sociais. 

A exemplo, Ramirez (1975) informa que na Espanha houve uma 
educação para subalternidade em todos os sentidos nos quadrinhos, pois 
nos anos 40 e 50 “a mulher foi empurrada para os comics femininos. 
Uma separação educativa exigia uma separação dos jogos, das leituras 
e das expectativas de vida” (Ramirez, 1975, p. 16). Na Espanha, dos 
anos 40 aos anos 70, os quadrinhos visaram um público com caracterís-
ticas geográficas e ideológicas pelo “domínio das realidades históricas 
que condicionam as atitudes do presente” (Ramirez, 1975, pp. 19-20). 
A educação pelas HQ contribuiu senão para criar, mas também para 
reforçar o modo opressor as condições da subalternidade das mulheres. 
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As HQ norte-americanas serviram de modelo para propagar e forma-
tar o ideal de mulher. As mulheres idealizadas nestes quadrinhos foram 
discutidas nos Estados Unidos (Madrid, 2009), na Espanha (Ramirez, 
1975) e na América do Sul por Selma Oliveira (2007) e Del Buono (1983). 
Estudos recentes sobre os quadrinhos brasileiros estão nas pesquisas 
dos professores: Mariela Acevedo (Argentina), Amaro Braga (Brasil), 
Ediliane Boff (Brasil) e Maria Inés Mendoza (Venezuela), entre outros.

As ausências das artistas nas publicações que historicizam os quadri-
nhos são violências de gênero. Como nos Estados Unidos, as dificuldades 
das mulheres no segmento no Brasil são recorrentes. Autoras, como 
Patrícia Redher Galvão - Pagú (1929), a primeira mulher a publicar 
quadrinhos no Brasil (Merlo, 2014) não é mencionada nos livros de 
história da nona arte dos principais pesquisadores brasileiros consulta-
dos. Seu nome figura apenas na Enciclopédia dos Quadrinhos (Goida 
& Kleinert, 2011, p. 267), em pequena nota se comparada aos autores 
homens. Não foram incluídas na enciclopédia desenhistas, caricaturistas, 
chargistas, quadrinistas, roteiristas e ilustradoras como: Nair de Tefé 
(1909); Yolanda Ponghetti (1934); Griselda de Melo (1945); Giselda 
Guimarães Gomes (1955); Helena Fonseca Jorge (1963); Maria Apa-
recida Godoy (1967); Yvete Ko Motomura (1967); Cecília Whitaker 
– Ciça (1968) e Mariza Dias Costa (1974).

As invisibilidades das mulheres na história da HQ encontram se-
melhantes ocorrências na História da Arte. Rosaldo e Lamphere (1979) 
explicam que alguns estudos etnográficos já assumem a perspectiva da 
mulher de modo diferente dos estudos tradicionais. Du Bois, Mead e 
elas próprias admitem que a mulher foi relativamente invisível sempre 
que se descreve algo que é do interesse ou atividades consideradas mas-
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culinas (Rosaldo & Lamphere, 1979, p. 18). No mundo ocidental ainda 
persiste a ideia de que “as atividades masculinas, opostas às femininas, 
sejam sempre reconhecidas como predominantemente importantes, e 
os sistemas culturais dêem poder e valor aos papéis e atividades dos 
homens” (Rosaldo & Lamphere, 1979, p. 35). Nas artes visuais, com-
preende-se que isto decorre do fato de que

somos herdeiros de uma tradição sociológica que a trata a mulher 
como essencialmente desinteressante e irrelevante, aceitando como 
necessário, natural e profundamente problemático o fato de que, em 
toda a cultura humana, a mulher de alguma forma é subordinada ao 
homem. (Rosaldo & Lamphere, 1979, p. 33).

Na tradição sociológica em Mead (como citado em Rosaldo & 
Lamphere, 1979, p. 35), os “reflexos das relações conflituosas entre 
os sexos, os valores de prestígio estão sempre ligados às atividades do 
homem”. A artista Laerte em entrevista à revista As Periquitas (Merlo, 
2014, pp. 3-7), trata o problema, a partir de sua transição de gênero

de modo geral, eu acho que mulheres e homens são tão habilitados 
uns quanto os outros para qualquer produção cultural. Música, ci-
nema, quadrinhos, humor, seja lá o que for. E a pergunta: por que 
tem tão pouca mulher nessas áreas? Eu tenho respondido assim: 
porque os homens tomam conta de tudo! Tomam conta e expulsam 
as mulheres para longe das áreas de decisão ou poder. (…) O fato 
de ter poucas mulheres fazendo humor tem a ver com isso, o modo 
como cultural e historicamente os homens se apossaram de quase 
todas as áreas da produção cultural. (Merlo, 2014, p. 3-7).

Linda Nochlin questionou nos anos 70 a existência de poucas mu-
lheres nas artes (Pollok, 2013, pp. 12-21). Crau da Ilha, nome artístico 
de Maria Claudia França Nogueira, quadrinista brasileira com mais de 
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40 anos de carreira, perguntou: “Por que há tão poucas mulheres car-
tunistas?” (Merlo, 2014, pp. 2-3). Em 1995, “as mulheres participavam 
esporádica ou solitariamente do mundo do humor: um mundo teorica-
mente ‘bigênero’.” (Ibidem). Em evento há 40 anos, havia 100 cartunistas 
e ela era a única mulher.

A revista As Periquitas(2014) precisou de 15 anos para ser finalmente 
publicada. É um meio para as mulheres poderem “opinar sobre o mun-
do, como qualquer cartunista” – para suplantar as ausências femininas, 
discriminatórias, no meio da arte. Constam desenhistas, ilustradoras 
e quadrinistas pioneiras no Brasil, no período de 1909 a 1974: Pagu 
(1929), a primeira mulher a publicar quadrinhos no Brasil, autora de 
Malakabeça, Fanika e Kabelluda e Griselda de Melo, precursora nas 
publicações de quadrinhos em várias revistas infantis (O Tico-Tico, 
Tiquinho, Pinguinho e Cirandinha) publicação; a desenhista Griselda 
Guimarães Gomes, que publicou trabalhos em várias revistas de HQ 
infantil, cujos personagens mais destacados são: Bonequinha, Tatuí e 
Abelhinha Travessa nas revistas O tico-Tico, Pinguinho e Tiquinho; a 
roteirista e pesquisadora de folclore Maria Aparecida Godoy, pioneira 
do terror à brasileira (Merlo, 2014, p. 68-9). Ciça – Cecília Whitaker 
Vicente de Azevedo Alves Pinto (desenhista e ilustradora), pioneira em 
desenhar uma tira diária brasileira (1968); tiras e personagem: o Pato, 
Tico Tico, Filomena, Ovo, Hermes, Naná, Bel, Ana, o Papagaio e o 
Formigueiro, publicados em jornais e revistas (O Cruzeiro, Pasquim, 
Jornal dos Sports, Correio da Manhã, EBAL, Jornal do Brasil, Folha de 
São Paulo), Crás e em livros, como O Pato, 10 anos e o Ponto. A ilus-
tradora e quadrinista, Mariza Dias Costa nas HQ “Mutatis Mutandis, 
livro Mariza- ... e depois a maluca sou eu” também publicou livros: 
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Antologia Brasileira do Humor e Filhas do Segundo Sexo. Publicou ainda 
em jornais e revistas: “Pasquim, Opinião, Ovelha Negra, Movimento, 
O Bicho, MAD, Spektro, Roleta, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, 
Ficção Quadrinhos, Careta, Status, Plus, Senhor” (Merlo, 2014 p. 69). 

Estas artistas não constam na Enciclopédia dos Quadrinhos. Somente 
constam Pagú, Ciça e Godoy, esta última referendada pelos autores 
como um “raro caso de mulher interessada principalmente por histórias 
de terror e suspense” (2011, p. 190). Uma falsa afirmação, ou teriam 
autores “esquecido” deliberadamente o Frankenstein, ou o Moderno 
Prometeu, de Mary Shelley – como exemplo mais significativo de que 
as mulheres são pioneiras em ficção e na criação do gênero de terror? 
O terreno onde as mulheres são bem experimentadas é o cultural! O lu-
gar em que as letras e as artes são suas companheiras, mesmo porque 
“a mulher é então o principal pólo da poesia, a substância da obra de 
arte” (Beauvoir, 1980, p. 171).

Quais os critérios para inserção de artistas na Enciclopédia? Os au-
tores não têm discurso paritário:

A rigor, mantivemos quase inalterados verbetes de roteiristas e 
ilustradores que já morreram – ou desapareceram do mercado – a 
mais de 30, 40 ou 50 anos. Mesmo esses passaram por uma revi-
são, linha por linha. Dos que permanecem vivos, são citados os 
trabalhos editados até 2009/2010. ... Então, essa é uma obra nova. 
Há nela cerca de 350 novos nomes. ... Mesmo assim, poderá faltar 
alguma coisa editada em locais distantes deste nosso país-continente. 
Fizemos o possível para não deixar ninguém de fora, do Brasil e 
do exterior. Esta sim, porém, é uma missão impossível. (Goida & 
Kleinert, 2011, p. 5)
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A enciclopédia exclui muitas artistas cujas obras tiveram lugar em 
publicações de referência e jornais de grande circulação. Poucas mu-
lheres quadrinistas configuram a publicação: Adriana Melo, primeira 
mulher a desenhar o Justiceiro e o Homem Aranha. Seus trabalhos mais 
importantes ocorreram a partir de 2004, quando passou a ilustrar Rose 
& Thorn (DC, 2004) e os desenhos na série Star Wars: Empire. Sua obra 
inclui Miss Marvel (2008); a minissérie Loteria (2009) da Marvel, e as 
capas de Aves de Rapina (DC).

Quantos aos crimes de gênero na internet brasileira, o Instituto Patrícia 
Galvão, PAGU (2020), informa que eles ainda causam controvérsias 
nos tribunais. A legislação brasileira prevê entre outros, o cyber crime 
de vingança sob a responsabilidade civil (danos morais) e criminal. Há 
amparo na Lei Maria da Penha 11.340/2006, na Lei Carolina Dieckmann 
12.737/2012 e na Lei 12.965/2012 de responsabilização dos provedores 
e celeridade na retirada de material ofensivo da internet. O país pos-
sui ainda, um conjunto de leis estaduais específicas para os crimes de 
gênero e proteção aos direitos das pessoas homossexuais e legislação 
contra o racismo. Ainda assim, não se exclui a possibilidade de que 
crimes de ódio como a #Comicsgate encontre no país oportunidade 
para manifestação.

Considerações

Existem muitas lacunas sobre as mulheres no mercado dos quadri-
nhos, principalmente no Brasil. O ciberespaço é um campo ilimitado 
para as ações e práticas sociais (Castells, 1999) e, nele as mulheres 
têm franco acesso para exposição de suas produções. Há na internet 
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liberdade e espaço ilimitado para comportar HQ e fomentar a prática 
do feminismo. As mulheres promovem com sua arte quadrinística a for-
mação crítica, principalmente das novas gerações de mulheres, sujeitos 
historicamente silenciados. A #Comicsgate prejudicou moral, emocional 
e economicamente muitas artistas norte-americanas cujas produções 
tratam da diversidade, gênero, raça e outros. Por capilaridade e imitação, 
principalmente pelo crescente conservadorismo no ocidente, circulam 
também na internet brasileira manifestações em oposição aos estudos 
de gênero e temas relacionados à diversidade. Assim, os resultados da 
pesquisa sugerem que semelhante movimento virtual poderá ocorrer 
no Brasil à medida que os espaços de poder e representação nas HQ 
sejam ocupados pelas mulheres. Cabe à sociedade combater e aniquilar 
os discursos de ódio, assim como suas conseqüências. A pesquisa não 
esgota o tema e indica a necessidade de novas investigações.
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Comunidades Femininas em Tecnologia 
Brasileiras e Portuguesas – Comunicação na 
Inclusão, Formação e Ativismo

Renata Loureiro Frade1

A pesquisa e a análise acadêmicas sobre a formação, a constituição 
e a atuação de grupos ativistas de mulheres em TI, bem como o impacto 
dos resultados tangíveis (empregos conquistados, projetos e startups 
lançados, por exemplo) e intangíveis (como o reforço de identidades, 
empoderamento e consciência feminista pelo storytelling) alcançados 
pelas líderes junto aos públicos-alvo, ainda são escassas. A associação 
deste objeto de estudo (estas organizações femininas) aos domínios do 
Gênero e Tecnologia parece óbvia e natural, afinal trata-se de mulhe-
res em busca de melhores e mais oportunidades de trabalho e atuação 
científica nas carreiras STEM (Science, Technology, Engeneering, 
Mathmatics). Contudo, na realidade o que se verifica em trabalhos 
científicos são apenas citações destas comunidades, constituídas e em 
desenvolvimento essencialmente online, em investigações relacionadas à 

1. Aluna do Programa Doutoral em Informação e Comunicação em Plataformas 
Digitais Universidade de Aveiro - DeCA(Departamento de Comunicação e Arte) 
/ DigiMedia – Digital Media and Interaction
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cultura hacker ou maker. Tal realidade pode ser justificada por algumas 
questões e cenários complexos:

A - Os grupos de mulheres em TI surgiram e se desenvolveram 
de maneira bastante expressiva na última década, sobretudo na 
Europa e no Brasil, como fenômeno decorrente da revolução 
tecnológica, a partir do surgimento e da expansão da Web em nível 
planetário. O primeiro deles a ser lançado foi o WITI (Women 
in Technology International), em 1989, nos Estados Unidos.

B - Há, ainda, outro grande desafio na relação do Gênero com a 
Tecnologia. Não é possível falar apenas sobre um tipo de Epis-
temologia Feminina e uma teoria feminista. No último século, 
o feminismo esteve marcado pela busca de poder e de maior 
representatividade social, econômica, política e cultural das 
mulheres. Nos últimos vinte anos cresceram as vertentes teóricas 
feministas ligadas à Tecnologia; são estas as mais relevantes no 
contexto deste trabalho.

Neste artigo serão apresentadas algumas questões e características 
marcantes do fenômeno infocomunicacional dos grupos de mulheres 
em TI, as quais definem o surgimento, a formação, a atuação e os 
desdobramentos de grande impacto social, político, educacional e co-
municacional destas comunidades de intensa atividade, conectividade 
e interatividade online. A produção da informação em comunidades 
virtuais, a partir de líderes; o compartilhamento da informação das líde-
res e das voluntárias, via plataformas digitais, junto aos públicos-alvo; 
a recepção e o reuso da informação pelas mulheres impactadas serão 
relacionados e contextualizados à luz dos Paradigmas Tecnológico (de-
finido por Manuel Castells). Aspectos do Paradigma da Complexidade 
(elaborado por Edgar Morin) serão contextualizados neste estudo. Por 
reunirem características semelhantes (surgiram simultaneamente nos 
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últimos dez anos com objetivos e perfis comuns), exemplos de grupos 
ativistas femininos na Tecnologia portugueses e brasileiros serão abor-
dados a seguir.

O Paradigma Tecnológico necessita do intercruzamento trans e 
interdisciplinar da Complexidade para que sua perspectiva não seja 
redutora, fruto da influência da hiperespecialização da Ciência ocorrida, 
de maneira acentuada, nos últimos trinta anos. O Paradigma da Com-
plexidade rege as Ciências da Comunicação e Informação, foi acelerado 
pela Tecnologia e aglutina uma variedade expressiva de disciplinas. 
A introdução de uma teoria sistêmica na complexidade, proposta por 
Edgar Morin, é fundamental na análise dos sistemas organizacional e 
comunicacional destes grupos. Sistema, entendido pelo sociólogo, como 
uma ideia de heterogeneidade organizada.

O problema teórico da complexidade é o da possibilidade de entrar 
nas caixas-pretas. É considerar a complexidade organizacional e a 
complexidade lógica. A dificuldade não está apenas na renovação da 
concepção do objeto, está na reversão das perspectivas epistemológicas 
do sujeito, isto é, do observador científico: era próprio da ciência, até o 
momento, eliminar a imprecisão, a ambiguidade, a contradição. Ora, é 
preciso aceitar certa imprecisão e uma imprecisão certa, não apenas nos 
fenômenos, mas também nos conceitos, e um dos grandes progressos 
da matemática de hoje é a consideração dos fuzzi sets, os conjuntos 
imprecisos (cf. Abraham A. Moles, As ciências do impreciso, Le Seuil, 
1990). (Morin, 2011, p. 36) 

A informação é um elemento vivo e fundamental nos paradigmas 
Tecnológico e da Complexidade.
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Se por um lado, o trabalho de Morin introduz-nos ao pensamento 
complexo descrito pelo carácter multidimensional de qualquer realidade 
(Morin, 1970) abandonando a visão paradigmática redutora e linear dessa 
mesma realidade, por outro Castells demonstra-nos a preponderância 
do conceito de informação como força revolucionária e paradigmática 
de toda uma era info-comunicacional (Castells, 2001).

A união dos conceitos de informação e comunicação potenciam o 
estabelecimento de um novo corpo científico conhecido como as Ciências 
da Comunicação e Informação. Neste sentido informação e comunicação 
são conceitos operatórios que servem para designar e compreender um 
fenómeno humano e social que consiste na capacidade inata e adquirida 
de “dar forma” (ideias, sensações, emoções, etc.) e de interagir com 
outro(s) “aquilo a que se deu forma”. (Brandão, 2014, p. 24)

A análise dos grupos ativistas online de mulheres em TI na perspec-
tiva do Paradigma da Complexidade é mais abrangente na relação com 
o Paradigma Tecnológico, pois seus fundamentos permitem compre-
ender, com maior amplitude, os diversos níveis e aspectos relacionais, 
comunicacionais, sociais, políticos, tecnológicos e sistêmicos ligados 
às suas dinâmicas. Talvez a Complexidade, dada a sua atualidade e 
relevância científica, possa completar lacunas e dar continuidade ao 
Paradigma Tecnológico, sobretudo na análise da configuração do reuso e 
do compartilhamento da informação (sobretudo narrativas/storytelling) 
em múltiplas plataformas digitais (em uma cadeia transmídia de propa-
gação) pelas mulheres impactadas, ou seja, os públicos-alvo das líderes 
de cada grupo.

Destaca-se neste contexto reflexão de Helena Santos, no artigo 
“Complexidade e informacionalismo: as contribuições de Edgar Morin 
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e Manuel Castells” (Passarelli, Silva, & Ramos, 2014), a qual com-
plementa a relação de contato e contraste entre os pesquisadores nesta 
Introdução (p. 31).

As obras de ambos não são, portanto, diretamente comparáveis no 
sentido em que Edgar Morin se centra na fundamentação de uma ciên-
cia do “homem” (enquanto ser social e biológico), numa perspectiva 
teórica e epistemológica da complexidade do social – numa visão, em 
grande medida, antecipatória -, enquanto Castells intenta compreender 
a profunda mudança que decorre, nas últimas décadas do século XX, da 
combinação entre fatores socioculturais, econômicos e políticos, em que 
a lógica possibilitada pelas tecnologias da informação e da comunica-
ção se tornou predominante na estruturação social contemporânea – e 
sistematicamente com um programa de testes e aplicações empíricos.

Este artigo será dividido em outras três partes. A seguir o Paradigma 
Tecnológico será apresentado e relacionado com os grupos de mulheres 
ativistas em TI. Na terceira parte, o Paradigma da Complexidade será 
abordado na relação deste ativismo e no seu cruzamento com o Para-
digma Tecnológico. A quarta parte consistirá nas considerações finais, 
pois as questões suscitadas neste trabalho não são conclusivas.

Os resultados preliminares apresentados neste trabalho foram obtidos 
a partir de pesquisa realizada por dois anos (2018 e 2019) com 10 grupos 
brasileiros e portugueses de mulheres ativistas em Tecnologia – através 
de entrevistas com líderes, monitoramento de plataformas digitais (social 
media como Facebook, Twitter, Instagram e aplicações como WhatsApp, 
Slack e Trello) destas comunidades e do estudo de caso brasileiro com 
método etnográfico, presença em eventos, estudo empírico, modelo de 
análise, recolha de estatísticas e reportagens.
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2. Paradigma Tecnológico

Historicamente a Tecnologia (artefatos, objetos de uso cotidiano, 
programas computacionais etc) foi concebida e consumida por homens. 
A democratização da Internet e o surgimento de uma sociedade em rede, 
a partir do fim do século XX, provocaram uma revolução tecnológica e 
comunicacional sem precedentes. Nas duas primeiras obras da trilogia 
A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura (Castells, 2002, 
2013, 2018), o sociólogo Manuel Castells destaca fatos históricos ligados 
a questões de Gênero que marcaram de maneira profunda a evolução do 
feminismo, a presença das mulheres em universidades e no mercado de 
trabalho, além da relação estreita estabelecida com plataformas digitais 
e TI. Segundo o pesquisador, as lutas das mulheres sempre estiveram 
presentes em todas as etapas da experiência humana, com destaque para 
o movimento sufragista nos EUA. Contudo, nos últimos 25 anos do 
século XX, houve uma intensificação global da causa feminista contra 
a opressão, na busca por maior representatividade social e profissional, 
repercutida na esfera privada em diferentes graus de intensidade em 
países ocidentais e orientais.

A maior conscientização e luta das mulheres por direitos iguais 
aos homens, pelo controle de seus corpos e vidas, sobretudo em países 
desenvolvidos e industrializados, é, de acordo com Manuel Castells, 
um processo inexorável em função de quatro fatores:

1. A transformação da economia e do mercado de trabalho 
relacionada a oportunidades para as mulheres no campo da 
educação;
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2. A derrocada do patriarcalismo decorrente das transformações 
econômicas e tecnológicas;

3. O extraordinário aumento no número de organizações de base 
popular, em sua maioria criadas e dirigidas por mulheres, 
nas áreas metropolitanas dos países em desenvolvimento, 
causando impacto nas políticas e instituições, mas também 
no surgimento de uma nova identidade coletiva, na forma 
de mulheres capacitadas;

4. A autoconstrução da identidade não é a expressão de uma 
essência, mas uma afirmação de poder pela qual mulheres 
se mobilizam para mudar de como são para como querem 
ser. Reivindicar uma identidade é construir poder.

Em A Sociedade em rede, Manuel Castells destaca, ainda, a impor-
tância da TI e do surgimento e expansão da Web para grupos de mulheres 
e de minorias. No título posterior da Trilogia A Era da Informação, 
O Poder da Identidade, o sociólogo se aprofunda na questão, revelando 
novos ganhos de poder e representatividade social feminina, a partir 
das interações, conexões e ativismo online. Segundo o autor, ONGs e 
mulheres tendem a expressar-se de maneira mais aberta, em redes di-
gitais, por se sentirem mais protegidas nos meios eletrônicos. A soma 
destas expressões virtuais representaria uma grande oportunidade de 
reversão de jogos de poder tradicionais em processos de comunicação.

Destacam-se alguns trechos de O Poder da Identidade que contex-
tualizam e apresentam a dinâmica de mobilização em rede e a formação 
de grupos conectados por culturas, valores e objetivos comuns mate-
rializados em comunidades que exercem poder em busca de represen-
tatividade. Os contextos e dinâmicas abordados pelo autor são comuns 
aos da formação, articulação virtual e presencial e da propagação e 
divulgação em plataformas e em redes digitais de valores, campanhas, 
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pesquisas e políticas defendidas, também, pelos grupos de mulheres 
empoderadas e empreendedoras em tecnologia, a nível mundial. Estes 
grupos são exemplos destas novas formas de poder e de engajamento 
político de Gênero e Feminismo, os quais buscam, sobretudo, maior 
representatividade feminina no mercado de trabalho e na pesquisa 
acadêmica em TI.

Essas redes fazem mais do que simplesmente organizar atividades e 
compartilhar informações. Elas representam os verdadeiros produtores e 
distribuidores de códigos culturais. Não só pela rede, mas em suas múl-
tiplas formas de intercâmbio e interação. Seu impacto sobre a sociedade 
raramente advém de uma estratégia altamente articulada, comandada 
por um determinado núcleo. Suas campanhas mais bem-sucedidas, suas 
iniciativas mais surpreendentes, normalmente resultam de ́ turbulências´ 
existentes na rede interativa de comunicação em múltiplos níveis — que 
se pode verificar, por exemplo, na produção de uma ́ cultura verde´ por 
parte de um fórum universal em que se compartilham experiências de 
preservação da natureza e, ao mesmo tempo, sobrevivência ao capita-
lismo. (Castells, 2018, Location 13083)

A aceleração das novas TI (sobretudo da microeletrônica, computado-
res e telecomunicações) acabou por se desdobrar em um novo paradigma, 
influenciado ainda pelas tentativas da antiga sociedade de, através da 
tecnologia, estabelecer outras formas de exercício do poder. Circuns-
tâncias e instâncias de Cultura e História reúnem contextos de fundo. 
Castells conceitua as características do novo Paradigma Tecnológico:

A primeira característica do novo paradigma é que a informação é 
sua matéria-prima: são tecnologias para agir sobre a informação, não 
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apenas informação para agir sobre tecnologia, como foi o caso das 
revoluções tecnológicas anteriores.

O segundo aspecto refere-se à penetrabilidade dos efeitos das novas 
tecnologias. Como a informação é uma parte integral de toda atividade 
humana, todos os processos de nossa existência individual e coletiva 
são diretamente moldados (embora, com certeza, não determinados) 
pelo novo meio tecnológico.

A terceira característica refere-se à lógica de redes em qualquer 
sistema ou conjunto de relações, usando essas novas tecnologias da 
informação. A morfologia da rede parece estar bem-adaptada à crescente 
complexidade de interação e aos modelos imprevisíveis do desenvol-
vimento derivado do poder criativo dessa interação. Essa configuração 
topológica, a rede, agora pode ser implementada em todos os tipos de 
processos e organizações graças a recentes tecnologias da informação. 
Sem elas, tal implementação seria bastante complicada. E essa lógica 
das redes, contudo, é necessária para estruturar o não-estruturado, porém 
preservando a flexibilidade, pois o não-estruturado é a força motriz da 
inovação na atividade humana. (Castells, 2002, p. 108)

O que caracteriza o novo sistema de comunicação - e-infocomuni-
cacional -, a partir de redes e comunidades interligadas, é a capacidade 
de inclusão e abrangência de todas as expressões culturais. Somente a 
presença neste sistema permite a comunicação e socialização da men-
sagem. O espaço de fluxos e o tempo intemporal são as bases principais 
de uma nova cultura. Este espaço é constituído pela infraestrutura ele-
trônica, por nós (centros de importantes funções estratégicas) e centros 
de comunicação. Os nós determinam uma espécie de localidade da 
rede marcada por características culturais, sociais, físicas e funcionais 
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definidas. A lógica do espaço de fluxos é regida pelos interesses e fun-
ções dominantes em sociedade, pautada pela organização material de 
práticas sociais de tempo compartilhado por fluxos. Estes consistem 
em sequências de intercâmbio e interação sociais, por meio digital, 
entre pontos fisicamente sem ligação, mas constituintes da sociedade 
em rede. O conceito de E-Infocomunicação deriva da revolução para-
digmática das sociedades em rede globais a partir das novas tecnolo-
gias da informação e da comunicação. “O novo paradigma deveria ser 
´informacional-comunicalismo eletrônico´, que ´afeta toda a atividade 
humana´” (Castells, 2004, p. 9).

Não é possível definir um ponto específico na Web onde estes siste-
mas de comunicação dos grupos de mulheres ativistas em Tecnologia 
surgiram. As líderes e as voluntárias estão dispersas geograficamente, 
mas é comum pertencerem a um mesmo país. Agruparam-se e se organi-
zaram a partir de comunidades online movidas pelo desejo primordial de 
inserção profissional e acadêmica tecnológica. A força da coletividade e 
do fluxo infocomunicacional é catalisadora do desenvolvimento pessoal 
em TI para cada integrante. Há regras de funcionamento operacional e 
comunicacional comuns, ou não, a cada grupo. Definidas pelas líderes, 
são disseminadas pelas voluntárias. Mulheres impactadas que concor-
dam com estas diretrizes organizacionais são aceitas para participar 
como alunas e receptoras de campanhas, eventos, cursos, por exemplo, 
online e presenciais. Motores de pesquisa (conhecidos também como 
ferramentas de busca) como Google, bem como plataformas digitais 
(em especial social media como Facebook, Instagram, Twitter), são as 
principais portas de entrada de novas integrantes. Ou seja, são nós com 
características semelhantes e específicas formados e inseridos em um mar 
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de nós de outras naturezas neste espaço de fluxo cibernético complexo e 
multidimensional. A Informação (de natureza tangível como dados esta-
tísticos e cursos, e intangível como narrativas/storytelling testemunhais 
de engajamento e empoderamento) é produzida pelas líderes e compar-
tilhada em conjunto por elas e voluntárias, via plataformas digitais, para 
os públicos-alvo (novas integrantes e formadores de opinião).

A maior complexidade deste fluxo infocomunicacional se apresenta 
na análise do impacto e do reuso da informação dos públicos-alvo dos 
grupos de mulheres ativistas em TI. O maior engajamento e empodera-
mento deve ser considerado além do simples compartilhamento (forward) 
da informação pelas plataformas digitais. O Paradigma Tecnológico de 
Castells foi configurado a partir da explosão mundial do uso da Web. Entre 
o fim dos anos 90 e a primeira década do século XXI os comportamentos 
cibernéticos dos usuários eram mais simples e restritos, expressos em 
poucas plataformas digitais e tecnologias criadas ou sustentadas, em 
muitos casos, pelos produtores da informação (gatekeepers) validados 
como autoridades de conteúdo pela sociedade. O compartilhamento 
da informação seguia pelo espaço de fluxos de maneira redundante e 
ocorria, em grande maioria, entre as mesmas plataformas digitais de 
origem (do produtor) e propagação (dos públicos-alvo).

As comunidades online de ativismo feminino em TI produzem e 
comunicam em suas plataformas digitais a informação para os seus 
targets. Todavia, quando seu impacto é positivo ou negativo, ela é reu-
tilizada com maior imprevisibilidade pelas mulheres que deveriam ser 
empoderadas, pois nem sempre o compartilhamento da informação se 
dá pelas mesmas plataformas digitais dos públicos-alvo em suas redes. 
O indivíduo na Web hoje ocupa uma posição ativa como produtor de 
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conteúdo. Por isto, o reuso da informação é compartilhado com nova 
informação agregada, a qual foge do controle das líderes e voluntárias 
destes grupos e pode ser acompanhada na propagação por novos da-
dos tangíveis e intangíveis criados pelas impactadas. O Paradigma da 
Complexidade ajuda ampliar o Paradigma Tecnológico, na análise das 
consequências multidimensionais (sociais, comportamentais, políticas, 
econômicas, culturais) do reuso compartilhado por sua característica 
trans e interdisciplinar.

As líderes de grupos femininos ativistas em tecnologia são expe-
rientes no mercado de trabalho ou pesquisa acadêmica em Tecnologia. 
O sucesso deste ativismo pode ser mensurado em eventos presenciais, 
articulados internamente pelas organizações em suas comunidades 
virtuais e comunicados para o público externo em plataformas digitais. 
Cada vez mais é comum encontrar meetups (encontros periódicos), 
premiações e competições de programação (hackathons) lotados de 
mulheres de diferentes idades e origens, tanto em Portugal quanto no 
Brasil. Além da disseminação de conhecimento, existe a oportunidade 
de networking (ou seja, a ampliação e o estreitamento de contato entre 
todas as presentes em busca de trocas profissionais ou de negócios).

A Tecnologia foi um dos principais domínios onde o ativismo fe-
minino online se configurou, desenvolveu, nos últimos dez anos, e 
gerou resultados de impacto social, político, comportamental como, 
por exemplo, na materialização de leis inclusivas de acesso ao traba-
lho e na tomada de vagas universitárias historicamente dominadas por 
homens, como Engenharias, Informática e Ciências da Computação. 
Existem alguns propósitos comuns aos grupos de mulheres ativistas em 
TI portugueses e brasileiros:
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1. Formação da Cultura Maker: ensinar e capacitar mulheres a 
utilizarem diversas linguagens e programas computacionais 
na criação de seus próprios produtos tecnológicos (iniciação 
de jovens e aprofundamento para as que já atuam em nível 
acadêmico e profissional);

2. Educacional: orientar e instruir adolescentes em escolas, 
designadamente na fase da transição do secundário para a 
Universidade, com o objetivo de considerarem a TI como 
uma carreira a abraçar, como cientistas ou profissionais;

3. Empreendedorismo: promoção de network, com vista à cria-
ção de negócios, startups, bem como projetos inovadores e 
competitivos em TI;

Político/Social: articulação coletiva na busca da criação e da conso-
lidação de leis de inclusão trabalhista de mulheres em TI; perspectiva da 
Tecnologia da Informação ser um campo de afirmação de identidades 
(Feminista e de Gênero).

A partir desta configuração do contexto de atuação dos grupos de 
mulheres ativistas online em TI, pode-se citar como exemplos Geek Girls 
Portugal, Portuguese Women in Tech, IAMCP/Women in Technology; 
Chicas Poderosas Portugal e Girls Lean In (em Portugal) e Minas Pro-
gramam, WoMakers Code, Mulheres na Tecnologia, São Paulo WiMLDS 
e Girls in Tech Brazil (no Brasil). Em todos os grupos a mensagem de 
empoderamento feminino é mais do que reforçada, sendo um lema e 
propósito de todas as mulheres envolvidas: líderes dos grupos (emissoras 
de informação e narrativas; criadoras de projetos e ações), voluntárias 
(mulheres que não são líderes mas se tornaram agentes realizadoras e de 
apoio às líderes na programação e realização da agenda), membros em 
geral (receptoras das mensagens veiculadas pelas plataformas digitais 
e que participam de ações presenciais).
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As Plataformas Digitais são o principal meio de publicação, di-
vulgação, distribuição, recebimento, compartilhamento e reuso de 
dados e informação pelas líderes, voluntárias e público-alvo dos grupos 
femininos em TI (português e brasileiro). Nelas são configuradas as 
relações internas e externas destes grupos e consistem, sobretudo, em 
social media, plataformas web e mobile como sites, blogs, fanpage e 
grupos privados no Facebook, perfis no Instagram, canais no YouTube, 
e aplicações como Slack e Trello. Destaca-se como norte conceitual a 
definição de plataformas digitais:

Espaço de inscrição e de transmissão da informação humana e 
social, visível no ecrã do computador, e gravada/inscrita no respetivo 
disco e memória, de forma a que possa ser comunicada. Trata-se de um 
“espaço” tecnológico que, na essência, continua a ser constituído pelo 
software (informação codificada para ser lida pelo dispositivo) e pelo 
hardware (dispositivo ou aparelho), no qual convergem diversas tec-
nologias e serviços com o fim de torná-lo um instrumento de mediação 
info-comunicacional. (Silva, 2012, p. 32)

A Mediação é um dos aspectos mais sensíveis e importantes para 
determinar o êxito e a continuidade de um grupo de mulheres empode-
radas e empreendedoras em TI. É a materialização de condutas e normas 
estabelecidas internamente pelas líderes, um exercício de poder expresso 
na maneira como são traduzidos e divulgados termos, conhecimento e 
linguagem/sintaxe em TI através dos múltiplos canais, como plataformas 
digitais, pelas líderes e voluntárias dos grupos de TI para o público, que 
visam impactar com mensagens informativas e motivadoras. Trata-se 
de campo acessível para iniciados e estes grupos cumprem um papel 
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de desmistificar, facilitar e simplificar o acesso de maior contingente 
feminino em trabalho e estudos em TI.

O verdadeiro significado que pode ser retirado da ambiência digital 
em que a informação e a comunicação acontecem e fluem é, sobretu-
do, o de mediação tecnológica. É num ambiente imbuído de e imerso 
em tecnologia (digital) que se produz, se usa e se armazena/preserva 
informação e, concomitantemente, ocorre a troca de mensagens entre 
pessoas ou a interação homem-máquina, que está na base e/ou faz par-
te integrante do processo comunicacional. A tecnologia medeia esse 
processo e entra em simbiose com ele, constituindo-se não como um 
simples canal transmissor de mensagens (informação), mas sim como 
um locus, um ambiente ou, dito de outra forma, como um sistema onde 
a informação e a comunicação têm o seu lugar privilegiado (Mealha, 
Oliveira, Passarelli, & Ribeiro, p. 79, 2014).

A Informação é a matéria-prima do trabalho realizado pelos grupos 
de mulheres em TI (português e brasileiro) e fonte de trocas de valores, 
de exercício de poder e de conteúdos tangíveis e intangíveis sobretudo 
nas plataformas digitais internas das respectivas comunidades online em 
rede de líderes, voluntárias e impactadas pelas ações. A Informação cap-
tada, utilizada e reutilizada como motivadora, informadora e educadora 
na mobilização interna e externa dos grupos advém de uma Produção 
e Reutilização Informacional oriunda de fontes como estatísticas, leis, 
projetos, publicações científicas, reportagens na comunicação social, 
além de narrativas informacionais, motivacionais, testemunhais de 
vivências profissional e acadêmica em TI entre líderes, membros dos 
grupos de mulheres em TI.
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3. Paradigma Tecnológico à Luz do Paradigma da Complexidade 

O campo das Ciências Sociais é fundamental para o debate e a com-
preensão dos fatores e motivações multidimensionais que provocam, 
cada vez mais, a criação e o desenvolvimento de grupos de mulheres 
empoderadas e empreendedoras ativistas em TI, além da adesão de 
voluntárias ou, simplesmente, novos membros nestes grupos. A comple-
xidade é um “tecido de acontecimentos, ações e interações, retroações, 
determinações que constituem nosso mundo fenomônico” (Morin, 2011, 
p. 13). Ela coloca o paradoxo do uno e do múltiplo em um mesmo tecido 
de constituintes heterogêneas inseparavelmente associadas.

O Paradigma da Complexidade deve respeitar as disciplinas trans 
e interdisciplinares. Existem princípios e fundamentos que o regem:

A. Sistêmico: Morin retoma a Teoria dos Sistemas Gerais, 
criada pelo biólogo Ludwig Von Bertalanffy nos anos 50, 
desenvolvida a partir da Biologia. A soma das partes é maior 
do que o todo. Está situada em um nível transdisciplinar que 
concebe a unidade e, ao mesmo tempo, a diferenciação das 
ciências, seguindo não só a natureza material de seu objeto, 
mas os tipos e os fenômenos da associação e organização. 
A sTeoria Sistêmica se estende a todo o conhecimento, além 
da cibernética. Há a ideia da heterogeneidade organizada.

As integrantes de grupos de mulheres em TI (líderes, voluntárias e 
impactadas) compartilham de objetivos semelhantes, porém suas motiva-
ções, níveis de conhecimento/educação, idade e origens são heterogêneos. 
A definição de regras operacionais e comunicacionais é fundamental 
para a coesão e manutenção dos grupos enquanto sistemas, porém estas 
organizações e membros não estão isolados na Web e no mundo físico.



1250

B. Holográfico: o todo está em cada parte, ou seja, não é possí-
vel dissociar a parte do todo. Presente no mundo biológico 
e sociológico.

Estes grupos coexistem e podem se associar para a realização de 
campanhas com outros grupos de mulheres ativistas em Tecnologia 
semelhantes, ou com entidades governamentais e da iniciativa privada 
alinhadas à causa. O alcance das ações e das iniciativas dos grupos são 
maiores que as suas totalidades, transcendem barreiras geográficas e 
online. Nem mesmo enquanto organização constituem-se de um sistema 
fechado, pois sofrem a influência do reuso da informação propagada pelas 
mulheres impactadas, além da ação de outros grupos (concorrentes ou 
parceiros) e do dinamismo social, econômico, político local e mundial.

C. Dialógico: ordem e desordem colaboram e produzem or-
ganização e complexidade e, ao mesmo tempo, suprimem 
um ao outro.

Um ponto de desordem no sistema de comunicação e de informação 
dos grupos femininos em TI pode ser atribuído à imprevisibilidade do 
reuso da informação pelas mulheres impactadas, a partir da ordem, regi-
mento e funcionamento organizacional e comunicacional determinados 
pelas líderes das comunidades online. As novas demandas de informação 
geradas pelos públicos-alvo são avaliadas internamente pelas líderes, em 
busca de aprimoramento e de renovação dos arranjos organizacionais e 
comunicacionais estabelecidos como parâmetros iniciais.

D. Recursão Organizacional: processo em que os produtos e os 
efeitos são, ao mesmo tempo, causas e produtores do que os 
produzem. A sociedade é produzida a partir das interações 
entre indivíduos. Uma vez produzida, a sociedade retroage 
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sobre os indivíduos e os produz. Indivíduos produzem a so-
ciedade que produz os indivíduos. São produtos e produtores.

A complexidade explica um sistema de informação, sendo a informa-
ção um elemento vivo no sistema e não um simples objeto informacional 
acabado, pronto e imutável na troca entre ações humanas. “Os sistemas 
vivos como sistemas, cuja existência e cuja estrutura dependem de uma 
alimentação exterior e no caso dos sistemas vivos, não apenas material/
energética, mas também organizacional/informacional (Morin, 1970, 
p. 30)”. (Brandão, 2014, p. 27)

Os grupos de mulheres em TI que desenvolvem o ativismo online 
são, ainda, um produto social, político, econômico, cultural de uma 
época, ou resultado da expansão da criação de aparelhos e programas 
computacionais de uso cotidiano. Cada comunidade online configura 
um sistema de comunicação e informação que vai além dos propósitos a 
que se destinam, mencionados anteriormente. São mulheres de origens 
heterogêneas, que reúne saberes heterogêneos (provenientes de diversas 
disciplinas) e semelhanças em torno destes objetivos explícitos, outros 
não tão evidentes ou confidenciais junto aos públicos-alvo. Estas fina-
lidades são materializadas em ambiente digital e presencial a partir de 
diretrizes de funcionamento, códigos e regimentos internos operacio-
nais entre lideranças e na relação destas com as voluntárias e o público 
externo. A Tecnologia é acessível às mulheres incluídas digitalmente 
e, sobretudo, às que apresentam um grau de literacia informacional a 
qual permita a líderes e voluntárias desde o alinhamento de objetivos e 
informação tangíveis e intangíveis (como dados estatísticos, conheci-
mentos de programação, etc) à escolha das plataformas digitais, cujas 
funções operacionais cumprem o papel de difusão eficiente e ampla da 
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informação tecnológica, ideológica, profissional, educacional em uma 
cadeia de comunicação complexa, múltipla e conectada a plataformas 
digitais das mulheres impactadas. Estes grupos são sistemas vivos de 
comunicação multidimensional, moldáveis ao surgimento de novas 
tecnologias, plataformas digitais e às dinâmicas sociais em uma pers-
pectiva macro.

O Paradigma da Complexidade pode ser uma importante ponte e 
caminho para a avaliação de fenômenos ligados a Gênero e Tecnologia. 
Segundo Edgar Morin, cada indivíduo é um sujeito. Ser sujeito é se 
colocar no centro de seu mundo e ocupar o lugar do “eu” para além das 
singularidades das subjetividades, integrada em um metassistema. O que 
hoje representa o feminino transcende o sexo originário. Escolhas de 
Gênero e a Tecnologia tem sido um campo de descobertas e afirmações 
de identidades.

For me, the distinguishing insight of feminist Science and Tech-
nology Studies or technofeminism is that gender is integral to this 
sociotechnical process: that the materiality of technology affords or 
inhibits the doing of particular gender power  relations. Women’s 
identities, needs and priorities are configured together with digi-
tal technologies. For all the diversity of feminist voices, feminist 
scholars share a concern with the hierarchical divisions marking 
relations between men and women. We live in a technological cul-
ture, a society that is constituted by science and technology, and so 
the politics of technology is integral to the renegotiation of gender 
power relations. (Wajcman, 2010, p. 150)

Autora do conceito de tecnofeminismo, a socióloga Julia Wajcman 
aponta que as vertentes teóricas feministas ligadas à Tecnologia compar-
tilham do mesmo otimismo de Manuel Castells, causado pelo impacto 
da revolução tecnológica a partir do estabelecimento da sociedade em 
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rede. A informação circulante pelas plataformas digitais foi fundamental 
para o empoderamento das mulheres em sociedade e na transformação 
das relações de Gênero.

Sharing the optimism of cyber-gurus from Manuel Castells (1996) 
to Nicholas Negroponte (1995), feminist approaches of the 1990s 
and today are positive about the possibilities of information and 
communication technologies (ICTs) to empower women and trans-
form gender relations (Green and Adam, 1999; Kemp and Squires, 
1998; Kirkup et al., 2000). A common argument in this literature is 
that the virtuality of cyberspace and the internet spell the end of the 
embodied basis for sex difference (Millar, 1998; Plant, 1998). Over 
the last two decades, feminist writing within the field of Science 
and Technology Studies has theorised the relationship between 
gender and technology as one of mutual shaping. A shared idea in 
this tradition is that technological innovation is itself shaped by 
the social circumstances within which it takes place. Crucially, the 
notion that technology is simply the product of rational technical 
imperatives has been dislodged. Objects and artefacts are no longer 
seen as separate from society, but as part of the social fabric that 
holds society together; they are never merely technical or social”. 
(Wajcman, 2010, p. 147)

Considerações Finais

A proposta deste artigo tem uma relevância científica marcada pela 
atualidade e pela necessidade da promoção de mais debates sustentados 
por estudos acadêmicos dos fenômenos ligados à Informação e Comu-
nicação, ao Gênero e à Tecnologia da Informação. A Complexidade 
amplia detalhes e clarifica a análise de contextos das relações sociais, 
políticas, educacionais, relacionadas às motivações expostas e veladas 
pelas líderes de grupos de comunicação em TI, do funcionamento 
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dos sistemas de comunicação, das relações hierárquicas entre líderes, 
lideradas e públicos-alvo, da escolha e manejo de plataformas digitais, 
produção da informação, por exemplo. Há, de fato, uma escassez de 
estudos de perfis de mulheres e de grupos aos quais se associam como 
receptoras, voluntárias e empreendedoras empoderadas em TI. Estes 
grupos são evangelizadores e multiplicadores de conhecimento tecno-
lógico, defendem direitos e representatividade feminina no mercado 
de trabalho e escolhas acadêmicas entre mulheres. Ao mesmo tempo, 
estabelecem relações complexas de poder expressas, por exemplo, na 
arquitetura e na hierarquia de informação disseminada. A escolha das 
plataformas digitais de comunicação pelas líderes também é impregnada 
de intenções políticas.

A Tecnologia é um terreno para iniciados, que demanda conheci-
mentos específicos, e estes grupos têm a importância de desmistificar 
informações e atrair mulheres para um campo em que não foram criadas 
ou educadas para aí atuarem. A observação da produção, reutilização e 
compartilhamento de informação, narrativas e valores nas plataformas 
digitais é uma maneira efetiva de contribuir para a compreensão das 
dinâmicas que pautam a agenda e poder destes grupos, bem como a 
efetividade dos impactos e resultados de suas iniciativas em suas comu-
nidades, bem como em contextos mais amplos, na parceria com outros 
grupos, sociedade, entidades governamentais e privadas.

O estudo do fluxo infocomunicacional dos grupos de mulheres ati-
vistas em TI, tanto portugueses quanto brasileiros, pode ser uma nova 
e relevante porta de entrada do estudo dos desdobramentos sociais, 
políticos, comunicacionais e de poder que configuraram e partiram do 
Paradigma Tecnológico, de Manuel Castells. Representa, ainda, uma 
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perspectiva inovadora e mais ampla de análise da força deste ativismo 
pelos fundamentos que regem o Paradigma da Complexidade, de Edgar 
Morin. Neste artigo, foram apontadas relações entre os paradigmas a 
um contexto atual e dinâmico de um fenômeno em curso. Portanto, não 
é possível estabelecer conclusões definitivas, mas partir, sobretudo da 
amplitude epistemológica permitida pela complexidade, para a com-
preensão de um movimento comunicacional de intensa conectividade, 
interação, heterogeneidade das relações sociais e no uso da tecnologia 
como exercício de poder, afirmação de identidades e maior representa-
tividade profissional e acadêmica por mulheres que, até o fim do século 
XX, foram segregadas do uso dos aparatos tecnológicos e de tomadas 
de decisão em carreiras profissionais em Tecnologia.
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A Mobilização Feminina e a Sororidade no Big 
Brother Brasil 2020

Paulo Henrique Ferreira Nascimento1

Osvando J. de Morais2

O presente artigo é parte dos estudos preliminares da tese de dou-
torado, ainda em construção, que aborda as tecnologias digitais da 
informação e da comunicação na agenda 2030. Diante dos estudos 
acerca do tema e tendo a igualdade de gênero como um dos Objetivos 
Sustentáveis a serem alcançados de forma qualificada e propositiva.

Diante da grande e recente repercussão do feminismo versus ma-
chismo travado na televisão e da extensão dessa luta às redes sociais, 
promovendo a reflexão e o debate, o tema despertou o interesse dos 
pesquisadores de forma que, a partir de uma análise dessa pauta, bem 
como de outros estudos sobre o tema, fosse possível contribuir para a 
discussão que envolve a opressão das mulheres e a busca por igualdade 
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de direitos. O Reality Show Big Brother Brasil está exibindo o conflito 
de gêneros e a luta das mulheres participantes do reality contra a cultura 
machista que evidencia esse extrato social tão solidificado na cultura 
brasileira, tendo em vista que, culturalmente, a mulher brasileira já tem 
seu papel determinado na sociedade e esse não se iguala qualitativa-
mente ao do homem.

A edição deste programa televisivo tem mostrado o comportamen-
to machista como não havia feito em edições anteriores, gerando um 
sentimento de justiça não apenas entre os participantes confinados, mas 
no público que acompanha o programa, promovendo indignação com 
relação aos homens disseminadores de comentários ofensivos, grosseiros 
e, muitas vezes, carregados de uma carga de preconceito e superiori-
dade, o que também gerou, além do debate, a esperança nos grupos de 
defensores dos direitos das mulheres de que o assunto, amplamente 
exibido como não era feito antes, pudesse chegar a um grande número 
de pessoas, despertando a consciência pela necessidade urgente de se 
erradicar esse tipo de comportamento e cortar os ramos do machismo 
que insistem em brotar nos tempos atuais, tempos onde a história e a 
informação justificam essa necessidade, em que a sociedade é construída 
também através do que a mídia reproduz. Daí tal importância do debate 
ainda em construção dentro do programa, pois “pode-se analisar uma 
sociedade pelos discursos que produz, pois o que emerge na materiali-
dade do texto origina-se de sujeitos posicionados em um tempo e um 
lugar condicionados social e historicamente” (Benetti, 2008, p. 16).

De acordo com Norris (1997), o direcionamento da representação 
das mulheres são um produto da interação entre a mídia, a agenda que 
propaga e o público. E nesse sentido, a mídia representa um grande ator 
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na promoção da igualdade de direitos e na mobilização por causas sociais, 
pela democracia, pelo desenvolvimento humano e pela educação. Em 
virtude disso, é necessário entender de que forma as questões de gênero 
estão sendo tratadas pelas mídias, como o conteúdo relacionado as graves 
violações dos direitos das mulheres é direcionado e com quais perspectivas 
as ocorrências de assédio, discriminação e violência são mostradas e como 
o papel da mulher é retratado já que “as mulheres vêm sendo excluídas 
e incluídas na esfera pública pelas significações e formas de valorização 
associadas ao que se entende como feminilidade” (Biroli, 2010).

Assim, é possível afirmar que o processo de identificação é construído 
mediante a prática social e está fortemente ligada à cultura da sociedade. 
Para Stuart Hall (1997, p. 33), toda prática social depende e tem relação 
com o significado: “consequentemente, a cultura é uma das condições 
constitutivas de existência dessa prática, que toda prática social tem 
uma dimensão cultural” e ainda, que ela tenha um caráter discursivo.

O presente trabalho tem o objetivo de analisar o contexto em que 
as questões de gênero e o papel da mulher estão sendo abordados na 
edição 2020 do programa de modo aumentar a participação da mulher 
nas mídias, estimular a quebra de estereótipos e preconceitos, repensar 
a forma como esses estereótipos são divulgados e comunicados, são 
o caminho mais curto para se chegar a um mundo com igualdade de 
gênero de modo que as mulheres possam fortalecer seus diferentes 
papéis na sociedade.

Porém, sabe-se que esse é um caminho longo que ainda está sendo 
percorrido e desbravado por grupos destemidos e corajosos que a cada 
passo dado quebram pequenas partes do muro da desigualdade de gênero 
e o fato de um programa onde os participantes são como prisioneiros 
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num ensaio mixoscópico, onde a produção se preocupa em editar os 
acontecimentos de modo que a TV aberta exiba apenas o que pode ser 
mais excitante ao telespectador, o surgimento dessa discussão em torno 
das questões de desigualdade de gênero e machismo são relevantes.

A Construção da Mobilização pelo Discurso de Oposição, a 
Ideologia e a Agenda

As reflexões acerca deste trabalho serão realizadas a partir de uma 
análise dos desdobramentos dos acontecimentos e polêmicas ocorridas 
no reality show, como a emissora exibidora do programa divulga os 
fatos ocorridos através de edição e a forma com que estes desdobra-
mentos impactam na discussão sobre o tema na sociedade, seja através 
de outros veículos que noticiam os fatos ou através das redes sociais 
onde telespectadores discutem o assunto.

O principal ponto de análise é entender como o discurso é impor-
tante na construção de um comportamento que promova a igualdade de 
direitos entre homens e mulheres e sua emancipação perante a socie-
dade patriarcal, tão carregada de modelos eminentemente masculinos. 
Assim, identifica-se a análise do discurso crítica (ADC) como uma 
fonte primária de estudos para o desenvolvimento deste trabalho de 
forma que a análise teórico-metodológica, proposta por essa vertente de 
estudo das linguagens, ajude a entender os questionamentos críticos do 
feminismo no contexto social contemporâneo e como o discurso pode 
levar à ação e à mobilização.

Dentro da ADC, é necessário destacar a contribuição de Norman 
Fairclough, que defende o discurso como fio condutor da ação e, so-
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bretudo, da representação social, como “um momento irredutível da 
vida social, dialeticamente interconectado a outros elementos da vida 
social” (Fairclough, 2003, p. 3).

Para Fairclough (2003), através da linguagem, agimos e interagimos 
e, sendo assim, o discurso, em primeiro lugar, integra parte da ação. Em 
segundo lugar também representa o mundo material e suas práticas sociais 
que refletem comportamentos e ações e são disseminados pelos atores 
sociais de acordo com suas posições sociais e as relações de poder que 
exercem e, em terceiro lugar mas não menos importante, a identificação, 
que pode ser entendida como nada mais que a reprodução do discurso 
que é aceito como verdade, pois representa e identifica o indivíduo nesse 
mundo material onde suas crenças e atitudes o identificam e ajudam, 
ou atrapalham, suas relações com outras pessoas.

O discurso figura de três principais maneiras como parte de práticas so-
ciais, na relação entre textos e eventos: como modo de agir, como modos de 
representar e como modos de ser. A cada um desses modos de interação entre 
discurso e prática social corresponde um tipo de significado. (Resende & 
Ramalho, 2006, p. 60)

Em termos de representação, os atores sociais envolvidos no dis-
curso podem ser inseridos ou excluídos nesse processo de construção 
da representação. Assim, no Big Brother 2020, as mulheres são prota-
gonistas de um processo de conscientização sobre empoderamento e 
igualdade de gênero e, nesse caso, os homens que não compartilham 
desses ideais são excluídos e, por outro lado, na linguagem machista 
de alguns participantes, a mulher é tida como menos importante e o 
comportamento do mundo material é representado por uma ideologia 
violenta e discriminatória.
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No mundo em que vivemos a tecnologia cada vez mais aperta o passo 
no sentido de nos manter imersos no campo das imagens, pertencente 
ao campo do simbólico, conforme coloca Baldissera (2004), em uma 
sociedade de consumo de informações balizadas por algoritmos que 
nos enredam num contexto de uma cultura de mídia que representa 
um pensamento e faz reproduzir um comportamento. Entendemos as 
representações como uma leitura da realidade como uma ação resultada 
do ambiente e da relação social dos atores com a cultura em que estão 
inseridos e nesse ponto, a mídia tem papel relevante, pois “oferece 
imagens e categorias para a realidade; posiciona e molda os sujeitos 
sociais e contribui principalmente para o controle e a reprodução social” 
(Fairclough, 2001, p. 202).

Para Baldissera (2004), a ideia de imagem-conceito é o que oferece 
as ferramentas necessárias para dar sentido às relações e práticas sociais.

compreendida/explicada como um construto simbólico, complexo 
e sintetizante, de caráter judicativo/caracterizante e provisório, 
realizada pela alteridade (recepção) mediante permanentes tensões 
dialógicas, dialéticas e recursivas, intra e entre uma diversidade de 
elementos-força, tais como as informações e as percepções sobre 
a entidade (algo/alguém), o repertório individual/social, as compe-
tências, a cultura, o imaginário, o paradigma, a psique, a história e 
o contexto estruturado (Baldissera, 2004, p. 278).

A representação e reprodução de valores ou crenças de um grupo 
social ou de uma cultura tem o poder de romper ou de perpetuar um 
pensamento ou ação, assim como a mídia pode ser considerada a grande 
responsável pela propagação de tais crenças e valores e também a polí-
tica que de algum modo legitimam a ideologia dominante, onde alguns 
grupos são representados em detrimento de outros. Pela desigualdade 
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de gênero, entendemos também a desigualdade de oportunidades e a 
falta de políticas públicas de promoção e valorização da mulher, já que 
“a luta hegemônica entre forças políticas pode ser vista, em parte, como 
disputa pela sustentação de um status universal para representações 
particulares do mundo” (Fairclough, 2003, p. 45).

Nesse sentido, as mídias podem contribuir com a mudança desse 
status na medida em que propagam a necessidade de que a sociedade 
amplie a discussão sobre o tema conscientizando as pessoas sobre o 
papel da mulher e assim, não apenas legitimar os movimentos femi-
nistas, mas que através do discurso de desigualdade, promova uma 
mudança real que possa, no futuro, ser a representação de um mundo 
com igualdade de direitos. É inegável que o que foi conquistado até 
o momento em termos de representação da mídia e de divulgação da 
desigualdade como forma de conscientização através da mídia é insufi-
ciente para promover uma mudança social, mas é inegável também que 
o movimento feminista tem conquistado cada vez mais espaço junto 
com outros setores da sociedade, numa crítica sobre a forma com que 
a imagem da mulher é abordada pela mídia. Isso vem acontecendo na 
publicidade, no cinema e, principalmente na TV, porém a discussão 
fomentada pelos grupos feministas não se restringe a uma única mídia 
e, muitas vezes inicia ou continua em outras plataformas, como é o caso 
que queremos analisar neste trabalho.

Apesar de há 25 anos a Organização das Nações Unidas - ONU ter 
estabelecido uma plataforma de compromissos pelo fim da desigualdade 
de gênero, resultado da Conferência Mundial (1995), pouco sentimos 
a aplicação dessa plataforma na prática, principalmente no que se diz 
respeito à mídia.
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Sabe-se, porém, que a Organização tem papel fundamental no de-
senvolvimento humano, nas questões sociais e nas mudanças de práticas 
sociais através da constituição de um imaginário mais plural, sem espaço 
para preconceitos e fomentando princípios igualitários entre os gêneros.

Em 2015, criou um plano de ação denominado Agenda 2030 que 
consiste na implementação de 17 objetivos e 162 metas a serem alcan-
çadas a fim de promover o desenvolvimento sustentável partindo das 
dimensões econômica, social e ambiental. Dentre os objetivos, certamente 
a erradicação da pobreza é o principal desafio e um requisito indispen-
sável para que esforços possam ser direcionados para o cumprimento 
dos demais objetivos onde a paz, o desenvolvimento sustentável e a 
equidade de raça e gênero são demandas urgentes.

Sobre este último, o Objetivo 5 contempla:

Tabela 1.
Metas do objetivo 5 da Agenda 2030 da ONU

Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as 
mulheres e meninas

5.1 Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as 
mulheres e meninas em toda parte

5.2
Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres 
e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e 
exploração sexual e de outros tipos

5.3 Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, 
forçados e de crianças e mutilações genitais femininas

5.4

Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não 
remunerado, por meio da disponibilização de serviços públicos, 
infraestrutura e políticas de proteção social, bem como a promoção 
da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família, 
conforme os contextos nacionais
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5.5
Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade 
de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de 
decisão na vida política, econômica e pública

5.6

 Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os 
direitos reprodutivos, como acordado em conformidade com o 
Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População 
e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e os 
documentos resultantes de suas conferências de revisão

5.a
Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos 
econômicos, bem como o acesso a propriedade e controle sobre a 
terra e outras formas de propriedade, serviços financeiros, herança e 
os recursos naturais, de acordo com as leis nacionais

5.b
Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias 
de informação e comunicação, para promover o empoderamento 
das mulheres

5.c
Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a 
promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as 
mulheres e meninas em todos os níveis

Assim, ao reconhecermos que as mídias representam, através de seu po-
tencial de penetração e capacidade de alcance, um dos atores sociais 
mais importantes na promoção de mecanismos de ruptura de práticas 
sociais e de fomento do desenvolvimento social, reconhecemos tam-
bém que há cada vez mais a necessidade da disseminação de conteúdo 
informacional ou de entretenimento que não reforce um estereótipo 
feminista de submissão.

Mídia como Tecnologia de Ruptura ou Reprodução?

Constantemente surgem novas tecnologias que possibilitam a re-
presentatividade de grupos sociais que antes tinham pouco ou nenhum 
acesso à informação ou suas demandas e vozes não tinham forças para 
ecoar e isso possibilita que a sociedade contemporânea seja reconstruída 
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embasada nos valores e crenças disseminados pela mídia, que tem grande 
poder nesse processo de disseminação de conhecimento, já que a mídia

é responsável por um imenso volume de trocas simbólicas e materiais 
em dimensões globais, abre-se para a educação um novo conjunto de 
problemas, numa dinâmica social que exige não só medidas urgentes 
por parte das políticas públicas educacionais, mas igualmente uma 
reflexão mais acurada sobre as relações entre educação e cultura. 
(Fisher, 1999, p. 18)

Nesse sentido, nas últimas décadas temos presenciado os efeitos 
advindos do crescimento das novas mídias e da apropriação dos seus 
usuários para que, através delas, possam emitir opiniões e participar 
de debates sobre temas importantes para o desenvolvimento social 
como política e a participação no ambiente democrático, mas também 
em outros assuntos mais ligados ao entretenimento como o capítulo da 
novela, a vida das celebridades ou os acontecimentos do reality show, 
mostrando a cultura da convergência como uma das grandes responsá-
veis pela disseminação de conteúdo não apenas de entretenimento, mas 
de informação que possa romper o staus quo e mudar comportamentos 
até então solidificados na cultura de uma sociedade ou grupo de pes-
soas que passam a figurar em universos mais complexos e interativos 
ou ajudar na solidificação e manutenção de um pensamento que possa 
ser prejudicial para os que não são representados, mas extremamente 
benéfico para os que pretendem que suas relações de poder não sejam 
ameaçadas por uma ruptura social.

Isso tudo depende da “política informacional” de como seu enqua-
dramento na agenda potencializam as relações de poder de uma política 
dominante ou oferece espaço de participação e resistência para grupos 
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marginalizados ou não representados, mas que através da mídia e do 
uso das novas tecnologias, as relações de poder podem ser questionadas 
e confrontadas, resignificando as relações de poder, já que

a mídia eletrônica (não só o rádio e a televisão, mas todas as formas 
de comunicação, tais como o jornal e a internet) passou a se tornar 
o espaço privilegiado da política. Não que toda a política possa ser 
reduzida a imagens, sons ou manipulações simbólicas. Contudo, 
sem a mídia, não há meios de adquirir ou exercer poder. Portanto, 
todos [os partidos políticos, de ideologias distintas] acabam entran-
do no mesmo jogo, embora não da mesma forma ou com o mesmo 
propósito. (Castells, 2000, p. 367)

Esse espaço privilegiado de que trata Castells (2003), intermedeia 
as relações sociais e permitem que realidades de grupos e movimentos 
como o feminismo sejam conhecidos e vivenciados, de modo que, caso 
suas demandas não estejam alinhadas com o propósito dominante na 
sociedade, seja pela cultura ou por interesses impostos através de con-
troles sociais, gerando redes de indignação e de resistência.

O Big Brother

O formato criado pela produtora holandesa Endemol nos anos 90 
e que obteve grande sucesso no Brasil até os tempos atuais, está longe 
de ter um foco informacional ou conteúdo direcionado para a formação 
de uma cultura cidadã e participativa, para o rompimento de amarras 
culturais, de valores e crenças que promovem a igualdade de gênero, a 
igualdade social, sejam contra o racismo, a lgbtfobia, o assédio e outros 
tantos comportamentos que precisam ser erradicados. Assim como qual-
quer outro reality show, o objetivo do Big Brother é entreter a massa.
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Precursores desse formato no Brasil, Big Brother, Casa dos Artistas 
ou A Fazenda imprimem o mesmo formato de exibição de uma pretensa 
realidade de convivência vigiada pelo “grande irmão” e esses clássicos 
emprestam aos mais recentes formatos, as mesmas características. Seja 
um programa de gastronomia, decoração, saúde, esporte ou relaciona-
mento, todos eles apresentam situações em que os personagens de uma 
forma ou de outra, tentam sobreviver. Como sobrevivência podemos 
entender a permanência no programa, a superação de um desafio, a 
eliminação de um concorrente participante.

Seja qual for o objetivo, o foco é prender a atenção do telespectador 
e fazer com que a narrativa e o conteúdo do programa, explicitamente 
editado, atinja o maior número de pessoas possível através de uma 
narrativa transmídia3.

Muitas foram as polêmicas em torno de edições e participantes an-
teriores que, além de renderem audiência, fizeram com que o público 
utilizasse de outras mídias, principalmente as sociais, para externar suas 
preferências e indignações. Houve quem batesse panela, houve tam-
bém quem dançasse com um coqueiro ou desenvolvesse uma amizade 
fraterna com uma boneca feita a partir de uma vassoura.

Nessa 20a edição, que teve seu formato atualizado, os participantes 
se dividiram entre famosos e anônimos, as primeiras semanas foram 
marcadas por casos de sexismo, misoginia e machismo que tomaram 
conta das redes sociais, causando grande engajamento de parte dos teles-
pectadores num movimento contra esses comportamentos tão explícitos.

3. Henry Jenkins cunhou o termo transmedia storytelling (2003), que significa o 
“ato de contar histórias através de várias mídias‟ e foi traduzido para o português 
como narrativa transmídia‟. 



1271

Não queremos dizer aqui que, em edições anteriores do reality, ou 
em qualquer outro tipo de produção televisiva isso não tenha ocorrido, 
porém, o tratamento dado pela própria edição do programa evidencia 
a prática que, conforme dito anteriormente, está enraizada na cultura 
e nas práticas sociais.

Antes, afirmava-se o que era censo comum. A edição privilegiava 
a imagem do homem viril e reforçava a ideia de que ao homem cabia o 
papel de conquistador e que às mulheres nada mais era possível a não 
ser render-se às investidas. Na 7a edição do programa, um triângulo 
amoroso entre Diego Alemão, Íris e Fani ganhou a audiência e dividiu 
as opiniões do público sobre qual das mulheres deveria ser escolhida 
ou ainda se ele deveria ficar com as duas. O que diferencia esta de ou-
tras edições é um machismo explícito em ações e planos dos homens 
participantes para que estes saiam vencedores do programa.

A configuração da versão atual do programa contou com nove par-
ticipantes anônimos, que se inscreveram e passaram por um processo 
seletivo composto por várias fases que dividem espaço com pessoas 
conhecidas do grande público, principalmente, influenciadores digitais e 
aspirantes a celebridade. No início do programa, além dos participantes 
anônimos, os mais conhecidos são o ator Babu Santana, a blogueira 
Bianca Andrade, a cantora sertaneja Gabi Martins, o youtuber e hipnó-
logo Pyong Lee, o surfista Lucas Chumbo, a cantora pop Manu Gavassi, 
a influenciadora digital Mari Gonzalez, o ginasta Petrix Barbosa e a 
blogueira Rafa Kalimann.

Logo no início do programa iniciaram-se os conflitos envolvendo 
práticas machistas, sexistas e episódios claros de assédio contra as mu-
lheres participantes. O ginasta Petrix Barbosa foi o principal protagonista 
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desses episódios tendo entre outras ações tocado nos seios de uma par-
ticipante alcoolizada e em outro momento passou sua genitália no rosto 
de outra participante. Não demorou e os telespectadores se mobilizaram 
nas redes sociais através de uma hashtag #PetrixExpulso. A hashtag 
é um tipo de indexador que permite a classificação ou a indexação de 
uma mensagem em redes sociais ou qualquer tipo de publicação na 
internet. Segundo Coutinho (2014), elas são importantes em virtude 
da possibilidade de pesquisa que geram.

A comoção externa rendeu ao participante abusador a eliminação 
com alto índice de rejeição e ainda terá que responder a inquérito ins-
taurado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por importunação sexual.

Uma atitude de outro participante também gerou comoção entre os 
telespectadores do programa. O youtuber Pyong Lee figurou o centro do 
debate na internet quando apalpou as nádegas de uma das participantes 
e por diversas vezes tentou beijar uma outra sem o seu consentimento. 
Este foi advertido pela produção do programa e também deve responder 
a inquérito policial.

Além dos casos de assédio e importunação sexual, a arquitetura do 
machismo ficou ainda mais evidente quando a edição do programa não 
poupou esforços para mostrar um plano que estava sendo engendrado 
pelos homens da casa que, numa atitude sexista, decidiu que iriam 
tentar, através de uma estratégia de sedução, desqualificar as mulheres 
participantes, principalmente as que tinham um relacionamento fora do 
programa e, desta forma, ficassem desmoralizadas diante do público.

Todas essas atitudes geraram intensa repercussão na internet, prin-
cipalmente nas redes sociais explicitando uma insatisfação do público 
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com relação ao comportamento machista, gerando um cenário favorável 
para a discussão do tema.

Embora estejamos em uma conjuntura conservadora e de retrocesso 
das liberdades, esse episódio protagonizado pelo BBB 20 demons-
tra que ainda existe uma visão crítica na sociedade, oriunda das 
conquistas adquiridas com a luta das mulheres desde a década de 
1970. Tais conquistas colocaram as mulheres em um outro patamar, 
mais favorável aos enfrentamentos e dificilmente aceitaremos uma 
o retrocesso a uma cultura da violência e de cerceamento da nossa 
voz. (Bezerra, 2020)

O que vale a pena ressaltar é que as conquistas advindas de um 
maior número de questões associadas ao sexismo e ao assédio prati-
cados por homens de comportamento agressor ainda estão longe de 
serem suficientes para promover uma mudança na prática social, mas 
esse discurso não é algo isolado ocorrido apenas no programa, mas faz 
parte do modus operandi com o qual os homens constroem seu poder 
e seus privilégios na sociedade e isso vem sido reiterado pela mídia ao 
longo do tempo. Essa relação de dominação que gerou identificação e 
significado na sociedade onde o homem, em posição superior, sente-se 
impelido a supor que detém vantagens sobre as mulheres. Assim, como 
um movimento contra o machismo estrutural, torna-se essencial que 
haja uma junção de esforços em busca de uma sororidade, que é a união 
e a aliança entre mulheres baseadas na empatia e companheirismo, em 
busca de alcançar objetivos comuns (Souza, 2016).

Sororidade e a Busca pelo Significado

Sororidade nada mais é do que essa união das mulheres por um 
objetivo de igualdade entre os gêneros. Parte da premissa de companhei-



1274

rismo e está fortemente associado à ideologia feminista através de um 
aspecto ético e baseado na empatia e no respeito. A união feminina tem 
resultado na criação de movimentos, principalmente na internet, como 
o “Vamos Juntas?” e o “Todas as Mulheres do Mundo” que reforçam a 
necessidade das mulheres serem mais solidárias, inspiram, dão suporte 
e buscam direitos e medidas de segurança.

Culturalmente, essa “irmandade” entre mulheres não é comum e 
surge como um antídoto que vem rompendo a ideia de que deve haver 
competição e rivalidade, que só é notada pelo homem a que melhor 
estiver vestida, a que mais atributos físicos pareça ter e a que abra mão 
de qualquer sonho ou conquista para cair nos braços do homem sonha-
do. O desinteresse pelas questões sociais, políticas, econômicas não era 
passível de julgamento, afinal, cabia ao homem o papel questionador 
e, ao longo da história, podemos dizer que as mulheres:

Vivem dispersas entre os homens, ligadas pelo habitat, pelo tra-
balho, pelos interesses econômicos, pela condição social a certos 
homens – pai ou marido – mais estreitamente do que a outras mu-
lheres. Burguesas são solidárias dos burgueses e não das mulheres 
proletárias; brancas, dos homens brancos e não das mulheres negras. 
(Beauvoir, 2016, p. 16)

Entendemos assim que o desinteresse pela causa é um dos maiores 
problemas do feminismo, já que muitas mulheres não se identificam 
com a luta, talvez por falta de informação e conhecimento ou ainda por 
não questionar uma prática social por sequer imaginar que essa seja 
uma prática errada, e ainda por estar submissa ou refém de questões 
econômicas e familiares.
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A edição 20ª do Big Brother está contribuindo, em certo ponto, 
para que conceitos pouco discutidos atingissem um grande número de 
pessoas e despertassem o interesse do telespectador.

Manu Gavassi, uma das participantes do reality, frisou em seu voto 
aberto: “Eu voto no Prior por uma questão de sororidade”. Imediatamente, 
o indicado pela participante e um dos coadjuvantes do plano contra as 
mulheres questiona o significado do termo. Em seguida a participante 
rebate: “Você aprende lá fora”. Essa fala entre os participantes elevou 
as buscas pelo termo na internet em mais de 250%.

De acordo com o Google Trends, as buscas pelo termo no dia antes da 
votação estavam próximas a zero e chegou a cem em menos de duas horas.

Figura 1. Busca pelo termo sororidade no Google Trends.

Após Manu Gavassi justificar seu voto e deixar sem resposta o 
questionamento do participante Prior, as buscas sobre o significado do 
termo foi exponencial, com pico no dia 10 de fevereiro no horário em 
que o reality é transmitido na TV aberta.
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Figura 2. Picos de busca pelo termo sororidade no Google Trends

Figura 3. Assuntos relacionados ao termo sororidade

Conforme ilustra a Figura 3, associado ao termo aparecerem os nomes 
Manu Gavassi e Prior com indicador de aumento repentino e em terceiro 
lugar a palavra irmã, que relaciona-se ao significado de sororidade.

A figura 4se refere a um comparativo da busca efetuada pelo sig-
nificado de outra palavra, sonoridade, que possivelmente se deu pelo 
não entendimento do público diante de um termo pouco usado. O in-
teresse por “sonoridade” saltou 9.100% no dia posterior em que foi ao 
ar o episódio da votação, enquanto o termo “sonoridade feminismo” 
cresceu 3.260%.
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Figura 4. Busca pelos termos Sororidade e Sonoridade no Google Trends

Figura 5. Busca pelo termo Machismo bbb no Google Trends

Do mesmo modo, observamos também, dentro de um período de 
90 dias, que as buscas por “machismo bbb” e “assédio bbb”, conforme 
ilustram as figuras 5 e 6, também obtiveram um crescimento bastante 
significativo no período em que o programa é exibido.
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Figura 6. Busca pelo termo Assédio bbb no Google Trends

À Guisa de Conclusão

Especialmente nesta edição, a pauta sobre as questões de machis-
mo, sexismo, misoginia e assédio tiveram um impacto positivo para a 
audiência do programa.

Figura 7. Audiência do BBB (1a a 19a edição)



1279

O gráfico acima ilustra a oscilação e queda de audiência nas esteias 
do reality show, o que demanda especial atenção dos produtores que 
certamente viram na luta do feminismo contra o machismo, uma opor-
tunidade de fazer alavancar os números de audiência. O que de fato, 
ocorreu. Segundo o Kantar IBOPE, em São Paulo, o programa tem média 
de 23 pontos, com 39% de participação, um crescimento de 2 pontos em 
relação à 19a edição, mesmo crescimento registrado no Rio de Janeiro, 
que atualmente tem média de 24 pontos e 43% de participação.

O conteúdo transmídia do reality também apresentou crescimento. 
De acordo com a Folha Press de 24 de fevereiro de 2020, o consumo sob 
demanda da emissora cresceu 70% e o número de horas assistidas em 
relação ao BBB19, cresceu 210%. Esse aumento também é visível nas 
redes sociais, tendo o programa ainda nas primeiras semanas de exibi-
ção registrado mais de 43 milhões de menções, 302% a mais que 2019.

Tanto o aumento da audiência através da TV aberta, como dos produ-
tos que a emissora disponibiliza sob demanda através do pay-per-view, 
ou ainda pelo grande número de menções medidas pelos indexadores que 
pode, de algum modo, ter sido motivado pela mobilização dos fã-clubes 
de participantes influenciadores digitais com milhões de seguidores nas 
redes sociais, o fato é que os acontecimentos desta edição têm trazido à 
tona importantes questionamentos sobre a lógica da sociedade machista. 
Onde as mulheres, através do conhecimento e do acesso à informação, 
desmontam a estratégia de culpabilizar a mulher, de desqualificar a sua 
opinião diante dos outros sob uma ótica perversa de manipulação de 
um jogo misógino e desleal.

Assim, a audiência descobre não apenas o significado de uma palavra 
pouco usual como a sororidade, mas identifica comportamentos que até 
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então poderiam parecer naturais do homem, ou normais nessa sociedade 
patriarcal, como abusivos e se mobiliza cada vez mais para repreendê-los.

Presenciamos ainda um conteúdo que versa sobre a manutenção do 
status quo, numa representação dos fenômenos culturais e sociais que 
mantém a estrutura das relações de gênero. Poucos episódios, como 
os desse estudo de caso, significam uma relativa ruptura no estado das 
coisas, mas não pode voltar às raras e simplistas discussões de antes.
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Comunicação e Diversidade: Reflexões sobre 
a Visibilidade do Sujeito LGBTIQ+ em 
Plataformas Digitais de Instituições de Ensino 
Superior

Pablo Ricardo Monteiro Dias1

Osvando José de Morais2

O Brasil é um país marcado por exclusões, sobretudo, no que tange a 
questões de raça, gênero e classe. De acordo com o “Atlas da Violência” 
(Cerqueira, 2018), organizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA), o número de assassinatos contra jovens, negros, 
mulheres e população LGBTQI+3 cresce e atinge níveis alarmantes 
no país. Em relação à população LGBTQI+, entre 2017 e 2018, houve 
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3. Diante das várias siglas existentes para representar as identificações de gênero, 
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lésbica, G de gay, B de bissexual, T de travesti e transexual, Q de queer e I de 
intersexo. O sinal de “mais” (+) engloba outras variantes.
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aumento de 127% do número de denúncias e 5.930 notificações de 
violência (física, psicológica, tortura, entre outras).

Para lidar com estes altos índices de violência no Brasil, é neces-
sário que a discussão sobre orientação sexual ocupe papel de desta-
que na sociedade contemporânea e, assim, reflita maior interesse das 
iniciativas privada e pública por ações e investimentos em políticas 
de fortalecimento e inclusão desta população. Neste aspecto, muitas 
instituições detêm a capacidade e legitimidade de produzir discursos 
e verdades sobre o assunto. A exemplo, tem-se 75 empresas no Brasil 
signatárias do Fórum pela Diversidade, em que pese menos de 1% seja 
genuinamente brasileira4.

No que diz respeito à vivência organizacional, segundo a pesquisa 
“Demitindo Preconceitos” (https://exame.abril.com.br/carreira), feita 
pela Santo Caos, 40% das pessoas entrevistadas já sofreram discri-
minação direta no trabalho devido à orientação sexual. Essa realidade 
afeta o convívio social e a produtividade, fazendo com que, em alguns 
casos, a pessoa mude de profissão ou local de trabalho, ou até mesmo 
não seja contratada (de acordo com a pesquisa, 38% das organizações 
têm restrições para a contratação de homossexuais). Segundo a Asso-
ciação Brasileira de Recursos Humanos (https://emais.estadao.com.br), 
60% das empresas não difundem informações a respeito dos LGBTs 
nos manuais de conduta e 10% afirmam que possuem ações efetivas 
com o foco de tratar o assunto.

Nesta trabalho, pretende-se levantar reflexões sobre como as insti-
tuições de ensino superior se posicionam, em suas redes sociais digitais, 

4. Entre elas, estão Ambev, Braskem e escritórios jurídicos como Tozzini Freire e 
Mattos Filho. As outras signatárias, em sua maioria, são filiais de multinacionais.

https://exame.abril.com.br/carreira
https://emais.estadao.com.br
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sobre a temática LGBTQI+, tornando essa abordagem parte dos valores 
universais em seus discursos e práticas (Ortiz, 2015). O objetivo é iden-
tificar, nas articulações discursivas dessas organizações, se e como as 
estratégias comunicativas são mobilizadas para a formação identitária 
pró-LGBTQI+.

A sociedade contemporânea, caracterizada – entre outros aspectos 
– pelo surgimento e uso recorrente de Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC’s), apresenta cada vez mais interações mediadas 
por computador e dispositivos conectados à internet (Primo, 2008), 
o que possibilita novos processos de (re)construção de identidades e 
representações dos sujeitos (Bauman, 2005; Hall, 2004).

Neste cenário, estão incluídas as organizações e suas redes sociais 
digitais, desafiadas a adotarem posturas integradoras com seus públicos, 
levantando pautas de relevância social, que as legitimem como entidades 
socialmente responsáveis, de imagem e reputação positivas – conquista 
essa que só é possível com base em sólida relação de confiança estabe-
lecida entre todos os atores organizacionais. Entre estes desafios, está 
a pauta da diversidade, em especial a de gênero e, em específico, a 
questão LGBTQI+, que adquiriu notoriedade somente nos últimos anos. 

Em específico na área da Educação, esta temática começa a ganhar 
notoriedade a partir da década de 2000, quando os estudos de gênero 
deixaram (apenas) de apontar diferenças naturalizantes e disciplinares 
e passaram a levar em consideração as construções sociais dos indiví-
duos (Agreli, 2018).

Este trabalho junta-se ao coletivo de pesquisadores (Andrelo, Irigaray, 
Saraiva, Fleury, entre outros) que empreendem esforços nessa linha, 
mas busca sua originalidade ao enfocar o estudo sobre a diversidade no 
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âmbito das organizações, principalmente no que tange à comunicação 
organizacional, suas estratégias e mídias; e suas implicações para a 
construção de sentido sobre a temática, principalmente do âmbito das 
redes sociais digitais. Dentre os estudos, a maior parte da literatura já 
disponível foi construída pelo campo da Administração, que muito tem 
contribuído para o avanço da gestão da diversidade nas organizações, 
mas acredita-se que ainda existem lacunas que podem ser preenchidas 
com mais investigações no campo comunicacional.

Comunicação Organizacional e Mídias Digitais: Interfaces para 
a Diversidade

O processo de globalização tem conduzido, permanentemente, a 
transformações nas instituições. Como consequência, o ambiente orga-
nizacional passou a ser marcado, entre outros aspectos, por mudanças 
tecnológicas, pela reordenação do trabalho, pela informalidade, pela 
diversidade e pela competitividade. O surgimento constante de recur-
sos tecnológicos obrigou as instituições a procurarem novas formas de 
comunicação com os seus públicos. Para Primo (2008, p. 9), os meios 
digitais “demandam a reconfiguração dos meios tradicionais ao mesmo 
tempo em que amplificam potenciais pouco explorados”. Isto porque, 
do outro lado, estes mesmos recursos ampliam o poder comunicativo 
dos públicos, que passaram a ter mais voz nas relações que estabelecem 
com as organizações. Carniello e Zulietti (2007) afirmam que

o consumidor da atualidade mostra sua voz na rede. ... Se a empresa 
pode publicar na Internet um site institucional, os consumidores 
também podem. Se a empresa pode bombardear os consumidores 
de mensagens, agora os consumidores também podem. As pessoas 
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podem falar o que quiserem das empresas na web. É o fim do mo-
delo do broadcast centralizado, pondo fim ao conforto de dizer o 
que quiser para um público que não tinha direito de resposta direta 
através das mídias. (Carniello & Zulietti, 2008, p. 5)

Sob a ótica de Mumby (2010), entende-se a comunicação organizacio-
nal por sua perspectiva crítica, que, em linhas gerais, busca investigar e 
analisar como ocorrem as relações de poder e as desigualdades, partindo 
do princípio de que os processos de comunicação são determinados por 
interesses e, dessa forma, reproduzem, rejeitam ou modificam estruturas 
e discursos. Neste aspecto, a comunicação organizacional, ao considerar 
o “outro” e suas diferenças, pode promover processos de humanização 
por meio de suas construções discursivas, possibilitando novos olhares 
na forma de concepção deste “outro” e do mundo.

Para além de produtos e serviços, as organizações devem lançar mão 
de demandas que dialoguem com o contexto situacional em que estão 
inseridas. Entre elas, encontra-se a da diversidade – especificamente, da 
diversidade sexual e de gênero. É notório, nos últimos anos, o aumento 
exponencial de estratégias comunicativas organizacionais, como publicida-
des e propagandas institucionais voltadas para esse segmento de público.

A importância do reconhecimento da diversidade no ambiente orga-
nizacional parece ter ganhado força nas organizações brasileiras, seja 
pelo fato de verem esses públicos como seus públicos essencialmente 
constitutivos, seja pelo fato de serem vistos exclusivamente como nicho 
de consumo. No manual “O compromisso das empresas com os direitos 
humanos LGBT”, do Instituto Ethos de Responsabilidade Social (2013), 
são apresentados casos de sucesso e diretrizes para a elaboração de 
políticas para inclusão da população de lésbicas, gays, bi e transexuais. 
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No mesmo ano, foi criado o Fórum de Empresas e Direitos LGBTQI+, 
gerido pelas próprias organizações participantes, cujo objetivo é dis-
cutir e fomentar a elaboração de estratégias direcionadas ao público 
homossexual nas organizações.

Em 2014, esse mesmo Fórum assinou uma carta com 10 compro-
missos para a Promoção dos Direitos Humanos LGBTQI+, dentre os 
quais destacam-se:

respeito e promoção dos direitos LGBT; sensibilização e educação 
para o respeito aos direitos LGBT; promoção a respeito dos direitos 
LGBT na comunicação e marketing e no planejamento de produtos, 
serviços e atendimento aos clientes; além da promoção e apoio a 
ações em prol dos direitos LGBT na comunidade.

Para responder a estas demandas apontadas pelas signatárias do Fó-
rum, o uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação, nestes pro-
cessos de formação e compartilhamento discursivo, é decisivo. Conduz 
a estratégias comunicativas mais dinâmicas, interativas e hipertextuais, 
no sentido de atender aos compromissos traçados, levando informações 
aos usuários conectados virtualmente em redes. Neste cenário, em que 
a internet se configura como espaço de produção, compartilhamento e 
consumo de conteúdos diversos, facilitando e facilitado pelas possibi-
lidades de interação, edição e troca (Recuero, 2010), ganham relevo as 
redes sociais digitais. De acordo com Recuero (2010, p. 104), estas “são 
sistemas onde há perfis e há espaços específicos para a publicização 
das conexões com os indivíduos. Em geral, esses sites são focados em 
ampliar e complexificar essas redes”.

Entende-se que a internet se apresenta enquanto espaço favorável à 
projeção das identidades e, por conseguinte, na legitimação de posturas 
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sociais (Sibilia, 2008), uma vez que estes sujeitos exercessem tanto o 
papel de espectadores quanto o de influenciadores. Dessa forma, as redes 
sociais digitais estimulam as organizações a se posicionarem favoráveis ou 
desfavoráveis às mais diversas causas, e, ao fazê-lo, exporem também os 
sujeitos que auxiliam nesse processo, a exemplo da população LGBTQI+.

Isso implica que, ao construírem sua própria identidade e discur-
sos, as organizações também colaboram na construção da identidade 
e representação social dessa população. De acordo com Hall (2004), é 
pelo uso que fazemos das coisas que atribuímos significado a elas; o 
que dizemos, pensamos e sentimos – como representamos – é, portanto, 
resultado tanto da estrutura de interpretação que trazemos quanto da 
forma como as integramos ao nosso modo de agir cotidiano.

Para Bauman (2005), ao se considerar a pluralidade, diversidade 
dos vários campos constitutivos da sociedade, o processo de construção 
das identidades fica cada vez mais fluido, uma vez que a própria noção 
de identidade e de pertencimento é marcada pelo efêmero (Lipovestky, 
2009). Assim, as redes sociais digitais, ao aproximarem os indivíduos 
(e seus pertencimentos), servem como lócus para os processos de sub-
jetivação destes sujeitos, carregando consigo a capacidade de legitimar, 
fortalecer, gerar diferenciação ou ainda exclusão (Veiga-Neto, 2003).

As Instituições de Ensino Superior e seu Papel na questão 
LGBTQI+

Face a este cenário, questiona-se se e como as instituições de Ensino 
Superior desenvolvem estratégias para trabalhar a representatividade 
de grupos historicamente excluídos em seu quadro de funcionários e 
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a pluralidade em seus processos comunicativos – alinhando, assim, 
discurso e prática organizacional, incluindo a diversidade como um 
de seus valores. Estas estratégias comunicativas são planejadas, com o 
objetivo de construir um discurso pró-LGBTQI+ (interno e externo à 
organização), capaz de comunicar efetivamente a diversidade e trazer 
mais representatividade para esta população?

Neste aspecto, vale ressaltar que, por sua natureza, as IES são (de-
vem ser) propagadoras de pautas cidadãs, o que as legitimam perante 
a sociedade, como reforço (também) aos seus interesses institucionais. 
Essas estratégias discursivas organizacionais se fazem no campo midiá-
tico e refletem posicionamentos ideológicos que agem sobre o contexto 
sociocultural, influenciando suas transformações.

Entretanto, é preciso recorrer à Bourdieu (1998) e lembrar que, a 
educação institucionalizada que temos hoje, tem três categorias como 
ferramenta estratégica e determinante para seu “sucesso”: capital eco-
nômico (condições financeiras), cultural (herança familiar) e social 
(trocas simbólicas de interesse consciente ou não). Assim, a educação 
formal contemporânea acaba por legitimar e, até mesmo, excluir grupos 
desfavorecidos.

Esta condição vai de encontro ao que entendemos por e para uma 
universidade. Ao desconsiderar a orientação sexual como uma variável 
relevante para o cumprimento de sua missão, uma IES pode gerar mais 
exclusão ainda e ir de encontro à sua missão institucional. Embora, 
ressalte-se aqui, que o ambiente universitário ainda seja um dos mais 
plurais e tolerantes com o público LGBTQI+.

Boaventura de Sousa Santos adverte que
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Um pouco por todo o lado a universidade confronta-se com uma 
situação complexa: são-lhe feitas exigências cada vez maiores por 
parte da sociedade ao mesmo tempo que se tornam mais restritivas 
as políticas de financiamento das suas atividades por parte do Estado. 
Duplamente desafiada pela sociedade e pelo Estado, a universidade 
não parece preparada para defrontar os desafios, tantos mais que 
estes apontam para transformações profundas e não para simples 
reformas paralelas. Aliás, tal impreparação, mais do que conjuntural, 
parece ser estrutural, na medida em que a perenidade da instituição 
universitária, sobretudo no mundo ocidental, está associada à rigidez 
funcional e organizacional, à relativa impermeabilidade às pressões 
externas, enfim, à aversão à mudança.” (Santos, 2015, p. 187)

Várias ações já estão sendo capitaneadas por instituições de ensino 
superior no sentido de garantir acesso da populção LGBTQI+ em seus 
cursos de graduação e pós-graduação. Segundo levantamento da Folha 
de São Paulo, há cotas específicas para LGBTQI+ (transgêneros) em ao 
menos 12 das 64 universidades públicas, tanto para graduação quanto para 
pós-graduação, o que equivale a 19% do total. Entretanto, entendemos 
que não basta garantir acesso, é preciso que se garanta a permanência 
e conclusão do curso por parte dessa população. Além disso, é preciso 
ainda que os servidores dessas instituições também sejam incluídos 
em um pensamento sistêmico de identificação e valorização funcional, 
afinal, também são públicos constituintes deste tipo de organização.

A Temática LGBTQI+ nos Perfis de Universidades Federais 
Brasileiras

Considerando o seu papel social, as mídias digitais das IES são 
ferramentas que podem contribuir para a construção identitária e va-
lorização do sujeito LGBTQI+, já que as discussões de gênero estão 
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presentes neste ambiente virtual. Para cumprir com o objetivo proposto 
para este artigo, selecionamos o Instagram de cinco instituições federais 
de ensino superior, uma de cada região do país.

Entende-se que por meio de redes sociais digitais, em especial o 
Instagram, estas organizações assumem a capacidade de legitimar 
identidades, discursos e ideologias, que podem ser refletidos no com-
portamento dos indivíduos externos a ela, o que inclui a maneira como 
estes sujeitos se posicionam acerca da população LGBTQI+. Neste 
sentido, a escolha específica do Instagram se dá sob duas perspectivas:

A primeira refere-se ao fato de o aplicativo ter se estruturado como 
uma rede social, o que gera formatos de interações; a segunda é como 
a construção identitária pode ser pensada, a partir das fotografias 
publicadas pelos usuários. O objetivo do estudo está exatamente 
na junção desses dois pontos: compreender como a construção 
identitária acontece, baseada no compartilhamento de imagens 
(e textos) que representam perfis. (Guimarães & Gouveia, 2015, 
p. 24) [grifos nossos]

A escolha ainda se deu em função da quantidade de seguidores de 
cada uma delas (em ordem descrescente: UFPA, UFPI, UFG, UFSC e 
UFMG), uma vez que este dado reflete no ecoar das significações das 
mensagens (inclusive implícitas) publicadas. Assim, foram analisadas as 
publicações do último trimestre de 2019 e do primeiro bimestre de 2020.

Das instituições analisadas, somente a UFPI e a UFSC fizeram pu-
blicações envolvendo a temática, totalizando 3 publicações, 1 destaque 
e 4 stories. O levantamento das publicações feitas por essas instituições 
no Instagram aponta a quase-ausência de estratégias comunicativas em 
prol da diversidade de gênero (LGBTQI+). De posse dos dados quanti-
tativos, ao investigarmos a posição ocupada por estas temática nos posts 
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(sobre o quê se fala nos perfis do Instagram dessas duas instituições, 
quando a postagem se refere à população LGBTQI+).

A UFPI, fez duas: um card publicado no dia 29 de janeiro sobre 
o dia da visibilidade trans (Imagem 1) e outro no dia 13 de janeiro 
(Imagem 2), onde aparece o imperativo ”Respeite as Diferenças”, 
conforme apresentado a seguir:

Imagem 1. Print da Publicação Visibilidade Trans no Instagram da UFPI

Vale ressaltar que os comentários da imagem foram limitados, in-
dicando que necessitou haver moderação do administrador da página 
sobre o que os seguidores estavam postando.
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Imagem 2. Print da Publicação Respeite as Diferenças no Instagram 
da UFPI

Já a UFSC lançou uma campanha para o fortalecimento do atendi-
mento da norma que regulariza o uso do nome social na instituição, a 
primeira que usa a marca UFSC Diversifica (Machado, 2020).

Imagem 3. Print da Publicação que lança a campanha da Diversidade 
na UFSC
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Além disso, a UFSC dedicou um marcador nos destaques dos stories 
exclusivo para a campanha, conforme imagem 4. Nele, há 5 stories 
fixados que trazem personagens e suas auto-representações (Imagem 5).

Imagem 4. Print do Perfil da UFSC no Instagram

Imagem 5. Print do Story Destacado no perfil da UFSC no Instagram
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Em relação ao número de postagens realizadas, lastima-se que não 
chegue a 1% de representatividade. E, quando o fazem, são campanhas es-
porádicas, factuais, sem continuidade e ou preposição educativa-inclusiva.

A predominância das postagens são de datas comemorativas e eventos, 
além do calendário de feriados, também são destacados os dias das profis-
sões relativas a cursos de graduação ofertados pela universidade. Depois, 
fotografias da instituição (processo de identificação e engajamento).

Nos dois únicos perfis que mantiveram publicações com temática 
LGBTQI+ nos últimos 5 meses, o foco narrativo é direcionado a enun-
ciar, de maneira direta e curta, datas comemorativas. O enquadramento, 
ainda que exista, é superficial. É preciso que as IES revejam esta postura 
e posicionem-se face ao aumento dos crescentes movimentos de ódio 
eclodindo em todo o país, capitaneados pelas mídias digitais.

Considerações Finais

Ao identificar o espaço destinado para postagens que tratam de 
temáticas LGBTQI+, o presente trabalho justifica-se, sobretudo, por 
adentrar ainda em um campo pouco explorado e de extrema relevância. 
Como se pode perceber, a abordagem é superficial, restrita a anunciar 
aos seguidores o que a instituição está fazendo (eventos e rankings 
conquistados) bem como apresentar as datas comemorativas (feriados 
locais e nacionais e dia das respectivas profissões de seus cursos de 
graduação). Entretanto, normalmente, é oferecido ao interlocutor a 
possibilidade de interação (vide postagem fechada na Imagem 1) ou 
hiperlinks com mais informações em outros suportes institucionais.
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Trabalhar a construção e projeção identitária do público LGBTQI+ 
em discursos institucionais sobre a diversidade em plataformas digitais, 
constitui-se em questão pública e organizacional (Irigaray, 2008), uma 
vez que, entre outros resultados esperados, ao enveredar nesta linha, 
esta pesquisa pretende contribuir para uma sociedade mais tolerante, 
inclusiva, igualitária e justa.

A ideia vai também ao encontro da constituição de uma nova prática 
comunicacional, uma vez que, até pouco tempo atrás, não se vislumbrava 
trabalhar abertamente a temática. Havia sim, estratégias comunicativas 
concentradas em periódicos e produtos (como sites) direcionados espe-
cificamente ao público LGBTQI+, haja vista a relação público-mídia 
e o receio de associar a marca à temática, em decorrência dos valores 
tradicionais e conservadores advogados por uma considerável parcela 
da sociedade brasileira.

Propor ações e ferramentas que possam melhorar o contexto 
LGBTQI+ no país é fundamental. Entende-se que as instituições de 
Ensino Superior têm papel crucial na melhoraria dos indicadores relativos 
a esta temática e suas respectivas assessorias de comunicação podem e 
devem contribuir com esse propósito, ao utilizar as suas mídias digitais 
(e outras ferramentas) para tal fim.

A formação discursiva das assessorias de comunicação em uni-
versidades tem passado por nova configuração da ordem do discurso, 
assumindo características distintas daquelas impostas à atuação das 
assessorias em outros tipos de organização. Nas instituições de ensino, 
pesquisa e extensão, pode servir como porta de acesso ao conhecimento, 
fazendo com que a própria assessoria de comunicação colabore com a 
atividade fim das universidades.
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As assessorias de comunicação das universidades, desse modo, 
ampliariam seu escopo de atuação, deixando de ser atividade meio, 
trabalhando apenas para a projeção de imagem e conceito positivos 
sobre a instituição, para intervir na atividade fim. Especificamente nas 
redes sociais digitais, os posts, em processos educomunicativos, podem 
ser vistos como ferramentas para educar para temáticas LGBTQI+.
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Periodística y Democratización en el Comercio 
de Ecuador

Diana Caridad Ruiz-Onofre1

Bryan Patricio Moreno-Gudiño2

La Cultura Periodística en Latinoamérica

Ya se ha dicho que el periodismo es un pilar de la democracia y, a 
la vez una herramienta democratizadora. Pero, ¿qué ocurre cuando sus 
cimientos son corroídos? Rivas (2018) reflexiona sobre una crisis del 
periodismo, apresurándose a tomar, como punto de partida de su expli-
cación, una frase de Kapuscinski –gran referente del periodismo– para 
señalar a los culpables de que esta actividad sea la primera en caer y 
contribuir, más bien, al descalabro de la democracia:

el tipo de cínico que ha devaluado el periodismo es aquel que des-
precia su oficio, que practica con resabio el silencio selectivo: callar 
lo que desequilibra el Estado de Cosas y defender a toda velocidad 
la inmovilidad. Este cínico profesional es un sepulturero. Cuando 
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se impone, las redacciones son osarios de verdades incómodas que 
no vieron la luz. Su oficio no es el periodismo. Es el conformismo 
(párr. 4).

Este fenómeno bien podría ser fruto de la influencia de un concepto 
relativamente reciente en la esfera académica: la cultura periodística; 
que encuentra su analogía en lo que se define también como la cultura 
empresarial y que, en cuestión de significados, comparten la misma 
esencia: valores, comportamientos, procedimientos, referencias y todos 
aquellos elementos que los integrantes de una plantilla periodística o 
de una organización tienen en común para el desarrollo de sus labores 
profesionales y deontológicas.

Explica Martínez-Nicolás (2015), teóricamente, que el principio de 
la cultura se traslada al ámbito del oficio periodístico, como:

Aquella forma de practicar el periodismo por parte de profesionales 
especializados en la tarea de producir información que comparten 
una determinada concepción de la naturaleza básica o esencial de 
la realidad de la que informan (marcos interpretativos o frames), 
y de los roles, funciones y valores axiológicos que deben guiar su 
trabajo en relación con tal realidad (ideologías profesionales); y que, 
de acuerdo con esta estructura mental, construyen un determinado 
dispositivo institucional para acceder a aquella realidad así definida, 
y sancionan determinadas prácticas para la búsqueda, el tratamiento 
y la difusión de información, cuyo resultado es un particular discurso 
informativo sobre esa realidad (Martínez-Nicolás, 2015, p. 157).

En este sentido, se aprecia que este autor ofrece una visión más 
compleja que la planteada por Hanitzsch, uno de los precursores del 
concepto, que reduce su comprensión a dos elementos: las orientaciones 
axiológicas y las prácticas y artefactos que fundamentan el trabajo de los 



1305

periodistas, según refiere Oller (2014). No obstante, sea cual sea la visión 
que se desee aplicar, Oller, Chavero, Cevallos y Carrillo (2015, p. 1) 
entienden que, en el contexto latinoamericano, la práctica de la cultura 
periodística “ha sido escasamente analizada en profundidad debido a 
la falta de tradición investigativa en la región”, hasta este momento, 
en el que se empiezan a vislumbrar algunos esfuerzos académicos, que 
se han atrevido a explorar este campo. Precisamente, el trabajo inves-
tigativo llevado a cabo por los cuatro autores mencionados enfatiza 
en la examinación de los valores y actitudes de los profesionales del 
periodismo, de acuerdo a tres niveles, capaces de influir sobre ellos: los 
sistemas, la organización y, el último de tinte más individual, definido 
como nivel del actor. En lo que concierne al presente estudio, el primer 
contexto aglutina a las condiciones políticas en medio de las que se 
desarrolla el ejercicio periodístico, entre ellas, el sistema de gobierno 
(Oller, Chavero, Cevallos, & Carrillo, 2015).

América Latina es, en este ámbito, un caso particular. Nuevamente, 
Oller (2016), en una pesquisa dedicada a la cultura periodística de este 
continente, destaca que, para aquella época, la gran mayoría de países 
vivía una reestructuración de la democracia, como parte de un proceso 
de superación de los períodos dictatoriales que habían atravesado –con 
no pocas víctimas como consecuencia– y que dio paso a los llamados 
gobiernos del autodenominado Socialismo del Siglo XXI.

Un paso importante dentro de ese camino hacia la consolidación de 
las democracias latinoamericanas es, de acuerdo a Oller (2016), repensar 
el enfoque de profesionalización de sus periodistas. Hasta el momento, 
asegura, las acciones relativas a la formación e investigación en periodis-
mo ha estado ligada al empleo de referencias foráneas que poco o nada 
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tienen que ver con la realidad regional, por lo que resulta necesaria la 
adopción de “nuevas variables contextualizadoras y clarificadoras como 
la diferencia entre sistemas de medios “centrales” y “periféricos” o la 
complejización del análisis de los sistemas de gobiernos de la región 
(presidencialistas, parlamentarios, etc.)” (Oller, 2016, p. 223).

En esta línea, Ecuador demuestra que se ha enrumbado por el camino 
correcto, debido a que la indagación de Oller et al. (2015) expuso la 
tendencia de sus periodistas a, por supuesto, tomar en cuenta y practicar 
los presupuestos éticos fundamentales de su oficio. Pero, además, a 
generar una relación de correspondencia y aplicabilidad entre lo glo-
bal y lo local, en sintonía con la necesidad de abandonar los enfoques 
“occidentalizadores” y poscolonialistas. Cabe preguntar, en este punto, 
¿ha ganado la libertad de prensa en este contexto de democracias rena-
cientes? ¿El replanteamiento interno del periodismo ha contribuido a 
fortalecerlas? Para responder a estas interrogantes, lo más adecuado es 
volver a citar el informe de Reporteros Sin Fronteras (2018a), e iden-
tificar la mejorable realidad que detectó la organización.

Como se observa en el gráfico, sólo un país de la región, Costa Rica, 
logró ubicarse el año pasado en el top ten –por denominarlo así–, de 
los países con mejor situación respecto a la libertad de prensa; preci-
samente, ocupa el puesto diez, de los diecisiete que se identificaron 
con el color blanco. Mientras tanto, en apenas cuatro naciones del 
continente (Uruguay, Chile, Trinidad y Tobago y Belice), se considera 
que existe una situación bastante óptima. Por el contrario, se muestra 
como dominante el color anaranjado, que representa la existencia de 
problemas significativos para el ejercicio de este derecho en más de 
diez países, frente a los cinco que ofrecen condiciones difíciles para el 
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ejercicio periodístico. Y, por su parte, Cuba se mantiene como el único 
estado cuya situación es muy grave, una definición que le ha concedido 
el peor puntaje en el informe de RSF. Diagnóstico comprobado: hay 
síntomas de mejoría en América Latina, pero aún sufre de dolencias 
que merecen un control continuo y dosis ingentes de respeto y valentía.

Figura 1. Mapa de la región, según la clasificación de RSF. (Reporteros 
Sin Fronteras, 2018a)

Como se mencionó anteriormente, el ambiente de la organización 
y el entorno personal e íntimo del periodista son factores tan decisivos 
como el primero, para definir a la cultura periodística, de una manera 
más completa. Martínez-Nicolás (2015) subraya la importancia de 
conocer cómo funcionan los medios para alcanzar un nivel de análisis 
más profundo respecto a aquellos aspectos que hay detrás de la apa-
rición de una noticia en el medio, en la forma y con los atributos en 
que se mostró al público. En este ámbito confluyen, más allá de los 
principios ideológicos de la empresa periodística, “los dispositivos y 
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exigencias prácticas que enmarcan el trabajo cotidiano en las redaccio-
nes” (Martínez-Nicolás, 2015, p. 155).

Cabe recordar que, a principios del siglo XXI, se produjo una revo-
lución tecnológica que empujó hacia la modificación de los modos y 
tiempos de producción informativa y que, en conjunto con los procesos 
de privatización y globalización, dio origen a repotenciadas empresas, al 
resurgimiento de la identidad local y a la atención de nuevas formas co-
municativas (Mellado Ruiz, 2009). No obstante, a decir de Mellado Ruiz, 
ese impulso recibido por el modelo neoliberal fue opacado en el continente 
latinoamericano por la precarización del trabajo de los periodistas. Un 
problema que ha sido minimizado a las condiciones legales y físicas para 
el desarrollo de sus actividades, ocasionando una ralentización –si no la 
interrupción– de la dimensión intrínseca de estos trabajadores.

“Presión de tiempo, cuellos de botella y poco conocimiento espe-
cializado”, así resumía Linnarz la percepción de los periodistas latinoa-
mericanos sobre su labor en un informe impulsado por la Fundación 
Konrad Adenauer y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS, 2004, p. 7). 
Trece años más tarde, la organización alemana, junto al Centro para la 
Información Ciudadana, publicó un nuevo estudio titulado El periodismo 
por los periodistas. Perfiles profesionales en las democracias de América 
Latina. En dicho documento, se revela lo que observan, viven, piensan 
y sienten los reporteros sobre su rol en las sociedades democráticas del 
continente. Así, tomando en cuenta una muestra de 2 789 periodistas, 
de siete países latinoamericanos, se encontró, por ejemplo, que sólo 
un 1,7% se autodefine como indígena, el 20,2% considera a la religión 
como un aspecto muy importante, y “el 85% de los 1 657 periodistas 
que contestaron a la pregunta sobre su ideología política afirmaron 
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sentirse identificados con una tendencia de centroizquierda” (Amado, 
2017, p. 13). Sobre este último aspecto, el análisis que se realiza conduce 
hacia el concepto de autocensura, como resultado de un ambiente polí-
tico polarizado en varios de los países donde se realizó la investigación. 
Además, se destaca en el informe que:

Uno de los aspectos más llamativos respecto a la identidad del pe-
riodista latinoamericano es su falta de inscripción gremial, ya que 
menos de uno de cada tres (29,1 %) es miembro de una asociación 
profesional relacionada con el periodismo. Eso no sólo explica los 
altos niveles de individualismo y competencia entre los periodistas, 
sino que también habla de la debilidad de los marcos de contención 
laboral y profesional que suelen brindar las agrupaciones y asocia-
ciones profesionales (Carlson y Lewis, 2015). Esta circunstancia no 
solo limita la capacidad colectiva de acción, sino que, sobre todo, 
deja un alto grado de desprotección frente a las agresiones internas 
y externas a la profesión. (Amado, 2017, p. 14)

En otro ámbito, se evidencia que los periodistas latinoamericanos 
gozan de considerable autonomía para decidir los temas y enfoques de 
los mismos, para su tratamiento en el medio en que trabajen. Precisa-
mente, también se analizó la finalidad que buscan los comunicadores 
al llevar a cabo sus actividades. He aquí un rasgo diferenciador de la 
cultura periodística latinoamericana frente a la inglesa: reportar las 
cosas tal y como son, promover la tolerancia y la diversidad cultural, 
proveer análisis sobre temas de actualidad, dejar que la gente exprese sus 
puntos de vista, fomentar el cambio social, educar y poner a disposición 
información útil para que el público tome decisiones son los roles más 
valorados en esta región, en tanto que sus colegas británicos colocan 
a la provisión de entretenimiento entre sus cinco prioridades, que en 
Latinoamérica es de las menos aceptadas y practicadas (Amado, 2017). 
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Queda claro que una de las funciones más simbólicas del periodis-
mo, la del llamado “perro guardián” o periodismo de control del poder, 
adquiere diversas tonalidades en los países examinados: en algunos hay 
inclinación a ejercer mayor observación sobre el poder político y en otros, 
sobre el poder empresarial. Aunque parecieran numerosos los hallazgos 
hechos sobre este tema, realmente, no otorgan un panorama tan completo.

El Comercio: Referente del Periodismo de Calidad en Ecuador

El día en que nacía un nuevo año, el número 1906 de nuestra era, 
el Ecuador también fue testigo del surgimiento de otro periódico en el 
ruedo mediático nacional: El Comercio, diario de la mañana, gracias a los 
esfuerzos de los hermanos Carlos y César Mantilla Jácome. Quinientos 
ejemplares de cuatro páginas fue su tiraje inicial. Hoy, su producción 
supera los noventa mil cada domingo (Grupo El Comercio, 2014). 
Año tras año, sus folios han contado las historias de los dos mayores 
conflictos bélicos mundiales, la elección de diez sucesores de San Pe-
dro, casi cincuenta eventos deportivos entre olimpíadas y mundiales 
de fútbol y, a nivel nacional, el paso de alrededor de treinta personajes 
por el solio presidencial, incluyendo a la única mujer a la que se le ha 
ceñido la banda tricolor y cuyo retrato fue colocado en el Salón Amarillo 
de Carondelet, veintiún años después de su mandato (González, 2018), 
entre tantos otros acontecimientos que se han sucedido en la historia 
de Ecuador y el mundo.

Como los demás productos periodísticos de su época, El Comercio 
ha hecho gala de su atractivo y de su bien pulido trabajo de reportería 
escrita y gráfica (Redacción El Comercio, 2018) y, ahora, también en 
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el ámbito de la web y de las más recientes y novedosas tendencias 
periodísticas. La esencia y la razón de sus producciones residen en su 
filosofía inspirada en los valores de libertad, independencia, integridad, 
calidad, criticidad y respeto por la diversidad de voces y criterios que 
confluyen en el Ecuador. Este aspecto le ha permitido configurarse como 
“referente y escuela de buen periodismo en el país. Esta casa editorial ha 
sido y es el espacio para la formación de periodistas que hoy son parte 
de otras experiencias editoriales, así como un referente para docentes 
y estudiantes universitarios” (Redacción El Comercio, 2018, párr. 6).

Puede ser que, para los lectores, los principios éticos y profesionales 
que rigen la cotidiana actividad de diario El Comercio resulten explíci-
tos en sus trabajos e, inclusive, que hayan sido interiorizados por ellos, 
debido a la asiduidad y preferencia por este medio de comunicación 
impreso. Quizás, para quienes brindan o brindaron sus servicios en 
él, también parezcan evidentes; pero lo cierto es que sus lineamientos 
generales de desempeño están consignados en su Código de Ética que, 
a la vez, responde a la normativa vigente, en relación a su naturaleza 
empresarial y periodística. Fundamentalmente, sus prácticas están 
orientadas hacia tres aspectos: “la reputación alcanzada … como pro-
veedor de productos y servicios de calidad, la honradez financiera y la 
transparencia que aplica en sus negocios, y la independencia editorial 
asociada a la integridad en sus publicaciones, servicios y productos” 
(Grupo El Comercio, 2006, p. 1). A partir de estas premisas, el medio 
configura su mayor objetivo como compañía informativa: alcanzar la 
confianza de su público como requisito primordial para su manteni-
miento y crecimiento dentro de la competitiva y delicada –en términos 
de reputación– industria mediática.
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En relación a un aspecto controvertido dentro del ámbito periodístico, 
tal como las dádivas o regalos, el Código de Ética de El Comercio (2006) 
señala que están prohibidos si comprometen su independencia edito-
rial. Sólo se aceptarán, se añade, en caso de que representen un valor 
simbólico y no contravengan la condición antes mencionada. Mientras 
tanto, en lo que respecta al ejercicio periodístico, este documento oficial 
respalda, entre otros preceptos, el derecho de objeción de conciencia y 
los derechos fundamentales de las personas, incluyendo las prerrogativas 
sobre integridad e intimidad.

Por ejemplo, en torno al primer tema, se menciona en el Código que, 
si hay algún integrante del equipo periodístico, en cualquier nivel, que 
maneje información económica, puede y debe alertar a sus superiores 
sobre posibles conflictos de intereses, que pudieran ser causados por la 
implicación de familiares, personas cercanas o de sí mismo en dichas 
cuestiones. Asimismo, sobre lo relativo a la garantía de los derechos 
constitucionales, se explicita que en todos los productos periodísticos que 
lleven la firma de la cabecera deben contemplar, durante todo el proceso 
de generación informativa, los derechos de la niñez y adolescencia, el 
derecho universal a la reputación y a la presunción de inocencia, el 
respeto y tratamiento riguroso respecto a las religiones, etnias y grupos 
minoritarios; los derechos a la rectificación y a la réplica por parte del 
público y el tan debatido derecho a la privacidad o intimidad, sobre 
todo, si tiene que ver con personajes públicos. Que, ante todo, prime 
el respeto por quien tendrá en sus manos un ejemplar del periódico y 
dé prioridad a las consideraciones legales correspondientes (Grupo El 
Comercio, 2006).
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Por último, cabe destacar otra insignia importante del enfoque de 
calidad de esta cabecera nacional es el Premio Jorge Mantilla Ortega, 
un reconocimiento que diario El Comercio entregó hasta 2014, durante 
24 años ininterrumpidos, entendido desde este medio como

un espacio que permita hacer un alto y, al tiempo de estimular a los 
mejores, reflexionar sobre el periodismo responsable e independiente, 
no ese que obedece a una consigna del poder sino ese que pretende 
develar, informar, formar, crear comunidad, actividades inherentes 
al pensamiento humano libre (El Comercio, 2010, párr. 4).

El Periodismo de Fuente como Rigurosidad y Evidencia 
Deontológica y Democratizadora

Tanto la literatura académica como la misma experiencia cotidiana 
demuestran que la materia prima de los periodistas es la actualidad, 
la realidad temporal del contexto donde llevan a cabo su trabajo. Un 
periodista no es omnipresente ni omnisapiente, su jornada laboral se 
quedaría corta si debiera estar en todos y cada uno de los eventos no-
ticiosos que se produzcan en determinado lugar y momento, y, es más, 
primero debería adivinar, incluso, cuándo ocurrirán.

El profesional del periodismo puede recurrir a tres mecanismos para 
obtener la información de lo que ocurre a su alrededor o, en su caso, en 
el ámbito de influencia de su medio de comunicación: “la observación 
directa de la realidad, la consulta de documentos relacionados con el 
tema que se investiga, y la entrevista directa con las personas implica-
das en los hechos o que tienen datos sobre el tema” (Gutiérrez-Coba, 
2011, p. 68). Aunque en el primer caso, el periodista pueda constituirse 
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como fuente primaria de la información (Bullido, 2015), este concepto 
cobra mayor significado cuando el reportero acude a documentos o a 
otras personas que conozcan lo que ha ocurrido. “Ese criterio parte de 
lo obvio: no hay información válida construida sin fuentes. “¿Qué valor 
tiene una historia sin fuentes, sin comprobación?”, se preguntaban en 
The Newsroom”, reseña Bullido (2015, párr. 6).

Lo cierto es que, en el contexto latinoamericano, hay evidencia de 
“la baja calidad de la información y los procesos comunicativos, ali-
mentados por los conflictos de intereses y la falta de profesionalidad 
de sus actores”, de acuerdo a las indagaciones de Oller (2016, p. 225). 
Una muestra, de ello, es un fenómeno observable en los medios de comu-
nicación de la región y que precisa de una aclaración frente al concepto 
que aquí se analiza: cuando se habla de un periodismo de fuentes, no 
se habla de un periodismo declarativo (García-Santamaría, 2010) que 
sólo actúe como papel de calco de lo que las fuentes han dicho, sino de 
una práctica más rigurosa que, a partir de sus declaraciones, sea capaz 
de construir un relato periodístico completo, contrastado, explicativo, 
claro, comprensible y atractivo para los oyentes, lectores o televidentes.

Los catedráticos Casero-Ripollés y López-Rabadán (2012) expresan, 
en relación al ámbito de la presente investigación, que el tratamiento 
de las fuentes guarda una conexión directa con el funcionamiento del 
sistema democrático de un país. Estos personajes están convencidos de 
que la forma en que se gestionan las fuentes en el periodismo, “afecta 
a cuestiones claves como la legitimidad del sistema, la distribución 
del poder, la construcción de consensos, la influencia en la toma de 
decisiones y la percepción social de la realidad política” (p. 3). Ahora 
bien, ¿qué ocurre con Latinoamérica si sus periodistas practican un 
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periodismo de declaraciones y casi siempre con las mismas fuentes? 
Javier Darío Restrepo, experto en ética periodística de la Fundación 
Nuevo Periodismo Iberoamericano, asegura que

Se da porque predomina el mirar los hechos desde la altura, es decir, 
a través de los ojos de gobernantes, políticos o famosos. Son los 
que monopolizan las agendas de los periodistas, convencidos de que 
la mejor información es la que ofrecen los personajes. También se 
explica porque el periodista se torna rutinario y prefiere el camino 
trillado de las fuentes que conoce al trabajo arduo de buscar nuevas 
constantemente (Portier, 2011, p. 68).

El resultado más inmediato de estos procedimientos es, sin duda 
alguna, la deficiente calidad de la información y, por si fuera poco, 
una afectación a la reputación, credibilidad, confianza en el medio de 
comunicación, sus periodistas y sus contenidos. Casero-Ripollés y 
López-Rabadán (2012) son enfáticos al declarar que el periodismo está 
sumido en una crisis –quizás de creatividad, innovación y de funciones– 
que ha vuelto dependientes a sus operarios, respecto a los departamentos 
de comunicación de las instituciones o empresas, permitiendo de a poco, 
la consolidación de un quinto poder, el de las Relaciones Públicas, frente a 
sí mismo, el antaño todopoderoso cuarto poder. Ante estas problemáticas, 
el periodismo de fuentes es la garantía de que los principios fundamen-
tales del periodismo aún continúen vigentes, no sólo para el bien de la 
profesión, sino también de la democracia y por ende, de la visibilización 
de una pluralidad de voces que construyen los relatos. El periodista debe 
asumir la responsabilidad de elegir, en base a ellos, cuántas y cuáles 
fuentes son imprescindibles para producir noticias, crónicas o reportajes 
que los lectores asuman como éticas, creíbles y veraces.
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A nivel de Ecuador, la Ley Orgánica de Comunicación vigente 
considera como parte de las normas deontológicas de los medios de 
toda naturaleza, en relación al ejercicio profesional, el respeto por “los 
presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad, contex-
tualización y contrastación” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2013, 
p. 23). Queda claro que sólo las fuentes de información serán capaces 
de apoyar cada uno de estos parámetros, independientemente del tipo 
que sean. Eso sí, en términos generales y de acuerdo a la teoría sobre 
este tema, “cuanta más fuentes de información consulte el periodista, 
mejor será la noticia” (Gutiérrez-Coba, 2011, p. 68).

No hace falta que las fuentes, entonces, se cuenten por decenas en las 
redacciones periodísticas, sobre todo, si se trata de productos pequeños 
en su extensión. En este caso, aunque el número es importante, tomando 
en cuenta su proporcionalidad con las características del género que se 
empleará y el espacio concedido en el medio, otro rasgo importante: 
lo que Ladevéze, citado por Esteban (2014), denomina como “calidad 
testifical de la fuente” (p. 268); es decir, el valor de su aportación a la 
construcción del discurso periodístico y, en cierta forma, su legitimidad 
como fuente, en el contexto noticioso que el periodista investiga. Esto 
tiene que ver con el requisito de la contrastación. Aquí, el empleo de 
las fuentes ayuda a la composición de una noticia desde un plano “mul-
tiperspectivista” y, por tanto, polifónico. Se trata de conjugar cuantos 
enunciados sean posibles, acerca de un determinado suceso, de manera 
que sea posible identificar sus varias dimensiones, mientras ofrece, 
a veces contrastes irreconciliables entre las fuentes, consensos entre 
ellas, así como indiferencias o desconocimientos, dudas, soluciones 
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alternativas, causas y consecuencias, que se convertirán en la base del 
juicio que forme el lector del mensaje periodístico.

Otro parámetro debatido en torno al manejo de las fuentes en el 
periodismo es su identificación. Muy probablemente, cuando un perio-
dista sale en busca de la información, no será parte de su rutina diaria, 
encontrarse con fuentes que le brinden datos de gran interés noticioso, 
pero que deseen hacerlo bajo la reserva de su identidad, es decir, como 
una fuente anónima. Una de las más famosas fuentes off the record –si 
no la más famosa– a la que el periodismo ha dado voz es Garganta 
Profunda, luego identificado como Mark Felt. De no haber sido por 
sus aportes secretos de información, los periodistas de The Washington 
Post no hubiesen logrado cumplir con uno de los pilares de lo que 
Bastenier (2014) llama la “Santísima Trinidad” de la técnica periodís-
tica: “no dejar cabos sueltos” (párr. 3); y, por supuesto, el presidente 
Nixon no se hubiese convertido en el primer presidente estadounidense 
en renunciar a su cargo.

Rodríguez-Rey, Enguix-González y Rojas-Torrijos (2014) apuntan 
hacia la plena identificación de las fuentes informativas como “un hecho 
que refuerza la credibilidad de los periodistas y los medios ante su pú-
blico más próximo” (p. 1571). Vigray (2016) y Gutiérrez-Coba (2011) 
coinciden en que lo generalmente aceptado es que la persona o grupo 
de personas que aportaron al periodista con una información puedan ser 
conocidas, de manera que el público considere verdadera la noticia que 
se cuenta y para que además sopese el valor, la relevancia, la veracidad 
y las implicaciones de lo que declaró ante el periodista.

Retomando el ejemplo del caso Watergate, hay algunos profesionales 
del ámbito mediático que reconocen la importancia de las fuentes anóni-
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mas. Si bien las que no asumen dicha condición son las más frecuentes 
en el trabajo diario, es posible buscar mecanismos que, cuando haya 
fuentes con atribución reservada, se empleen con el fin de aclarar, al 
menos, que se trata de una fuente de este tipo. Hay quienes aseguran que 
trabajar solamente con fuentes que se dejan identificar sería el fin para 
el periodismo de investigación. Porque equivaldría a brindar siempre 
“noticias oficiales”. Porque nadie se animaría a revelar hechos ocultos 
si no se le ampara en el secreto profesional (Vigray, 2016, párr. 27).

Necesidades para un Desarrollo Democrático de la Región

“De los textos especializados, de las tesis de los distintos autores, 
sus enfoques teóricos particulares y las características de los ámbitos 
de estudio, la democracia latinoamericana parece navegar en aguas 
turbulentas”, asegura Dorn-Holmann (2012, p. 177). A pesar de los 
vaticinios positivos que se han avizorado hasta este punto, la realidad 
presente aún deja mucho que desear. Puede ser que la gran mayoría de 
países latinoamericanos se llamen repúblicas y sostengan un sistema 
democrático consagrado en sus supremas legislaciones; puede ser que 
algunos recién miran el resurgimiento de la democracia, mientras que 
otros probablemente la observan algo débil y hasta agonizante; puede 
ser que Norbert Lechner haya tenido razón al decir que en esta región 
florecen constantemente “nuevas formas no democráticas, es decir, no 
dictaduras totalitarias, sino espacios donde no hay democracia a niveles 
micro” (Redacción Revista Polemón, 2015, párr. 10), pero, en general, la 
práctica demuestra que falta camino por recorrer para que el desarrollo 
de este sistema de gobierno alcance su apogeo.
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Ya se ha disertado en este marco teórico acerca de cuán valioso re-
sulta el aporte de la comunicación y el periodismo a tan alto objetivo, y 
por ese mismo ámbito, se presentan aquí unas primeras consideraciones 
en torno a dichas áreas. Pero antes, un breve antecedente, a manera de 
introducción a su abordaje: de acuerdo con el ya citado informe sobre 
el estado de la democracia más reciente (Instituto Internacional para 
la Democracia y la Asistencia Electoral, 2017), hay un fenómeno que 
está echando raíces en los países democráticos a nivel de todo el Globo: 

La apatía de los votantes y la falta de confianza en las institucio-
nes políticas tradicionales -en especial en los partidos y dirigentes 
políticos- han llevado a los ciudadanos a buscar vías alternativas 
de diálogo y participación política a través del uso de nuevas tec-
nologías (p. 8).

A pesar de que el espacio público –la calles y las plazas, por ejemplo– 
aún se constituyen como los escenarios de no pocas manifestaciones 
prodemocráticas, como también reconoce el Instituto autor del reporte 
investigativo, es innegable que las poblaciones ahora cuentan con un 
nuevo y complejo espacio –intangible, por cierto– donde la vivencia de 
la democracia también es posible. Se manifiesta, en las páginas iniciales, 
que esta situación correspondería a una adaptación del modo en que 
se practicaba durante su época primigenia. Por ejemplo, unos mejor 
que otros, los actores políticos con sus respectivos partidos dieron un 
salto hacia esa dimensión digital. Dadas sus ventajas comunicativas y 
relacionales, estos personajes han fijado su atención en la capacidad 
que poseen ciertas herramientas digitales, para propiciar experiencias 
sociales y productivas, que trasciendan la concepción básica del prosumer 
(Moreno-Gudiño, 2017), con la esperanza de fomentar efectivamente 
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el diálogo directo entre ellos y los ciudadanos, la participación social, 
la consolidación del sentido de ciudadanía y la construcción de una 
democracia mucho más cercana, interactiva, unificadora e inclusiva 
(Vásquez-Orozco, 2016).

Una traslación inicial que beneficia a todos los actores involucrados 
en el proceso de la comunicación política –medios/periodistas, ciuda-
danía y figuras políticas– es el derecho de acceso a la información. Si 
bien Latinoamérica no es ni será la única víctima de la corrupción, los 
más recientes casos que han salido a la luz pública exponen la necesi-
dad urgente de que las instituciones ejerzan una transparencia activa, 
para que la gente ponga en práctica la transparencia pasiva, en honor 
al principio de escrutinio público. Este instrumento, se convierte así 
en “salvaguarda contra la corrupción y la mala administración”, de 
manera que, en caso de detectarse algún caso de estas disfunciones, 
“en una sociedad abierta y transparente, a los culpables se les puede 
deducir responsabilidad y pueden ser sancionados conforme a la ley” 
(Agurcia-Valencia, 2011, p. 37).

Por su parte, Oller (2016) es uno de los más propositivos impulsores 
del desarrollo democrático en América Latina. Su estudio enfocado en la 
cultura periodística del continente y en su contexto general de la época, se 
atreve a formular una serie de estrategias que apuntan, sobre todo, hacia 
la definición de un eje común que articule la información, (con y para) 
la integración social, la democracia y la democratización de los medios 
en su relación con los ciudadanos. Su base estará dada por una nueva 
epistemología y un conjunto de prácticas que representen los sistemas 
económicos, políticos y culturales, los conocimientos y los procesos que 
definen el bagaje multidimensional que este continente ha logrado atesorar.
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De esta propuesta macro, se derivan, por ejemplo, en el estable-
cimiento de un modelo de “periodismo orgánico”, que propicie una 
relación entre los sistemas político, social, económico y mediático, ba-
sada “en una lógica de flujos de corresponsabilidad y confianza” (Oller, 
2016, p. 225) y donde la comunicación actúe como hilo conductor. 
Para que esto sea posible, añade el autor, “los medios de comunicación 
latinoamericanos deben acentuar su carácter comunitarista en busca 
de la formación y capacitación de la ciudadanía; evitando entrar en la 
guerra mediática y de intereses individualistas en la que se encuentran 
inmersos en la actualidad”: un contexto donde “se ve obligado a mutar 
en un narcotraficante de información encargado de trasladar consignas 
entre intermediarios” (p. 225) y donde “cada vez más jefes de Estado 
electos democráticamente ven a la prensa, ya no como uno de los actores 
fundamentales de la democracia, sino como un adversario frente al cual 
muestran abiertamente su aversión” (Reporteros Sin Fronteras, 2018b, 
párr. 3). En este mismo talante, Oller considera necesaria la autocrítica 
constructiva. No basta con mirar qué está mal en el entorno, sino tam-
bién cuáles son aquellas falencias, para crear, para sus ejecutores y para 
la sociedad, una idea renovada y realista, que muestre al periodismo 
como “una actividad saludable y próspera que evite la precariedad de 
sus profesionales –periodistas– y los estereotipos y clichés de sus pro-
ductos –contenidos–” (Oller, 2016, p. 225), y que tenga como resultado 
el ejercicio de una comunicación responsable a todo nivel.

El objetivo final, tan anhelado por este catedrático e investigador, es el 
direccionamiento de la actividad periodística hacia el “empoderamiento 
de la sociedad civil y a una democratización de la comunicación basada 
en el derecho fundamental del ciudadano a participar y ser informado 
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de forma veraz, fiel y profesional” (Oller, 2016, p. 226). La respuesta 
decisiva a la debilidad del sistema democrático se encuentra así en un 
modelo de “periodismo reposado/narrativo/participativo”, abismalmente 
opuesto a las prácticas egoístas y monopolizadas y, por ende, enfocado 
en la personalización, descentralización, diversidad, asimetría y plura-
lidad: “un “periodismo dilógico”, capaz de tener distintos significados 
dentro del mismo contexto” (Oller, 2016, p. 226).

Metodología

El texto investigativo en cuestión se desarrolló desde la perspectiva 
metódica de la observación directa del fenómeno de estudio. De acuerdo 
con Peretz (2000), esta disposición se configura como una interacción 
entre el propio objeto/sujeto y el observador para registrar determina-
dos sucesos e interpretarlos, sin ánimos de modificarlos. En este sen-
tido, se consideraron las publicaciones impresas –íntegras– de Grupo 
El Comercio (Ecuador), durante un período correspondiente al segundo 
semestre de 2017.

Para su conformación sistemática se elaboró una ficha de examina-
ción denominada como matriz de análisis sobre las fuentes en el diario 
El Comercio. Un esquema nutrido de variables de estudio proyectado 
a la recopilación de datos significativos y argumentos categóricos para 
cada unidad cotejada. Por su parte, la muestra comprendió 184 diarios 
y, en promedio, unas 4 680 páginas: un trabajo de campo que acarrea 
derivaciones próximas y reflexivas sobre la dinámica periodística de 
esta empresa informativa. Esta última, como un caso referente de la 
actividad profesional en el contexto nacional e internacional.



1323

Tabla 1.
Matriz de análisis sobre las fuentes en el diario El Comercio

Elaboración propia

Al tiempo, se trató de un estudio cuali-cuantitativo que prorrumpió 
de los rasgos esenciales del fundamento comunicacional para trasla-
darse hacia un esquema numérico referencial para el caso señalado. En 
concordancia con las ideas de Hernández-Sampieri, Baptista-Lucio y 
Fernández-Collado (2010), esta investigación constituye, fundamen-
talmente, un acercamiento a la realidad objetiva, desde la perspectiva 
cuantitativa; y a la realidad subjetiva, desde la disposición cualitativa, 
que se resumen en un contexto intersubjetivo como resultado del apro-
vechamiento de una óptica mixta del proceso indagatorio en atención. 

Para la recopilación de data significativa, se estipularon una serie 
de variables que responden al planteamiento epistemológico inicial 
(Tabla 1). Un escenario que facilitó el encuentro metodológico con 
la multiplicidad de fuentes que se integran a la reproducción de la 
información. En este caso, el conjunto estuvo constituido por esferas 
fundamentales como: las agencias, los gabinetes, las declaraciones, 
los actos de habla, las fotografías y las gráficas. Cada redacción fue 
sometida a un análisis relativo de su origen adyacente.

En la presente indagación se circunscribieron los reportes informa-
tivos y de opinión en su totalidad, además de sus piezas gráficas consti-
tutivas y suplementarias. Así también, aquellos extractos especializados 
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que se presentan anexos a cada uno de los ejemplares medulares en sus 
múltiples segmentos. En estas circunstancias, se descartaron aquellos 
segmentos publicitarios y propagandísticos que contrastan con el sentido 
cardinal del ejercicio en cuestión y, asimismo, los compendios desviados 
del carácter informativo de este medio de comunicación.

Recapitulando, en este trayecto, el valor característico de dichos 
indicadores en la gestión del discurso periodístico. Un recorrido que 
abarca, entre otros aspectos, aquella construcción de consensos históri-
cos y una legitimación de la información a través de los elementos que 
atienden al génesis noticioso. Es decir, una representación polifónica 
de la narrativa para entender su correspondencia con el funcionamiento 
del sistema democrático del territorio y, juntamente, amplificado al 
entramado latinoamericano.

Un análisis consumado que abriga el tratamiento del compendio infor-
mativo, desde la producción independiente, hasta el ejercicio colaborativo 
con las redes de acción/producción locales y mundiales. Dificultosamente, 
una publicación sobre la calidad informativa lograría prosperar distanciada 
de aquellos entes y unidades suministradoras de información específica 
que alimentan, fiscalizan y certifican un determinado acontecimiento 
noticioso de lo que socialmente se conoce como la realidad.

Resultados y Conclusiones

Luego de un detallado análisis y contrastación de la información 
obtenida en la presente indagación, se concluye que, durante el segundo 
semestre de 2017, diario El Comercio evidencia una práctica constante 
del periodismo de fuentes, un aspecto que guarda plena concordancia 
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con su Manual de Estilo y su Código Deontológico. A nivel de la va-
riedad de las fuentes, se descubrió en cambio, que, contrario a lo que 
se considera como un ejercicio generalizado, no es posible identificar 
que un suceso publicado provenga exclusivamente de un gabinete de 
prensa, o que constituya en sí mismo un boletín de determinada empresa 
o institución.

Figura 2. Calidad informativa en función de sus fuentes. Elaboración 
propia.

El período de análisis de este estudio prescribe una relación dicotómi-
ca entre la compilación de data actualizada del medio de comunicación 
–para el enfoque sugerido– y una etapa de transición gubernamental 
con impactos determinantes para los sujetos encargados del ejercicio 
periodístico. Situación cuyos antecedentes responden a un desarrollo 
complejo para una dinámica comunicacional representada por la inde-
pendencia editorial y una ejecución pacífica del poder en sus distintos 
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niveles. En este sentido, los meses de observación constituyen un hito 
y la aproximación temprana de una escena de nuevos aires para la de-
mocracia en el país.

Los discursos informativos de agencias son un recurso periódico para 
este medio. Sobre todo, en aquellas secciones dedicadas a los hechos a 
escala internacional. Por ende, esta práctica se traduce como un ejercicio 
articulado con las numerosas atmósferas de producción mundial. Em-
pero, dicho fundamento no conforma el atributo medular de la práctica 
profesional de El Comercio. Por el contrario, se establece como un seg-
mento de la diversidad informativa que alimenta la estructura general de 
la empresa. Resultado que, hasta el momento, sugiere una perspectiva 
enfática hacia la elaboración particular y autónoma de la información.

Por su parte, los textos analizados carecen de una representación 
basada en el periodismo declarativo o periodismo de declaración. 
Los resultados logrados, por debajo del medio centenar porcentual, 
divergen de la reproducción exacta del pensamiento de las fuentes de 
información en sus niveles heterogéneos. Si bien están presentes en 
casos concretos, la máxima del medio de comunicación se traslada a un 
ejercicio exhaustivo y completo en la construcción de la narrativa. Tal 
es el caso consecutivo que, los actos de habla, figuran como una cifra 
minúscula. En estos asuntos recientes, el patrón identificado se basa 
en la priorización de una información determinada cuya transcripción 
literal acentúa al sujeto o hecho en cuestión.

Los resultados sugieren, además, que el medio de comunicación 
citado identifica la discordancia entre el periodismo de declaración y 
el periodismo de fuentes. Este último considerado como una diligencia 
meticulosa, cuyo tratamiento despliega la construcción articulada de un 
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determinado relato o argumento, e incluso como un arquetipo reitera-
tivo de la función profesional de El Comercio. No obstante, es preciso 
detallar que las consideraciones iniciales sí están presentes, aunque en 
magnitudes opuestas, en los ejemplares del periódico.

En lo que responde a las fotografías, la consumación de las fuentes 
está presente en casi la mayoría de los compendios revisados. En casos 
específicos, por ejemplo, con el material fotográfico, se omite dicha 
información en mínimas proporciones, sin patrones lógicos registrados. 
Comparablemente, la procedencia del material icónico-gráfico de las 
infografías está identificado en su totalidad. Ya sea que su naturaleza 
corresponda a la sección especializada del propio medio de comunica-
ción, una agencia internacional o, por su parte, una empresa encargada 
del procesamiento y difusión del material estadístico.

Las derivaciones que desencadenan una valoración idónea presu-
men, igualmente, la consideración atenta de la normativa legal efectiva 
para los medios de comunicación en el país. En este respecto, la Ley 
Orgánica de Comunicación incluye los presupuestos constitucionales 
de verificación, oportunidad, contextualización y contrastación para una 
disposición armónica y legítima de los discursos noticiosos resultantes. 
Sin duda, se trata de un escenario de convergencia y realimentación 
–permanente– entre aquellas consideraciones de carácter valorativo, 
objetivos y principios de trabajo de diario El Comercio y aquellas 
atenciones oficiales que marchan alrededor de un ámbito dilatado del 
ejercicio competitivo actual.

Desde una perspectiva general, se distingue una relación íntima entre 
la producción de información autónoma y el imperativo de citación de 
aquellos elementos de composición textual y diseño gráfico. Un proceso 
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formal y editorializante del material periodístico encausado, del cual sus 
productos son una derivación inmediata. En definitiva, los resultados 
validan la particularidad del medio como un referente de la prensa en 
el territorio ecuatoriano.

La función indagatoria –congénita en el periodismo– se sostiene 
de una selección acertada y heterogénea de las fuentes de información. 
Un procedimiento que requiere el entrenamiento del sentido crítico del 
profesional de la comunicación. Más allá de una colección aventurada 
y hasta monótona, se considera una actividad que presupone un acer-
camiento a los acontecimientos desde un enfoque renovador y que, al 
tiempo, involucra a cada uno de los actores.

El ejercicio –oportuno– del periodismo de fuentes se contrapone a la 
lógica popularizada respecto a la precarización de la actividad informativa 
en América Latina. En contraste, se trata de un escenario competitivo 
que en, su conjunto, procura inspirar, develar, forjar, crear comunidad, 
formar ciudadanos… Todo esto, en sintonía con una pretensión social 
por mejorar la salud democrática del contexto territorial próximo, sin 
que esto constituya descuidar la premisa elemental de informar.

Diario El Comercio se mantiene como un referente de la dinámica 
profesional de la comunicación en Ecuador y la región. Su carta de 
presentación se establece en el trinomio: independencia editorial, espe-
cialización y gestión escrupulosa. Una posición privilegiada que adecúa, 
entre otros aspectos, la continuidad del ejercicio periodístico de calidad 
que, primordialmente, se proyecta a favor de la libertad de los pueblos 
(condición en la que las personas tomen sus propias decisiones); más 
aún, en los períodos del escenario democrático actual.
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La integración de una multiplicidad de fuentes de información se 
configura como garantía próxima de una edición informativa rigurosa. 
En efecto, como una contribución categórica y multidimensional en 
la construcción del discurso periodístico. A su vez, dicha proyección 
revela una medida imperativa de consolidación de la democracia en 
la que los medios de comunicación se establecen, en la praxis, como 
auténticos escenarios de reflexión, co-construcción y socialización 
integral de las necesidades/aspiraciones de la célula social en sus dis-
tintas esferas de desarrollo.
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A cada nova manifestação antipolítica no cenário transnacional, se 
faz mais presente a ideia de que o modelo de Democracia Representativa 
vem passando por um período conturbado de descredibilização. Desde 
o início da segunda década dos anos 2000, países como o Brasil, os 
Estados Unidos, a França e a Itália registraram manifestações populares 
de crítica às instituições democráticas e às práticas políticas relacio-
nadas à corrupção do sistema. As demonstrações de descontentamento 
assumem várias formas, desde protestos de rua até a eleição de políticos 
cujos discursos renegam tradições democráticas, e a frequência com que 
elas têm aparecido, apoia a teoria de que “trata-se do colapso gradual 
de um modelo político de representação e governança” (Castells, 2018, 
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p. 2). Para Castells (2018), vivemos uma rejeição coletiva à democracia 
liberal, que tem resultado no surgimento de lideranças políticas que 
têm alterado de forma profunda a ordem política nacional e mundial. 
O crescimento do movimento antiestablishment contribui para a ideia 
de que o sistema democrático está em crise, seja ele em repúblicas 
presidencialistas, semipresidencialistas ou monarquias parlamentares.

Esse colapso do sistema democrático representativo, do qual trata 
Castells, é produto da soma de uma série de fatores, dentre os quais 
se destacam os escândalos de corrupção no meio político, a falta de 
representatividade de demandas sociais entre os governantes eleitos, o 
desfavorecimento econômico que vem se fazendo presente em diver-
sas nações desde a Crise de 2008 e as novas possibilidades de atuação 
cidadã oferecidas pelo desenvolvimento da Internet.

Em especial, o papel desempenhado pela Internet tem se destaca-
do nessa conjuntura. Através das redes sociais virtuais, que figuram 
como “estruturas dinâmicas e complexas formadas por pessoas com 
valores e/ou objetivos em comum, interligadas de forma horizontal e 
predominantemente descentralizada” (Souza & Quandt, 2008, p. 32), 
surgem possibilidades inéditas de interação entre cidadãos em escala 
global. Essas redes, como meios de comunicação alternativos e exten-
sos, abrem espaço para que tanto a esfera pública (onde estão contidos 
os movimentos sociais e seus atores) quanto a esfera partidária (onde 
estão os mandatários e os candidatos a cargos públicos do setor polí-
tico) promovam novas estratégias de contato com seu público-alvo e 
inaugurem formas de participação política.

No panorama político mundial, um movimento tem sido bem-suce-
dido ao aliar os discursos contra as práticas democráticas tradicionais 
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às potencialidades da Internet. Esse movimento, de cunho político-so-
cial, é conhecido como antissistema e representa “grupos que não só 
são contra as políticas de governo, como também se opõem ao sistema 
como um todo” (Brunacci, 2014, p. 23). Os grupos mencionados por 
Brunacci, podem pertencer tanto à esfera pública quanto à partidária, 
assumindo ações e propósitos de acordo com o âmbito em que se en-
contram. A adoção de discursos antissistema por parte de membros da 
esfera partidária, especialmente, tem sido uma tendência e tornaram-se 
frequentes eleições de governantes que descredibilizam o próprio sis-
tema em que atuam, além de fazer uso de redes sociais em negação a 
práticas tradicionais de contato com o eleitorado.

A eleição de políticos extremistas compõe parte desse contexto, 
e alcança desde sistemas democráticos como os Estados Unidos de 
Donald Trump (2016), a Itália de Giuseppe Conte (2018), as Filipinas 
com a eleição de Rodrigo Duterte (2016) e a eleição de Jair Bolsonaro, 
no Brasil (2018). Compreender de que forma esses candidatos se articu-
laram com o público através da web, durante o período eleitoral, pode 
auxiliar na compreensão do papel das redes sociais no panorama político 
atual. Com uma abordagem quali-quantitativa, este estudo analisa as 
estratégias de comunicação digital de dois partidos em suas páginas do 
Facebook, buscando compreender seu potencial na promoção da parti-
cipação política online: o Partido Social Liberal (Partido Social Liberal 
- PSL, s.d.), que em 2018 elegeu o presidente Jair Messias Bolsonaro 
no Brasil, e o M5S - Movimento Cinque Stelle (s.d.), que no mesmo 
ano elegeu o primeiro ministro Giuseppe Conte na Itália. Ao final do 
estudo, apresentam-se as nuances do Movimento Antissistema e esti-
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ma-se a abrangência e o potencial desses ambientes na promoção da 
participação online.

O Partido Social Liberal

O Brasil, em junho de 2013, foi tomado por uma série de mani-
festações populares nas ruas, nos meios de comunicação e nas redes 
sociais. Essas manifestações tiveram início na cidade de São Paulo, 
onde o Movimento Passe Livre começou a protestar contra o aumento 
da tarifa de transporte público, e se espalharam por todo o país. Com 
a expansão das mobilizações pelo território nacional, as demandas dos 
protestantes se dinamizaram, agregando vários movimentos sociais 
divergentes, cujo um dos únicos pontos de concordância era a aversão 
ao sistema político brasileiro, tido como generalizadamente corrupto, 
devido a fatores como os escândalos denunciados pela operação Lava 
Jato3. Este episódio acarretou a polarização política entre os adeptos aos 
ideais de direita e de esquerda e o impeachment de Dilma Rousseff (em 
2016), fertilizando o terreno para o crescimento do sentimento antipolítico 
que culminou na vitória do candidato Jair Messias Bolsonaro, em 2018.

No ano de sua vitória eleitoral, Bolsonaro era membro do Partido 
Social Liberal (PSL), até então uma sigla pequena que ao aderir ao 
discurso antissistema conquistou a eleição do presidente, de quatro 
senadores, de três governadores e a segunda maior bancada na Câmara 
dos Deputados. Registrado em 1998 pelo Tribunal Superior Eleitoral, 
o PSL é um partido que se autodeclara social-liberalista.

3. A operação Lava a Jato pertence à Polícia Federal Brasileira, teve início em 2014 
e desde então investiga trâmites de desvios de dinheiro e de acordos com base 
em propina entre empresários e políticos.
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Apesar de ter se posicionado durante a campanha como um candidato 
contra o sistema político brasileiro, Bolsonaro integrou o Congresso Na-
cional por 27 anos, antes de deixar o cargo de deputado federal, membro 
de partidos de “baixo escalão” sem muita visibilidade na Câmara, para 
se candidatar à presidência. Dessa forma, sua popularidade em diversos 
setores sociais é anterior ao mencionado período eleitoral, e se deve a 
seu discurso transgressor alinhado à extrema-direita e a seu desapego 
para com o “politicamente correto”, o que garantiu a ele lugar de fala 
em diversos programas da TV aberta brasileira, principalmente nos de 
humor como o CQC e o Pânico na Band (ambos pertencentes à Rede 
Bandeirantes de Televisão). Além disso, a popularidade alcançada por 
Bolsonaro na corrida eleitoral de 2018, se deve também ao fato de que 
ele articulou sua candidatura publicamente com maior antecedência em 
relação aos outros presidenciáveis, conforme Sousa condensa em sua fala:

Desde o primeiro ano da 55ª legislatura (2015-2019), Bolsonaro uti-
lizou as mídias sociais – e, em particular o Facebook – para anunciar 
sua intenção de ser candidato à Presidência em 2018 e divulgar as 
pautas as quais, futuramente, viria a defender na campanha eleitoral. 
(Sousa, 2019, p. 2)

Outro ponto que vale ser mencionado acerca de Jair Bolsonaro é 
que, assim como outros representantes dos ideais antissistema pelo 
mundo, ele tem como uma de suas principais características a atribuição 
de descrédito à imprensa tradicional. Durante o período eleitoral, essa 
descredibilização, aliada ao tempo de propaganda restrito que o PSL 
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apresentava no rádio e na TV aberta4, fizeram com que Bolsonaro e sua 
equipe utilizassem ativamente as redes sociais como canal de contato 
com o público. Assim, o Facebook, a rede social mais utilizada por bra-
sileiros, ganhou posição de destaque como estratégia de comunicação 
com o eleitorado. Atualmente, a página oficial do PSL, na mencionada 
rede, conta com mais de 200 mil seguidores, muitos deles conquistados 
durante a corrida eleitoral de 2018, quando a equipe de comunicação do 
partido lançava mão de postagens frequentes para divulgação da candi-
datura de Bolsonaro. A tabela a seguir indica o conteúdo das postagens 
realizadas ao longo da semana anterior ao dia do primeiro turno das 
eleições em que Bolsonaro se consagrou presidente (07 de outubro de 
2018). Em média, cada postagem apresentou 1.500 interações.

Tabela 1.
Postagens do PSL no Facebook

Conteúdo das postagens analisadas Quantidade de 
postagens

Tipo de postagem
Postagem de imagens 23
Postagem de vídeos 13

Conteúdo da postagem
Apresentação de falas de Bolsonaro 8
Apresentação de fala de eleitores 2
Contagem regressiva para o dia da eleição 7

4. De acordo com o Artigo 46 da Resolução Nº 23.551, do Tribunal Superior 
Eleitoral, o tempo de propaganda dos candidatos é determinado pelo tamanho 
da coligação do qual sua sigla faz parte. Quanto maior a coligação na qual estão 
envolvidos, maior tempo de propaganda têm os candidatos.
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Marketing relacionado a outras mídias, páginas ou 
redes sociais 4

Apresentação de promessas de campanha 5
Propaganda institucional 7
Posts instigando a participação do público 3
Número total de postagens entre 30/09/2018 e 
06/10/2018 36

Elaboração própria a partir dos dados coletados na página do 
PSL no Facebook. Recuperado de https://www.facebook.com/
PartidoSocialLiberalBR/

Com base na tabela, destacamos a seguir as estratégias adotadas 
pelo PSL que, sendo partido membro da esfera política do movimento 
transnacional antissistema, ilustram formas de articulação no meio online 
condizentes com as tendências político-comunicacionais alvos de análise 
deste artigo. O primeiro ponto que merece destaque está relacionado 
à periodicidade das postagens que durante a semana da eleição se fi-
zeram diárias por meio dos posts de contagem regressiva. Esses posts, 
trazendo mensagens e a imagem de Bolsonaro (como o exemplificado 
no print screen Figura 1, a seguir), foram utilizados como estratégia do 
PSL para manter aberto e estreito o canal estabelecido com o público.

À parte dos posts de contagem regressiva, os conteúdos apresentados 
nas demais postagens também representam estratégias de manutenção 
de contato com o eleitorado, mas além disso, merecem destaque por 
terem como escopo uma divulgação de material condizente com os ideais 
antissistema. Na tabela, os separamos entre seis setores de acordo com 
sua abordagem específica, para que assim o leitor pudesse obter uma 
compreensão mais ampla do conteúdo divulgado pelo PSL no período 
da campanha. Para a análise, porém, adotamos uma posição mais gene-

https://www.facebook.com/PartidoSocialLiberalBR/
https://www.facebook.com/PartidoSocialLiberalBR/
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ralista em que elencamos três áreas nas quais esses post se encaixam, 
sendo elas: Propaganda Eleitoral (que engloba - apresentação de falas 
de Bolsonaro, apresentação de promessas de campanha e propaganda 
institucional), Integração com o Público (apresentação de fala de eleitores, 
posts instigando a interação do público) e Multiplataformas (marketing 
relacionado a outras mídias, páginas ou redes sociais).

Figura 1. Exemplo de contagem regressiva. Recuperado em 2019 agosto 
2 de https://www.facebook.com/PartidoSocialLiberalBR/

Os posts relacionados à área de Propaganda Eleitoral, bem como os 
de Multiplataformas, sustentam a mencionada negação de Bolsonaro (e 
de outros líderes antissistema) aos veículos de imprensa e garantem ao 
PSL a imagem de um partido modernizado. Além disso, tem-se que a 
realização destes posts garantiu lugar de fala ao presidenciável e contri-
buiu para a superação da desvantagem com a qual Bolsonaro entrou na 
corrida eleitoral, devido à restrição de tempo para fazer propaganda nos 
meios tradicionais de comunicação, o Rádio e a TV. O fato de o PSL ter 

https://www.facebook.com/PartidoSocialLiberalBR/
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conseguido eleger seu candidato, fazendo uso extensivo de plataformas 
virtuais em contraposição ao uso restrito de outros canais, fortalece a 
visão da Internet como uma importante ferramenta do jogo político. 
Tanto a propaganda eleitoral, quanto a menção a outras plataformas, 
são exemplificadas no print screen Figura 2, a seguir.

Figura 2. Exemplo de propaganda eleitoral e uso de multiplataformas. 
Recuperado em 2 de agosto de 2019 de https://www.facebook.com/
PartidoSocialLiberalBR

Soma-se ao mencionado, as estratégias adotadas pelo PSL para 
promover a participação do público. O envolvimento popular com a 
campanha foi instigado por meio de abertura de espaço para o envio de 
vídeos (contemplado pelo print screen Figura 3, a seguir), repostagem 
de conteúdo enviado por seguidores, uso de linguagem coloquial de 

https://www.facebook.com/PartidoSocialLiberalBR/
https://www.facebook.com/PartidoSocialLiberalBR/
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aproximação com os usuários e disposição de área para debates (como 
grupos de Whatsapp e a seção de comentários sobre os posts). As men-
cionadas táticas proporcionaram ao partido, a imagem de outsider do 
sistema político, tendo em vista que estabeleceu um contato mais direto 
e a possibilidade de participação do público na campanha, apresentando, 
assim, um distanciamento com a esfera burocrática que tem sido tão 
criticada mundo afora.

Figura 3. Exemplo de estratégia de interação com o público. 
Recuperado em 2 de agosto de 2019 de https://www.facebook.com/
PartidoSocialLiberalBR

Todos os posts do PSL, analisados pelo presente estudo, combinavam 
texto a recursos multimídia, de fotos ou de vídeos, nos quais também 
se faziam presentes elementos discursivos como frases de efeito ou 
promessas de campanha. Os textos/as falas empregadas nestes posts 
apresentam padrões discursivos de uso da ideia “Nós vs. Eles”, de 

https://www.facebook.com/PartidoSocialLiberalBR/
https://www.facebook.com/PartidoSocialLiberalBR/
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condenação de candidatos ou partidos adversários e de apresentação do 
PSL, em especial de Jair Bolsonaro, como a salvação do Brasil.

Finalizamos a listagem das principais apreensões sobre as estratégias 
eleitorais online do Partido Social Liberal, com uma ressalva acerca 
da exclusividade de Jair Bolsonaro como alvo de todas as postagens 
realizadas na semana que antecedeu o dia da eleição, mesmo que o PSL 
tenha lançado candidatos para todos os cargos disputados em 2018, sen-
do eles os de governadores estaduais, senadores e deputados federais e 
estaduais. A seguir, analisamos o contexto que favoreceu o surgimento 
de outro membro da esfera partidária antissistema, o Movimento Cinque 
Stelle na Itália, e elencamos também as estratégias deste partido para 
se articular com o eleitorado no âmbito digital.

O Movimento Cinque Stelle

Desde 2008, com a deflagração de uma crise financeira que atingiu 
níveis mundiais, a Itália passa por um período conturbado que incide não 
só sobre seu setor econômico, mas também sobre o político. A alta do 
desemprego, o calote aos bancos, as políticas de austeridade requeridas 
pelo Fundo Monetário Internacional para a realização de empréstimos, 
a crise de imigração dos refugiados sírios buscando asilo nos portos 
italianos e os escândalos de corrupção denunciados pela operação Mãos 
Limpas5 são fatores de influência para a instauração do sentimento de 
descrença nos italianos em relação ao seu sistema político. A permanência 
e a intensificação dessas adversidades ao longo dos anos, fizeram com 

5. A operação Mãos Limpas, em italiano Mani Pulite, diz respeito a uma investigação 
do Ministério Público da Itália sobre crimes de corrupção envolvendo políticos 
e empresários do país, entre os anos de 1992 e 1994.
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que, em 2018, o partido político representante dos ideais antissistema, 
Movimento Cinque Stelle (M5S), obtivesse uma vitória eleitoral his-
tórica, alcançando mais de 30% dos votos do eleitorado e elegendo ⅓ 
do Parlamento do país.

Na República Parlamentarista da Itália, o voto não é obrigatório e 
a liderança do país é dividida entre um chefe de Estado, o presidente, e 
um chefe de Governo, o primeiro ministro. Ambos são eleitos através 
de eleições indiretas, ou seja, por deputados e senadores integrantes 
do Parlamento nacional, que por sua vez, são eleitos com base na 
quantidade de votos que é destinada a seu partido e não diretamente 
a sua candidatura. Assim, a conquista de mais postos no Parlamento 
representa a possibilidade de um partido eleger um presidente ou um 
primeiro-ministro de seu interesse. Isso foi o que aconteceu após a elei-
ção de 222 deputados e 109 senadores do M5S, que se aliou ao partido 
Lega Nord, representante de ideias de extrema-direita, para consagrar 
Giuseppe Conte como premiê italiano. Ele foi escolhido pelo então 
presidente do Cinque Stelle, Luigi Di Maio, por se adequar às propostas 
do partido antissistema e da Lega, que se unem pelo “mesmo desejo 
de renovação da política dominada por partidos tradicionais, a mesma 
capacidade de ouvir e falar como pessoas comuns, assumindo formas 
agressivas e diretas de comunicação” (Nesto, 2014, p. 145).

Estabelecido o contexto em que o Movimento Cinque Stelle alcançou 
protagonismo no cenário político italiano, cabe aqui explorar suas raízes 
e as estratégias que proporcionaram esse crescimento. O M5S como 
partido político foi registrado em 2009 pelo comediante Beppe Grillo 
e pelo empresário Gianroberto Casaleggio, ambos outsiders no meio 
político. No entanto, sua existência como movimento social é anterior, 
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tendo sido suscitado por Beppe Grillo em seu blog, onde convidava os 
internautas a se mobilizarem contra práticas políticas tradicionais na 
Itália. Na primeira eleição da qual participou, em 2013, o partido M5S 
já demonstrava ter conquistado apelo popular, ao alcançar 25% dos 
votos válidos destinados a eleição de parlamentares.

O Cinque Stelle se posiciona como uma alternativa ao sistema 
tido como corrupto, adere ao tom nacionalista e é flexível quanto ao 
alinhamento com partidos de direita e de esquerda. Além disso, uma de 
suas principais características se refere ao uso extensivo de plataformas 
digitais em prol de sua autopromoção.

O Movimento Cinque Stelle fez da internet e do potencial ofereci-
do pela Web 2.0 um dos principais recursos organizacionais, mas 
também um elemento fundamental de sua concepção de política e 
democracia. No entanto, a mobilização estimulada e incentivada 
pelo M5S, ocorre não apenas online, mas também offline nas co-
munidades locais. (Improta, 2017, p. 70)

Esse uso frequente de plataformas online, mencionado por Improta, 
foi testemunhado durante a corrida eleitoral italiana de 2018, princi-
palmente no que diz respeito às redes sociais. Neste período, a página 
oficial do partido no Facebook, rede social mais utilizada pelos italianos, 
lançou posts periódicos que se intensificaram na semana que precedeu 
o dia da eleição, realizada em 4 de março. Atualmente, a página oficial 
do M5S conta com mais de 1,5 milhões de seguidores. A tabela a seguir 
contabiliza os posts feitos pelo M5S entre 25/02/2018 e 03/03/2018, 
que renderam em média 2.000 interações cada, e expõe os conteúdos 
a que eles se referem:
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Tabela 02.
Postagens do M5S no Facebook

Conteúdo das postagens analisadas Quantidade 
de postagens 

Tipo de postagem
Postagem de imagens 57
Postagem de vídeos 46

Conteúdo da postagem
Citação pejorativa aos demais partidos e candidatos 
envolvidos na disputa 29

Propaganda institucional baseada em Luigi Di Maio 21
Propaganda institucional baseada no M5S como um todo 29
Motivação para votar 7
Instigando a participação do público 7
Imagens da esfera pública ligada ao M5S se mobilizando 10
Número total de postagens entre 25/02/2018 e 
03/03/2018 103

Elaboração própria a partir dos dados coletados na página do 
M5S no Facebook. Recuperado de https://www.facebook.com/
movimentocinquestelle/

A análise das postagens do M5S se diferencia da relacionada ao PSL, 
em especial, pela singularidade do sistema político italiano. Na Tabela 
02, entre os conteúdos de postagens referentes à propaganda política do 
M5S, destacam-se as com material correspondente à motivação para o 
voto, que não é obrigatório na Itália, e as com imagens de mobilização 
da esfera pública do Cinque Stelle em manifestações de rua realizadas 
na semana da eleição. Ambas estratégias de postagens cumprem a prer-
rogativa de estreitar e manter o contato com o eleitorado, ao apresentar 
sua importância (a de seu voto) e dar espaço para a representação direta 

https://www.facebook.com/movimentocinquestelle/
https://www.facebook.com/movimentocinquestelle/
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de suas demandas. Os exemplos desses posts estão presentes nos print 
screen Figura 4, a seguir.

Figura 4. Motivação ao voto (figura esquerda). Mobilização popular 
(figura da direita). Recuperado em 1 de dezermbro de 2019 de https://
www.facebook.com/movimentocinquestelle/ e https://www.facebook.
com/movimentocinquestelle/

Em conjunção a essas estratégias de manutenção de contato, sa-
lienta-se também as postagens instigando a participação do público, 
as quais são produzidas com perguntas sobre possíveis ações do M5S 
e instigam que os usuários respondam na área destinada aos comentá-
rios ou interajam com a publicação através de curtidas. Essa estratégia 
corrobora com a ideia antissistêmica de que é o povo quem deve estar 
no comando direto das ações políticas, sem a interferência de fatores 
burocráticos. O print screen Figura 5 ilustra essa articulação:

https://www.facebook.com/movimentocinquestelle/
https://www.facebook.com/movimentocinquestelle/
https://www.facebook.com/movimentocinquestelle/
https://www.facebook.com/movimentocinquestelle/
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Figura 5. Aprova esta seleção? Recuperado em 1 de dezembro de 2019 
de https://www.facebook.com/movimentocinquestelle/

Segundo a análise da tabela, evidenciam-se os maiores números de 
postagens destinados ao conteúdo de propaganda do partido (seja ela com 
a imagem geral ou com a de Luigi Di Maio) e de rechaço a outros partidos 
presentes na corrida eleitoral. A presença massiva desses posts ao longo da 
última semana antes do dia da votação, indica uma construção discursiva 
semelhante à realizada pelo PSL. Por meio das postagens de rechaço aos 
demais concorrentes, o M5S institui o “Nós vs. Eles”, característico do 
movimento antissistema que faz uso de personagens de outros partidos 
tradicionais do cenário político para canalizar sua revolta. Alia-se a isso, 
a instauração, por meio da propaganda partidária, da ideia de que o voto 
ao M5S seria revolucionário e representaria a transformação da Itália. 
Destaca-se também, dentre o número de posts destinados à propaganda 
do partido, o apelo à figura de Luigi Di Maio como um líder à parte do 
sistema político tradicional e integrado ao povo e suas demandas. As es-
tratégias mencionadas neste parágrafo figuram nos print screens Figura 6:

https://www.facebook.com/movimentocinquestelle/
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Figura 6. “O Nós x O Eles” (figura esquerda) e O presidente do M5S, 
Luigi Di Maio (figura direita). Recuperado em 1 de dezembro 2019 
de https://www.facebook.com/movimentocinquestelle/e https://www.
facebook.com/movimentocinquestelle/

Construídas as análises sobre a articulação do Partido Social Libe-
ral e Movimento Cinque Stelle, a próxima parte do artigo se destina a 
traçar as nuances do movimento antissistema, apreendidas com base 
na exploração bibliográfica e nos exemplos apresentados. A partir de 
uma comparação entre ambos, elencamos as estratégias de comunica-
ção online mais empregadas pela tendência antissistêmica e, por fim, 
estimamos o potencial do Facebook enquanto plataforma para promover 
a participação online.

As Nuances do Movimento Antissistema

Tanto no Brasil quanto na Itália, o contexto econômico foi prejudi-
cado pela crise financeira de 2008 e a credibilidade dos políticos tradi-
cionais foi abalada por escândalos de corrupção. Essas circunstâncias 

https://www.facebook.com/movimentocinquestelle/
https://www.facebook.com/movimentocinquestelle/
https://www.facebook.com/movimentocinquestelle/
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motivaram a revolta popular e a organização de manifestações nas mais 
diversas esferas da sociedade. A partir da percepção dessa insatisfação, 
políticos e outsiders aspirantes a política passaram a adotar um discurso 
crítico em relação às práticas perenes no sistema associadas à corrupção, 
como por exemplo o nepotismo, o lobby e a propina. Esse esquema 
de desenvolvimento do ideal antissistema na política é semelhante em 
todos os países que têm presenciado a ascensão de representantes do 
antiestablishment. Pode-se indicar, então, que o movimento antissistema 
na esfera partidária provém da percepção de uma tendência da esfera 
pública, tendo esta sido desencadeada devido a fatores econômicos e 
de descredibilização do sistema.

Aliada à apreensão dos fatores comuns que desencadeiam a adoção 
do ideal antissistema na esfera política transnacional, destaca-se as 
características que reverberam nos discursos e nas ações dos políticos 
antissistêmicos. Figuram como propriedades comuns dos partidos an-
tissistema: a adesão de candidaturas de outsiders ou de políticos que 
não sejam associados ao alto escalão do sistema; a defesa de posições 
nacionalistas em detrimento à política globalista popularizada após 
o final da Guerra Fria; a flexibilidade de associação com ideais de 
direita ou de esquerda; as apropriações de alguns ideais populistas de 
“uma noção radical de igualdade política, a lutar pela supremacia do 
povo” (Galito, 2017, p. 7) e de exaltação de um líder com habilidade de 
mobilizar massas, como Bolsonaro e Di Maio; a crítica aos processos 
burocráticos característicos das instituições democráticas; e o rechaço 
aos meios de comunicação tradicionais contraposto pelo uso assíduo 
de redes sociais.
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Quanto às estratégias de articulação do PSL e do M5S no Facebook, 
pode-se afirmar que se assemelham desde os formatos de postagens, 
através da combinação de texto com recursos multimídia (de imagens 
e vídeos), até os conteúdos divulgados, os quais em ambos os casos 
correspondiam a três áreas de interesse: manter aberto o canal de con-
tato com o público, interagir com o eleitorado e ter espaço irrestrito 
para propaganda partidária. Por meio da divulgação desses conteúdos, 
estabeleceu-se uma linha discursiva de natureza antissistêmica em am-
bos partidos. Essa linha foi construída, semelhantemente, através: da 
oposição entre os mencionados partidos e seus concorrentes (taxados 
como representantes do Sistema); da consagração dos partidos como a 
única oportunidade de mudança para seus respectivos países; e da ex-
ploração da imagem de um líder carismático que seria simples, externo 
ao sistema e representante direto das vontades do povo.

O desempenho dos partidos políticos antissistema no ambiente 
virtual varia de acordo com o país e o sistema de governo no qual eles 
estão imersos. No entanto, as semelhanças elencadas entre as estraté-
gias comunicacionais online do PSL e do M5S, traçam uma tendência 
internacional de articulação no Facebook, a qual se baseia em posta-
gens diárias, multimídias e interativas, com o objetivo de: fidelizar um 
público, dar a ele a ideia de que tem poder decisório direto dentro do 
partido (diferentemente dos princípios de Democracia Representativa) e 
legitimar as redes sociais como espaços de comunicação mais efetivos. 
Essas estratégias não só inauguraram novas ações aos partidos, mas 
também proporcionaram ao público novos espaços para participação 
política, tendo em vista que no Facebook, os eleitores podem: se associar 
às organizações políticas de seu interesse (através da opção de seguir as 
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páginas e poder acompanhar atualizações), estabelecer contato direto 
com os representantes dessas associações (por meio dos comentários 
nas postagens, curtidas e mensagens no chat do Facebook) e deliberar 
com outros usuários.

Conclusão

O uso da Internet, em detrimento aos meios de comunicação tradi-
cionais, se relaciona com o fenômeno contemporâneo transnacional de 
articulação política através da Web, em especial das redes sociais. O am-
biente online, sem uma demarcação fixa de restrições quanto a propagandas 
eleitorais, representa um espaço em que os partidos podem usufruir da 
comunicação de acordo com suas próprias concepções. Como demonstrado 
nos exemplos explorados por este artigo, a associação da política com 
as redes sociais promove a institucionalização destas, sendo horizontais 
e de extenso alcance, fora dos parâmetros burocráticos que dominam a 
interação do público com os mais diversos setores governamentais.

A apropriação do ambiente digital pelos membros do antiestablishment, 
portanto, se deve tanto à concordância entre os ideais antissistema, quanto 
às mencionadas possibilidades inovadoras que o meio online propor-
ciona de maneira geral aos partidos políticos. Em específico, à esfera 
partidária antissistêmica, pode-se dizer que a importância da imersão 
no ambiente digital se deve ao fato desta ter favorecido a percepção 
dos políticos acerca da tendência social de negação ao establishment, 
a qual se fez expressiva no meio digital pela migração dos atores e dos 
movimentos sociais para as redes, onde possuem renovadoras possibi-
lidades de contato e participação.
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Os números de seguidores, de interações nas páginas e, posterior-
mente, de votos destinados ao M5S e ao PSL nas eleições de 2018 de-
monstram a alta potencialidade do Facebook (em conjunção de outras 
redes sociais) como um ambiente que promove participação popular e 
maior contato entre os partidos políticos e seu eleitorado. Isso se deve, 
principalmente, pelo fato de o Facebook disponibilizar um espaço de 
comunicação livre da burocracia dos sistemas políticos, que proporciona 
a possibilidade de interação mais intensa entre os partidos e seu público, 
que pode não só consumir os conteúdos divulgados, mas também apre-
sentar seu feedback e deliberar quanto a eles. Destaca-se, no entanto, 
que mesmo tendo em vista a alta potencialidade das redes sociais, a 
mobilização da esfera pública proporcionada pelos ideais antissistema 
e os contextos em que esses ideais se desenvolvem são também fatores 
determinantes no sucesso apresentado por esses partidos, que perceberam 
e se apropriaram de uma tendência que ganha proporções mundiais.
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Perspectiva Periodística: Problemática, Contexto 
Social y Legislativo de la Violencia contra la 
Mujer en Ecuador
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Abordaje de Medios de Comunicación

“Los medios son una valiosa herramienta que permiten difundir 
cualquier tipo de información además de servir también como una he-
rramienta de concienciación ya que estos tienen la capacidad de influir e 
intervenir en las creencias de las sociedades”. (Zurbano Berenguer, 2010)

Existe una relación entre el rol de los medios de comunicación 
masiva en lo referente a la representación de la violencia, y el incre-
mento del temor ciudadano, lo cual se debe al papel de los medios 
en la difusión, construcción y discusión de temas públicos como la 
violencia, y al impacto que genera su tratamiento en las audiencias. 
(Aguilar & Rodríguez, 2018)
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En base a lo expuesto, es preciso enfatizar que el papel que des-
empeñan los medios de comunicación guarda mucha relación con las 
noticias de representación de la violencia y el aumento del temor de 
los ciudadanos. Debido al rol que cumplen estos medios al difundir, 
construir y discutir temas de interés público como es el caso de la vio-
lencia, el impacto que se produce al tratar estos temas con la ciudadanía 
en general causa diversas posturas. En efecto, en la actualidad a través 
de los medios de comunicación masiva se ofrece a la audiencia una 
diversidad de noticias respecto a la violencia que muchas veces forman 
en la mente de la audiencia una percepción fuera de la realidad, debido 
al excesivo uso del sensacionalismo.

A partir de los años ochenta la tecnología tuvo un fuerte impacto en 
la prensa escrita, lo que permitió que se diera paso a la incorporación 
de la informática y por ende esto llevó al uso de nuevos recursos 
visuales. De la misma forma, ante la apremiante superioridad de las 
imágenes, los medios de comunicación escrita se valieron de estos 
instrumentos ya instaurados por la prensa como son las imágenes y 
la fotografías para generar nuevos contenidos a través de las info-
grafías, que no son nada más que técnicas de obtención de imágenes 
a través de procesos informáticos. (Villaverde, 2014)
los medios ofrecen una imagen distorsionada de la delincuencia, 
exagerando la frecuencia y preponderancia del crimen violento por 
sobre otros tipos de delitos. Esta situación se vincula también con la 
presencia de intereses económicos, políticos y muchas veces ideo-
lógicos de los medios, que definen estrategias de acción de acuerdo 
a estos elementos. (Aguilar & Rodríguez, 2018)

De hecho, la prensa con el fin de captar a la audiencia usa de por-
tadas imágenes o representaciones de la violencia de mujeres, niños, 
etc. seguida de frases sensacionalistas que pueden influir de manera 
negativa en los receptores. Es normal ver los diarios noticias referentes 
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a violencia contra la mujer en áreas de periódicos denominados como 
crónica roja o policiales. La finalidad periodística es indagar e infor-
mar y difundir a través de los medios de comunicación, no obstante, 
continuamente esto ha ocasionado que se dé protagonismo a los temas 
de violencia en todo el aspecto.

En lo que respecta a la construcción de la violencia, señalan que el 
discurso que construyen los medios se da a partir de los paradigmas 
culturales y sociales dominantes. Los medios de comunicación 
reproducen con frecuencia estereotipos de género. Las noticias de 
violencia contra las mujeres, estás se presentan “de manera des-
criptiva, desvirtuando la realidad, el asesinato se lo oculta tras los 
conceptos de drama pasional”, tendiendo a justificar la agresión y el 
asesinato bajo el supuesto de que quien lo comete lo hace movido 
por la pasión y los celos, minimizando la gravedad de la acción. 
(García, 2017)

En la actualidad es evidente la acogida que tienen los medios de 
comunicación y por ende las publicaciones que se realizan a través de 
estos, los contenidos periodísticos que se muestran son de influencia 
en los receptores, propiciando comportamientos, actitudes, conductas y 
valores positivos o negativos en las personas que se informan. Por otro 
lado, es necesario enfatizar la forma en que son representadas las mu-
jeres, la mayor parte de las imágenes que se exhiben, se construyen y 
se difunden a través de la prensa, con un tinte sexista comercial, sin 
mayor interés en visualizar los campos destacados por el género feme-
nino. Algo contradictorio frente a los avances surgidos en las diferentes 
áreas: Educativa, política, artística, científica.

Así también se puede apreciar la forma de construcción de los 
discursos partiendo de modelos o arquetipos sociales que son predomi-
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nantes en las noticias, las mismas que muestran diversos estereotipos 
de géneros. Donde la información relacionada sobre violencia contra la 
mujer muestra el hecho violento suscitado, pero ignora por completo las 
causas reales que originaron, se proyecta de forma particular e insólita, 
adulterando la realidad, cubriendo el homicidio generado hacia la fémina 
bajo la concepción de una tragedia pasional, falseando totalmente el 
contexto de la situación. Realidad que produce la aceptación de la vio-
lencia contra la mujer como algo normal, considerando la desconfianza 
y la efusión del amor como una razón para aprobar, ejecutar justificar 
actos de violencia, agresión y hasta la misma muerte.

Los medios de comunicación no han encontrado aún el relato ade-
cuado para contar el terror que sufren las mujeres. En términos 
generales, los periódicos, las radios, los medios digitales y, sobre 
todo, las televisiones, no han sido capaces aún de informar de la 
violencia contra la mujer de manera acorde con la gravedad de un 
problema que cada año cuesta la vida a más de cincuenta mujeres. 
(Calleja & López, 2015)

Se ha considerado como una práctica común para los periodistas 
situar los casos de violencia en contra de la mujer, como acontecimien-
tos que dan a diario, que no tienen mayor consideración respecto a su 
extensión humana, social y educativa. En ocasiones pareciera tener 
desconocimiento de la problemática, o no tener ningún tratamiento 
informativo al redactar, simplemente se publica y ya. Es común ver 
un título jocoso antecediendo la imagen de una muerte como si solo se 
enfocan en el aumento de rating, incremento de ventas, mientras más 
sangre más crueldad muestre la fotografía mejor. Pese a ser un tema 
de interés mundial, no se lleva como tal. Siendo importante elaborar 
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un titular sobre el suceso de la noticia, seleccionando minuciosamente 
el uso de vocablos adecuados que permitan la correcta redacción de la 
nota a presentar.

Se conocen los marcos a través del lenguaje, pues todas las palabras 
se definen con relación a marcos conceptuales. Cuando los humanos 
oímos una palabra, se activa en nuestro cerebro un marco, o una 
colección de marcos. La forma en que la sociedad percibe la vio-
lencia contra la mujer tiene que ver también con esos marcos, con 
tradiciones, roles asignados para cada sexo, estereotipos y hábitos 
aceptados. De ahí que cambiar de marcos implique cambiar el modo 
que tiene la gente de entender el mundo. Puesto que el lenguaje 
activa los marcos, los nuevos marcos requerirán un nuevo lenguaje. 
(Calleja & López, 2015)

Dado los conceptos planteados se puede destacar que es importante 
hacer uso de diversas consideraciones generales o de normas que de-
ben respetar los medios para el tratamiento informativo respecto a la 
intimidación contra la mujer. Es transcendental tener en consideración 
que, en los casos de violencia los medios son los responsables de crear 
y presentar el mensaje ante la sociedad, juegan un rol preponderante 
para concienciar e influir de una u otra manera la forma de pensar de los 
individuos, por lo tanto se debe tener cuidado al momento de realizar 
la publicación fotografías e inscripciones que presenten:

• Imágenes que fomenten maltrato contra la fémina.

• Imágenes que denigren a la mujer

• Titulares de burla ante el dolor de las victimas

• Informar de tal manera que el agresor pareciera ser victima
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Es necesario mencionar que, a pesar contar con leyes y medidas de 
protección que incluye una llamada de atención sobre la responsabilidad 
y la objetividad de los medios de comunicación, en la práctica hay un 
gran desorden informativo respecto al modo de tratar y encuadrar perio-
dísticamente los acontecimientos relacionados con la violencia de género.

Exploración de la Violencia

Se considera violencia de genero a cualquier acto, acción u omisión 
que se realice con el fin de causar algún tipo de daño o sufrimiento 
a la mujer, existen un sin número de tipos de violencia entre las que 
se pueden citar la violencia física, sexual, emocional, económica, 
entre cualquier otra forma que provoque alguna lesión que dañe 
la susceptibilidad, dignidad, integridad o libertad de las personas. 
(Reyes, 2015)

Por otro lado, el concepto de violencia se remite específicamente a 
un determinado comportamiento ejecutado por una o más personas, 
que tienen como fin el dominar o someter de una forma a otra al 
ultraje, humillación, opresión, angustia, sufrimiento, o cualquier otra 
acción que pueda violentar o atentar contra la moral y la integridad 
de una persona, y que esté encaminada alcanzar algún fin en contra 
de la voluntad del sujeto afectado. (Castrillón, 2015)

Rol de la mujer
Mujer como ama de casa.
Mujer como madre de familia. Dócil, sumisa, frágil y protectora.
Mujer como cuerpo. (representa a la mujer como un simple objeto 
erótico que carece de calidad de persona).
Mujer como profesional.
Mujer como acompañante u objeto secundario.
Mujer como símbolo sexual.
Mujer como objeto decorativo, que puede ser sustituida o confundida 
por otro objeto. (Pérez , 2012)
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A pesar de que la mujer ha demostrado su capacidad en el ejercicio 
de funciones exclusivas al género opuesto, e incluso llegando a desen-
volver con eficiencia varios roles a la vez. existen representaciones es-
tigmatizadas que restringen su evolución. Partiendo en primera instancia 
desde el hogar donde la función de la mujer se limita a ser únicamente 
una domestica que debe hacer la labor de madre y atender a su familia; 
fuera del hogar la representación que comúnmente se proporciona es de 
acompañante, como un objeto para pasiones desenfrenadas o un centro 
de atención para elevar ventas. Más aún se empodera estos falsos roles 
otorgados a la mujer cuando los medios usando su perspectiva periodística 
utilizan la imagen de la mujer para captar la atención de la audiencia.

Diferencia entre Hombres y Mujeres

Un estudio de las diferencias entre los sexos, cuestión de interés 
universal, se inicia a principios del siglo XX, si bien, las primeras 
investigaciones se realizan a mediados del XIX, a raíz de los cam-
bios socioeconómicos de la Revolución Industrial y a los enormes 
progresos en el campo científico en general. Así también se señala 
que en función de las características sexuales externas y de las dife-
rentes funciones dentro del proceso reproductivo, hombres y mujeres 
ocupan roles diferenciados en el hacer social. Esta diferenciación ha 
sido interpretada de forma jerárquica en nuestra tradición cultural, 
entendiendo que las mujeres son inferiores a los hombres, y origi-
nando, de este modo, modelos de desigualdad entre ambos sexos. 
Además, esta visión del género ha dado lugar a una diferenciación 
en la socialización de hombres y mujeres. (Mosteiro & Porto, 2017)

En efecto, estos estudios con el tiempo han ido evolucionando y des-
de sus orígenes han centrado su interés en diferentes áreas, empezando 
por las diferencias psicológicas que existen entre hombre y mujer, hasta 
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los distintos patrones de comportamiento, conductas, características de 
cada género; cuyos esquemas influyen en la cultura y colectividad de un 
país, que por medio de la socialización van formando una identidad y 
aprendiendo actuaciones, costumbres, normas, estereotipos. Asimilando 
el papel que cada uno desempeña en la sociedad en base a los patrones 
que determina la cultura, en función a su género sean hombres o mujeres.

Por otra parte, vale mencionar que en los últimos años se ha pro-
ducido un cambio en los roles de género. Uno de los hechos que ha 
contribuido de manera singular a este cambio ha sido el paulatino y 
creciente nivel educativo alcanzado por las mujeres que poco a poco 
se ha ido equiparando, e incluso en algunos casos, ha superado al 
logrado por los varones. Es obvio que el incremento de la formación 
académica de las mujeres ha favorecido su incorporación al mercado 
de trabajo y sus posibilidades de promoción y participación en la 
vida económica y social. (Mosteiro & Porto, 2017)

Cabe indicar que este acontecimiento ha ocasionado un cambio 
significativo en la vida de algunas mujeres, en la actualidad se puede 
evidenciar un mayor número de féminas que buscan prepararse obte-
niendo títulos de tercer nivel, realizando posgrados, doctorados…etc. 
Inclusive ejerciendo funciones en puestos altos del Estado; no obstante, 
esto no significa que haya desaparecido los diversos estereotipos de 
géneros. Hoy en día aún se encuentran en vigencia diferentes creen-
cias u opiniones en referencia al trabajo que desempeñan hombres y 
mujeres, si estos corresponden al papel asignado según el sexo en una 
determinada colectividad. Estas ideas, dogmas van trasmitiéndose de 
generación en generación mediante agentes de socialización como son: 
la escuela, familia, doctrinas quienes desempeñan un papel importante 
en la difusión y persistencia de prácticas tradicionales de cada género. 
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“La familia y la escuela son los principales espacios de sociali-
zación en los que se aprenden e interiorizan los roles masculinos 
y femeninos”. Asimismo, refiere que las pautas diferenciales de 
socialización que tienen lugar desde edades muy tempranas en la 
vida del individuo van a tener implicaciones en la etapa adulta y dan 
respuesta a las diferencias en las conductas, motivaciones, valores 
y auto concepto entre uno y otro sexo. (Mosteiro & Porto, 2017)

De acuerdo con el autor, la familia y los centros educativos juegan 
un papel vital en el desarrollo de criterios de los niños. Al ser agentes de 
socialización influyen en las pequeñas mentes de los infantes cimentando 
en su formación la asimilación de criterios adecuados o inadecuados, 
que más tarde en la adultez sirven de modelo y guía para sobrellevar 
sus vidas y las de sus vástagos, conllevando este comportamiento a una 
secuencia hereditaria de actuaciones y patrones difíciles de cambiar. 
Debido al enraizamiento paulatino desde la infancia. Los niños son 
como esponjitas que absorben todo lo que ven y escuchan, copiando y 
consolidando su propio temperamento, por lo tanto, el comportamiento, 
la manera de actuar, desenvolvimiento e inclusive la forma de hablar 
de los padres y docentes contribuyen en el fortalecimiento criterios, 
estereotipos en los niños. En conclusión, el trato que se dé a los peque-
ños en su hogar va a ser la base en la interiorización del papel que se 
estima propios de cada sexo.

 Los estereotipos son la base de los prejuicios que afectan tanto a 
hombres como a mujeres por el carácter que tienen no solo des-
criptivo sino prescriptivo. Cada vez que la persona aprende que es 
‘niño’ o que es ‘niña’, va aprendiendo también cual es la conducta 
apropiada para esa autocategorización, siguiendo las prescripciones 
culturales asociadas a su sexo (Mosteiro & Porto, 2017).
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De esta forma los niños basándose en lo que escucharon o vieron, 
crecen con obsesiones y preocupaciones que luego afectan su carácter. 
Siendo evidente desde el mismo momento de su nacimiento en cuanto 
se determina su sexo comienza la discriminación. El niño es criado con 
una posición de superioridad, altivez, machista a diferencia de la niña 
que es encasillada muy por debajo, creciendo con idea de sumisión, 
debilidad, destinada al servicio del hombre sin considerar sus deseos y 
aspiraciones, todo parece indicar que estos estereotipos de género aún 
continúan vigentes siendo uno de factores que influyen en la violencia, 
debido al rol que estos desempeñan en su manera de pensar, interpretar, 
y sobre todo en la forma de actuar y su relación con los demás.

Así también el escenario de dominación paternal se expresa en el 
espacio privado, social y político donde la figura masculina se impone 
a la de la mujer, acaparando las estructuras de poder y subordinando 
al rol femenino en instancias que van desde el núcleo familiar hasta 
las instituciones gubernamentales y los procesos políticos. En este 
sentido, se pueden comprender dos ámbitos de acción y producción 
simbólica separadas e independientes entre sí. “Una, la pública, es 
reservada a los varones para el ejercicio del poder político, social, 
del saber, económico, etc.; y la otra es para las mujeres quienes 
asumen subordinadamente el rol de esposas y madre. (Flores & 
Browne, 2017)

Es evidente la relación de tensión permanente entre hombres y mu-
jeres, donde los primeros instituyen pactos simbólicos para perpetuar 
su dominio, colocándolos por sus propias familias desde su nacimiento 
en posiciones mandatarias donde le dan la potestad de exigir, ordenar, 
juzgar, reclamar, establecer, administrar, disciplinar…etc. Mientras que 
las segundas que aceptan ser subordinarías obedecen, callan, acceden 
ser dóciles y relegadas a lo privado, teniendo como pape principal la 
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reproducción, faenas del hogar, el cuidado de los vástagos, supervisión 
de los trabajos de los hijos y la atención intima para su esposo…etc. 
tareas que son inculcadas desde pequeñitas en las niñas.

Leyes y Mecanismos

En el Ecuador, la violencia se ha convertido en uno de los males 
más reprochables en todos los sectores; las consecuencias no solo 
afectan a la familia, sino a la sociedad y al Estado. Se conoce que 
las cifras de maltrato a la mujer son altas. Ahora bien, según una 
revisión de las estadísticas disponibles en 2013, a nivel global un 
35 por ciento de mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual en 
el contexto de relaciones de pareja o violencia sexual fuera de re-
laciones de pareja. Mientras que, en Latinoamérica, una encuesta 
realizada por la Organización Panamericana de la Salud indica 
que en doce países de la región entre el 17 y el 535 de las mujeres 
latinoamericanas podrían ser víctimas de violencia física o sexual 
de parte de sus parejas. (Chávez & Juárez, 2016)

Como se puede evidenciar la violencia en el país afecta a todos los 
sectores de la sociedad. Existe en Ecuador un porcentaje significativo 
de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia ya sea por su con-
viviente o por personas ajenas a ellas. Este problema no solo se puede 
evidenciar en ciertas regiones, sino que se refleja en todo el país. Las 
estadísticas analizadas muestran una cantidad considerable de mujeres 
que son víctimas a diario de violencia, la mayoría de ellas proveniente 
de sus propias parejas.

“Según el Ministerio del Interior y las Comisión de Transición hacia 
el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género determina que 6 de 
cada 10 mujeres en Ecuador han sido víctima de violencia de Género”. 
(INEN, 2011). La violencia que generan mayor preocupación en el país 
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son las de índole sexual “Un informe, señala cifras alarmantes. Del 100% 
de las noticias de delitos recibidas, el 36.48% se refieren a casos se-
xuales de violación; un 7.2% se relacionan con presuntas violaciones 
en menores de catorce años”. (Fiscalía, 2011). Cifras impresionantes 
sin descartar otros tipos de violencia como: verbal, física, psicológica, 
económica, patrimonial que han ido en crecimiento, incrementando 
las cifras en comisarías y hospitales del Estado. Así también se puede 
destacar el aumento progresivo de violencia y acoso laboral durante 
esta última década.

Se conoce que el problema de violencia es una construcción del 
ámbito social, no solo se encuentra conformado por un conjunto 
de conductas y comportamientos, sino que radica en diversos ele-
mentos culturales y sociales, que tienen significados fijos para los 
agresores y las víctimas, las mismas que pueden variar de acuerdo 
con el contexto social. (Marrero, 2016)

En relación con la cita mencionada, se puede decir que el problema 
de violencia radica en la cimentación de reglas, hábitos, actuaciones que 
traspasan de generación en generación, como si fuera una herencia que 
deja marcada directrices. Haciendo que estos lineamientos asimilados 
desde la infancia ocasionen en la vida adulta comportamientos equí-
vocos al aceptar el maltrato como una condición cultural normal, en el 
que una persona puede tener la potestad de causar agravios, golpear, 
ultrajar y hasta ocasionar la muerte de un ser humano.

Desde décadas pasadas las autoridades unen esfuerzos, para realizar 
cambios significativos con la finalidad de erradicar o al menos disminuir la 
violencia en el país. Como se puede visualizar en la siguiente cronología:
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1979. Se crea la “Oficina Nacional de la Mujer” en el Ministerio 
de Bienestar Social
1980. Se inauguran las de Casas de Acogida o Refugios para las 
víctimas en Quito, Guayaquil, Cuenca, Sucumbíos y Orellana.
1994. Ecuador firma la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
2007. Decreto Número 620: se declara como “política de Estado” 
la erradicación de la violencia.
2014. El Código Orgánico Integral Penal define la violencia de 
género como un fenómeno de carácter físico, psicológico y sexual. 
(Barredo, 2017)

Desde 2007 el Ecuador adoptó como política de Estado la prevención, 
erradicación y sanción de la violencia de género. A partir de agosto de 
2014, entra en vigor la nueva normativa penal, con ello la violencia se 
convirtió en un delito, se tipificó el femicidio y se incluyó la violencia 
intrafamiliar como parte de la justicia contravencional. a pesar de ello, 
los resultados indican que las medidas adoptadas por el Estado para 
hacer frente a la violencia contra la mujer, apoyado en el nuevo marco 
jurídico de enjuiciamiento y castigo.

Por otra parte, en el Ecuador la cuestión de la igualdad de género, la 
erradicación de todo tipo de maltrato y discriminación se ve plasmada 
en varios planes y programas, entre los que se destacan principalmente 
los siguientes:

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021 (https://www.pla-
nificacion.gob.ec).
El Plan Nacional de Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y 
de Genero, hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres (Ministerio de 
Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2015).
Plan Nacional de Erradicación de Delitos Sexuales en el Ámbito 
Educativo (El Expreso, 2019)

https://www.planificacion.gob.ec
https://www.planificacion.gob.ec


1369

La Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 2012-
2017. (Nieves, Varguilla, Moscoso, & Torres, 2018)

Así también se conoce de la creación del Plan Nacional para el Buen 
Vivir 2017-2021 como una de las herramientas fundamentales de plani-
ficación que atiende diversos problemas sociales incluida la violencia de 
género. De hecho, todas las acciones antes nombradas forman parte de 
las políticas públicas que el Gobierno actual ha considerado en búsqueda 
de la erradicación de la violencia, la desigualdad y discriminación hacia 
la mujer, promoviendo una cultura de paz, inspirando a ser personas 
pacificas que puedan vivir en armonía en la sociedad.

Cabe indicar que, a pesar de los intentos de los gobernantes por con-
trarrestar la violencia y la creación de políticas públicas, actividades y 
campañas para terminar con el maltrato hacia la mujer, estas siguen siendo 
aun insuficientes frente a la gran problemática que atraviesa el Ecuador

Campañas

El Gobierno tras el deseo de erradicar la violencia contra la mujer 
ha emprendido varias campañas entre las que se destacan las siguientes:

• 2007 “Reacciona Ecuador”

• 2011 “No te saltes las señales, elige vivir”

• 2014 “Ecuador Actúa Ya. Violencia de Género, ni más”

• 2016 “Basta ya”

• 2017 “Agua y mujer, sus derechos a proteger”

• 2018 ¡Así gana Ecuador!
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• 2019 ¡No estás sola!

Como se observa las campañas antes descritas han sido desarrolla-
das con el propósito de mitigar la problemática referente a la violencia 
contra la mujer, siendo necesario la continuidad de campañas en el país 
para erradicar una problemática que afecta no solo a las mujeres si no 
a la sociedad en general, no solo a Ecuador sino al mundo entero. Por 
ellos las autoridades son los primeros llamados a realizar actividades y 
programas que promuevan el respeto, la igualdad, así como garantías y 
cumplimiento de los derechos de la mujer. No obstante, es importante 
conocer la eficacia que tienen estas campañas, su grado de penetración 
en la sociedad para que puedan tomar decisiones en campañas futuras 
sobre la duración de estas y los niveles de intensidad.
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De acuerdo al informe 2017 / 2018 de UNESCO (2018, p. 140) sobre 
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periodistas es un tema de primordial interés para la paz y la democra-
cia, se señala que entre 2012 y 2016 en promedio dos periodistas por 
semana perdieron la vida en su trabajo. Hay ocasiones en las que los 
periodistas deben acudir a zonas de riesgos para recabar información, 
como áreas de conflictos militares o sitios de tensiones políticas, hacia 
allí llegan potencialmente con mínimas garantías y escasos protocolos. 
Por otro lado, continúan los asesinatos de periodistas a consecuencia de 
poderes que intentan ahogar las libertades. Buscar y difundir la verdad, 
develar la corrupción o mostrar los conflictos sociales puede generar 
represalias, acoso, violencia y, lastimosamente, la muerte.
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En relación al interés de UNESCO, de asociaciones civiles y or-
ganizaciones de medios, respecto a procurar medidas y prácticas que 
brinden seguridades a los periodistas, interesa conocer cómo proteger a 
los profesionales de la comunicación. Esta intención está respaldada en 
hechos recientes ocurridos en Ecuador donde se vivió protestas sociales 
violentas entre el 03 al 13 de octubre de 2019.

Las jornadas de reclamo iniciaron con un paro nacional en rechazo 
al Decreto Ejecutivo 883 donde se dispuso la eliminación del subsidio 
al diésel y la gasolina extra, ésta medida fue informada por el Presidente 
Lenín Moreno el 01 de octubre en cadena nacional. Los transportistas 
bloquearon vías lo que dio paso a la suspensión del transporte urbano 
e interprovincial.

A la par se producen las primeras movilizaciones ciudadanas que 
se vieron alteradas por vandalismo. En vista de la violencia desen-
cadenada, el Presidente Moreno declaró el 03 de octubre el estado 
de excepción, amparándose en los artículos 164 y 165 de la Cons-
titución. La tarde de ese día se iniciaron las agresiones contra la 
prensa. (Fundamedios, 2019)

En 11 días de protestas se contabilizaron 131 periodistas violentados. 
“La mayoría de las agresiones fueron cometidas por manifestantes y 
por la fuerza pública, y en su mayoría se registraron agresiones físicas, 
aunque también verbales, impedimentos de cobertura, detenciones y 
daños a equipos (Agencia EFE, 2019).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó 
Ecuador entre el 28 y 30 de octubre de 2019, con el objeto de observar la 
situación de los derechos humanos en el país tras las protestas sociales. 
Luego, en enero de 2020 la CIDH presentó observaciones, entre las cuales 
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señala que “unos 30 periodistas y camarógrafos de medios tradicionales 
y comunitarios contaron a la Comisión que fueron agredidos por las 
fuerzas policiales cuando cubrían las protestas y en varios casos se les 
obligó a destruir material de registro” (CIDH, 2020).

La misma CIDH señaló en años anteriores que la seguridad de los 
periodistas es un prerrequisito del ejercicio del derecho a la libertad de 
expresión y la libertad de prensa. La CIDH reconoce que la “intimidación, 
amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material 
de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las 
personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los 
Estados prevenir e investigar estos hechos” (CIDH, 2000). También el 
Informe, de 2013, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 
de la CIDH precisa que “en diversas oportunidades, la violencia con-
tra los y las periodistas y trabajadoras de los medios de comunicación 
puede comprometer sus derechos a la integridad personal, a la vida y 
a la libertad de pensamiento y expresión” (CIDH, 2013), reconocidos 
en los artículos 4, 5 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos CIDH.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH hace 
énfasis en la responsabilidad de los Estados para que sus agentes no 
interfieran con los derechos de los y las periodistas, al mismo tiempo, 

los Estados tienen tres conjuntos de obligaciones positivas: la obli-
gación de prevenir; la obligación de proteger; y la obligación de 
investigar, juzgar y sancionar penalmente a los responsables de actos 
de violencia contra los y las periodistas trabajadores y trabajadoras 
de los medios de comunicación. (CIDH, 2013)
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Otros organismos internacionales coinciden en el pedido a los Estados 
para protejan el trabajo de los comunicadores, pero también solicitan 
el compromiso a las empresas. La Asamblea General de las Naciones 
Unidas ha destacado la “importante función que pueden desempeñar las 
organizaciones de medios de comunicación al ofrecer a los periodistas y 
trabajadores de dichos medios formación y orientación adecuadas sobre 
seguridad, conciencia de los riesgos, seguridad digital y autoprotección, 
así como equipo de protección” (ONU, 2017). En el mismo sentido, la 
Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación 
en Europa (OSCE) ha afirmado que los periodistas, editores y propie-
tarios de medios son responsables de tomar todas las medidas posibles 
para salvaguardar la seguridad física de periodistas y trabajadores de 
medios que operan en áreas de conflicto y en asignaciones peligrosas, 
incluido el suministro de seguros de vida, capacitación y sistemas de 
apoyo (Horsley, 2014).

Las demandas de protección a los periodistas no implican anular o 
restringir el derecho de los ciudadanos a la protesta social ya que ésta es 
“un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades 
democráticas y se encuentra protegida por una constelación de derechos 
y libertades que el sistema interamericano garantiza” (Lanza, 2019, 
p. 1). El ejercicio conjunto de los derechos a la libertad de expresión, 
reunión pacífica y asociación hace posible el libre juego democrático. 

La expresión de “opiniones, difusión de información y articulación de 
demandas constituyen objetivos centrales de las protestas” (Lanza, 2019, 
p. 5). “la libertad de expresión se inserta en el orden público primario y 
radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin 
que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse” (CIDH, 2006), 
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por lo tanto, el derecho a manifestarse está protegido por el derecho a 
la libertad de expresión.

El presente trabajo analiza los acontecimientos que se vivieron en 
Ecuador en el mes de octubre de 2019. El descontento social llevó a 
miles de personas a manifestar en diferentes ciudades. Varias protestas 
terminaron en actos violentos que dejaron personas heridas e infraes-
tructura destruida. La preocupación y el malestar surgió cuando a 
algunos medios de comunicación se los tachó de parciales y en redes 
sociales se manifestaban versiones adversas a lo que ocurría. En estas 
manifestaciones los periodistas y medios se vieron expuestos a actos 
de violencia por parte de los manifestantes y la fuerza pública. Un caso 
de agresión muy conocido fue el del periodista Freddy Paredes, él y su 
equipo fueron retenidos por dirigentes de la Confederación de Nacio-
nalidad Indígenas.

La investigación tiene como objetivo identificar los riesgos (posi-
bilidades y limitaciones) en la labor de los comunicadores de Ecuador 
durante las manifestaciones sociales de octubre de 2019.

Metodología

La metodología de investigación es descriptiva. Se presentan y anali-
zan 15 entrevistas a periodistas de Ecuador, publicadas originalmente el 
21 de octubre de 2019 en el Diario El Universo (Reyes, 2019). Los en-
trevistados abordan los contextos de hostilidad y violencia recibidos de 
los manifestantes, la fuerza pública y sus propios colegas.

Los periodistas interrogados son:
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• Prensa: 1) María Belén Arroyo, periodista de revista Vistazo. 
2) Alejandro Pérez, periodista revista Vistazo. 3) Eric Samson, 
periodista, profesor universitario y corresponsal de 
“Reporteros sin fronteras”. 4) Diego Pallero, fotógrafo de 
diario El Comercio. 5) Vicente Ordóñez, periodista de diario 
El Universo.

• Radio y TV: 1) Andrés López, periodista Visión 360 y Radio 
Visión. 2) Andrea Orbe, periodista de televisión. TVC. 
3) Carlos Rojas, periodista de prensa escrita y televisión: 
Políticamente Correcto. 4) Fabricio Vela, periodista de Radio 
Majestad. 5) Claudia Roura, periodista de Políticamente 
Correcto. 6) Paúl Romero, reportero de Ecuavisa.

• Medios digitales: 1) Ana Acosta, editora de Wambra Medio 
Digital Comunitario. 2) María Sol Borja, editora de GK. 
3) Adriana Noboa, periodista de Primicias. 4) Diego Cazar, 
editor de La Barra Espaciadora.

Además, se emplea la herramienta “Google Trends” que es una 
aplicación que sirve tanto para conocer los temas más populares y las 
últimas tendencias en la red, como para comparar el número de bús-
quedas de varias palabras o frases (Theliftco, 2016).

Resultados

A continuación, están transcritos los argumentos centrales de las 
entrevistas.

María Belén Arroyo: Ahora es cuando más claro se ha visto el papel 
de una prensa militante, que creyó que su papel era acompañar la protesta 
de los indígenas, protesta que es válida, pero que actores violentos y 
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desestabilizadores se encargaron de deslegitimar. En ese contexto, creo 
que a los periodistas nos queda la necesidad de no perder la profundi-
dad ante la inmediatez de los hechos. El análisis debe ir más allá; de lo 
contrario, se termina ubicando los temas en una matriz de dos polos: 
gobierno-malo versus indígena-bueno. Así terminamos en una trampa 
mortal: o bien nos ponemos en defensa del que con legítima razón pro-
testa o bien avalamos la represión. La realidad es mucho más compleja.

Andrés López: Fue un episodio sorpresivo. No solo imposible de 
imaginar la envergadura de la protesta, sino, sobre todo, la violencia 
y los objetivos detrás de muchos manifestantes. La tecnología puede 
jugar en contra. Mientras permitió conocer en tiempo real los sucesos, 
los ecuatorianos fuimos bombardeados por información engañosa. 
Esos datos enervaron los ánimos y la actividad periodística se volvió 
particularmente peligrosa. Fuimos blanco de críticas, insultos e incluso 
agresiones, cuando el periodista no toma partido por un bando. El go-
bierno de Rafael Correa atacó de manera obstinada a los medios de 
comunicación y a los periodistas. El efecto de esa agresividad se notó 
en la violencia irracional contra la prensa.

Andrea Orbe: El siete de octubre. Teníamos noticiero hasta las 09:00 
y eran las 07:30. Queríamos hacer nuestro reporte en vivo. Primero vinie-
ron dos personas y luego vinieron más. Nos empezaron a empujar, nos 
insultaron y gritaban: “prensa corrupta”, “vendidos”, “hijos de puta, qué 
hacen aquí, lárguense”. Empezamos a grabar para que al menos quede 
registrado algo. Cuando saqué el teléfono, sentí que uno quiso alzarme 
la mano, mientras otro, con megáfono, alertó a más gente. Unos diez 
llegaron corriendo y pensé que nos iban a linchar. Me quitaron el celu-
lar por un momento, pero me lo devolvieron para que borre los videos. 
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Yo temblaba, no podía con el teléfono. Como me vieron tan nerviosa, 
uno de ellos empezó a grabar y me cogió del hombro para que diga 
que no nos estaban haciendo nada. Tuve mucho miedo y lo único que 
quería era que alguien que diga ¡ya basta! Fue horrible. Pero creo que no 
fue contra Andrea Orbe, sino contra la profesión. Pero así sea una sola 
persona la que confíe en nuestro trabajo, tenemos que hacerlo mejor.

Carlos Rojas: Las odiosidades y las heridas que dejó el correísmo no 
han sanado. El poder atacó a los periodistas. El Gobierno los reprimió 
desde la fuerza pública, evidenciando que cuando la prensa incomoda, 
todos los gobernantes pueden sacar a relucir su faceta más autoritaria. 
También la Conaie, los movimientos sociales y los violentos desempol-
varon los epítetos de “prensa corrupta” y sesgada, con marcada injusticia 
y desconocimiento del oficio. “Es que ustedes no sacan lo que deben”, 
era la frase cliché de esos días. Y por ello, los reporteros, quienes viven 
de su trabajo y lo ejercen con pasión, sufrieron un escarnio peligroso, 
al punto de exponer su integridad y su vida. Y los medios (como em-
presas y casas editoriales) se llevan la acusación, desproporcionada e 
irreal, de ser los grandes maquinadores de todos los conflictos. Por eso 
quisieron quemarlos. Muchos críticos dicen que la prensa tradicional 
está perdiendo su contacto con las audiencias y que la transformación 
digital explica los nuevos comportamientos generacionales. Pero esa 
no es la gran conclusión. La sociedad radical de ahora quiere que la 
prensa sea igual de radical. No le interesa el papel de mediador, sino el 
de defensor a ultranza y sin críticas de sus tesis.

Fabricio Vela: Jamás vi el nivel de violencia que vivió el país entre 
el 3 y el 13 de octubre de 2019. Vandalismo del que no recuerdo pre-
cedente alguno y un injustificable abuso en la utilización de la fuerza 
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por parte de la Policía. El ejemplo más claro está en los intentos para 
invisibilizar los excesos de la fuerza pública. El mismo día ocurrieron dos 
hechos: un taxista, en un intento por huir de sus compañeros, atropelló 
a un camarógrafo de Teleamazonas y, más tarde, la brutal arremetida de 
policías en el centro de Quito, golpeando salvajemente a fotógrafos de El 
Comercio y agencia API. Varios medios nacionales generaron reportajes 
para condenar la agresión del taxista, pero ni siquiera mencionaron los 
excesos policiales contra los periodistas. Tampoco recuerdo antecedente 
alguno de periodistas detenidos mientras cubrían manifestaciones.

Alejandro Pérez: Me sentí agredido. El día en que llegaron los 
indígenas por Tambillo nos quedamos atrapados un par de kilómetros 
antes, dónde un grupo de manifestantes nos bloqueó la carretera. Nos 
empezaron a lanzar piedras. Le lanzaron un piedrazo a otro vehículo. 
Yo me asusté, porque no podíamos regresar a Quito ni avanzar. Luego, 
en Quito, los indígenas no querían hablar, oían que yo era periodista y 
me pedían que me retire. Tenía que hacer una nota sobre las condiciones 
de vida de los indígenas en el campo, para la edición impresa, que es de 
mayor profundidad. Fue muy difícil recoger los testimonios, incluso, 
para escribir sobre el olvido histórico que han soportado. El día en que 
les impidieron salir a los periodistas del ágora de la Casa de la Cultura 
de Ecuador estuvieron dos fotógrafos de la revista. Las versiones son 
contradictorias. Uno dijo que se sintió secuestrado y el otro que no, 
que les trataron bien. Fue duro. Por ejemplo, en mi familia me han 
recriminado señalando que los canales grandes mienten. Aunque mis 
parientes no quieren a Correa, su discurso antimedios caló profundo 
en muchas personas. Creo que después de esto hay mucho que pensar.
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Ana Acosta: También nos agredieron. Fuimos el primer medio 
que publicó el video de agresión de la fuerza pública al fotógrafo de 
El Comercio. También tuvimos la agresión a nuestro compañero Juan 
Carlos González. Estaba documentando la represión de la Policía y le 
dieron un bombazo. En los días más violentos hubo mucha presión. 
Preferimos no ser identificados; no mostrábamos nuestra credencial, 
porque también estábamos en peligro. El último día, nos amenazaron. 
Había tantas personas con un lenguaje agresivo contra todo aquel que 
tenía credencial de prensa o una cámara, que decidimos evitar riesgos. 
Cuando se confirmó la muerte de indígenas, ya no hubo posibilidad de 
sacar ni siquiera el celular.

María Sol Borja: Esta protesta deja muy claro que no estamos pre-
parados para garantizar la seguridad de los periodistas. Las redacciones 
y las gerencias de los medios tampoco están conscientes del peligro de 
este tipo de coberturas. Por ahí alguien decía que son gajes del oficio, 
pero eso no es así. Es peligrosísimo que en las redacciones se diga que 
parte de tu trabajo es recibir pedradas. Lastimosamente, es algo que 
se ha normalizado. No se trata de jugarte a ser héroe. Se debe hacer 
conciencia de que si estás muerto no vas a cubrir nada y nosotros de-
beríamos ser los primeros en exigir garantías. Yo creo que sí es posible 
hacer periodismo independiente y no militante. Hay mucha confusión 
entre el medio y el periodista.

Eric Samson: Luego de estas protestas, una primera reflexión es que 
los medios deben enviar al terreno personal preparado y equipado. Lo 
deben tomar en serio. Hemos visto la violencia de los manifestantes 
legítimos, de los infiltrados ... y los periodistas están entre ambos ban-
dos. Debe haber protecciones balísticas, máscaras de gas, gafas, etc. 
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Hay muchos medios que quieren seguridad, pero no están dispuestos a 
pagar por ello. También hay que formar al personal. En segundo lugar, 
necesitamos salir de esa serie de amenazas e insultos que se repite desde 
el periodo de diez años del régimen anterior. A veces los reproches son 
justificados, hay casos de medios que se han dejado maniatar, como 
los medios del Estado, pero estoy seguro de que la mayoría de quienes 
acusan a la prensa de corrupta ni siquiera la miran o la leen. No se 
entiende la gran diferencia entre transmitir desde tu celular y toda la 
maquinaria que implica un medio grande. Hay una absoluta necesidad 
de enviar reporteros a tomar el pulso de la sociedad y no quedarse en 
lo que dicen las élites en las ciudades grandes. Cuando uno se codea 
con los ministros, pierde de vista a los demás.

Diego Pallero: El jueves 3 de octubre, me acerqué a grabar con mi 
teléfono cuando los policías atraparon a un chico. A mis compañeros 
les acorralaron y un policía botó mi teléfono. Yo reaccioné tratando 
de recuperarlo y reclamé airadamente. Luego fue que a Julio Estrella 
(fotógrafo) le patearon en el suelo, sacaron el gas y nos lanzaron a los 
ojos. Ya después de todas estas jornadas, me queda la sensación de 
que muchos piensan que nosotros somos los culpables de todo. Es un 
argumento común y fácil, muy fuerte del correísmo. La gente tiene el 
legítimo derecho a protestar, pero no a buscar culpables sin argumentos. 
Esta ha sido la protesta más fuerte en muchísimos años y no es justo 
lo que muchos repiten. En la prensa hemos cometido errores y ligere-
zas, porque es un trabajo del día a día, que no puede ser perfecto. Sin 
embargo, es un llamado de atención a la clase política y empresarial, 
porque subestiman mucho el pensamiento de la gente, piensan que 



1384

todo se puede arreglar desde arriba. No creo que las heridas se vayan 
a curar tan pronto.

Adriana Noboa: Cuando pasó lo de la agresión al fotógrafo por parte 
de los policías, en unos 10 minutos, pasé del coraje a la frustración y 
al miedo. No sé si sea la costumbre del trabajo o la gana de seguir in-
formando lo que termina bloqueando las emociones y, finalmente, una 
sigue en lo suyo. Lastimosamente, hay una impresión generalizada de 
que no se cubrió todo y está ya en la mentalidad de muchos. La cons-
tante agresión de los tiempos del correísmo dejó ese mensaje marcado 
inconscientemente. Por supuesto que hay momentos en que te quiebras. 

Claudia Roura: Policías y manifestantes no nos dejaron grabar para 
que no queden los registros de las agresiones de lado y lado. Estaban 
muy violentos y la exigencia de transmitir fue autoritaria. Es decir, 
‘cuando necesito que transmitas, transmites, y cuando debo responder 
por algo, ahí ya no tienes mi versión’. A una periodista chilena que 
estuvo esos días en Quito le tocó identificarse y le reclamaron hasta 
por los mapuches. La intolerancia es una secuela del correísmo. Hacia 
dentro nos quedan muchas reflexiones, pero no creo que hayamos es-
tado equivocados, porque nuestro papel no es estar con un bando, sino 
ser periodistas. La gente puede elegir entre uno u otro medio, que se 
quede con el que prefiera; estamos en democracia. Lo que sí critico es 
el activismo. Eso no tiene nada que ver con el periodismo.

Diego Cazar: Mi experiencia durante la cobertura de los hechos de 
octubre estuvo signada por la urgencia de buscar protección de todos y 
de todo, para poder reportar lo que ocurría. Las arremetidas policiales 
fueron excesivas: no respetaron a niños, niñas ni mujeres, mucho menos 
se preocuparon de los periodistas en el terreno. Eso se demostró en varios 
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casos de agresiones y hasta detenciones injustas a colegas que hacían 
su trabajo. La violencia desatada por buena parte de los manifestantes 
también estuvo dirigida a los periodistas, mucho más a quienes exhibían 
equipos grandes, cámaras, trípodes, micrófonos; mucho menos a quienes 
reportamos con un teléfono celular para medios digitales más pequeños.

Vicente Ordóñez: Las empresas periodísticas deben medir el riesgo 
que corren sus periodistas y reporteros en una cobertura; hay ocasiones 
en las que está en juego su vida. El caso de la televisión es particular, 
porque sus reporteros y presentadores están mucho más expuestos, son 
conocidos y se convierten en un blanco fácil de los grupos más radi-
cales. Aunque han aparecido varios medios digitales militantes, ahora 
más que antes, estoy convencido de que la única manera de sostenernos 
como periodistas es la credibilidad de nuestro trabajo y de las empresas 
donde colaboramos. Solo la credibilidad va a ganar.

Paúl Romero: En esta ocasión se desbordó la hostilidad y la violencia 
en contra del periodismo. La agresión llegaba de todos lados. Cuando 
fui a cubrir la llegada de los indígenas y se nos vinieron encima no 
teníamos ni adonde correr. Buscábamos una casa para meternos, por-
que la gente estaba muy agresiva. Fueron momentos de altas dosis de 
nerviosismo. Respiramos gas lacrimógeno mezclado con el humo de las 
llantas durante días, eso fue horroroso. Lo que muchos no comprenden 
es que yo, como periodista, no hago relaciones públicas. Mi trabajo 
consiste en contar los hechos tal como los veo, investigar y contrastar 
la información. No podemos estar en un bando.

Los resultados de Google Trends están en el gráfico 1, se muestran 
los intereses de búsqueda, en los últimos 12 meses en Ecuador. Los tér-
minos empleados para el análisis son: “Protesta social”, “Paro nacional” 
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y “Periodista”. Esta herramienta ayuda a determinar los intereses en 
ubicar palabras claves en las búsquedas en Internet, sus resultados se 
presentan en “valores relativos basados en una escala de 0 a 100, donde 
100 representa el punto más alto en niveles de búsquedas realizadas 
respecto a un término.” (Theliftco, 2016)

Gráfico 1. Tendencias de búsqueda. Elaboración Propia. Google Trends 
(2020)

Conclusiones

Los argumentos vertidos en las entrevistas pueden agruparse en cinco 
ejes: el papel profesional de la prensa, la responsabilidad de los medios 
de comunicación privados, los prejuicios contra la prensa generados 
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en el gobierno del Presidente Correa, el exceso de fuerza dispuesto por 
el gobierno del Presidente Moreno, la violencia de los manifestantes.

Los periodistas señalan que, frente a la violencia ejercida por mani-
festantes y policía, a los riesgos y a las noticias falsas emitidas a través 
de redes sociales queda el compromiso y la vocación por desarrollar 
trabajos de calidad sustentados en hechos y testimonios que orienten 
a la comunidad. Entienden que siempre habrá ciudadanos que valoren 
y confíen en su trabajo, lamentablemente deben superar la etapa de 
incomprensión y rechazo que reciben los medios de comunicación de 
Ecuador. Los periodistas profesionales que ejercen con ética su trabajo 
fueron testigos del escarnio que los ciudadanos hicieron a las empresas 
de comunicación que no dan testimonio fiel y global de la vida del país.

Varios entrevistados señalaron que sus vidas estaban en riesgo, 
incluso han sentido retaliaciones en sus hogares. El peligro de sufrir 
consecuencias permanentes se incrementó en las protestas de octubre de 
2019. Un factor clave para el futuro es cultivar la credibilidad a través 
de investigación permanente, esto incluso servirá para menguar los 
bulos que las redes sociales generan y que podrían causar daños per-
manentes en la vida democrática. Finalmente hay un compromiso con 
la deontología profesional, recuperar el compromiso con la comunidad 
y evitar jugar un papel de prensa militante.

Las crisis o catástrofes permiten evaluar las inversiones que realizan 
las empresas de comunicación para cuidar a los periodistas y mantener 
flujos constantes de información a los ciudadanos. En las protestas so-
ciales de octubre de 2019 los medios de comunicación mostraron poca 
sensibilidad y mínimas estructuras de amparo para los comunicadores. 
Los administradores de los medios de comunicación habrían evitado 
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invertir en equipos de protección, muy pocos periodistas acudieron 
con los enseres apropiados a las coberturas. No se apreció voluntad 
para disminuir los riesgos de los periodistas, pese a ser un compromiso 
propuesto por la CIDH.

Las protestas de octubre mostraron cuanto caló el discurso de odio 
el Presidente Rafael Correa contra los medios de comunicación social. 
Muchos ciudadanos y grupos políticos se abanderaron de una supuesta 
lucha contra la corrupción y las mentiras de los medios, está supuesta 
cruzada moralizadora implicó el anular a los periodistas. Una rabia 
y odios contenidos se descargaron contra reporteros, presentadores, 
camarógrafos y personal técnico. Muchos empleados de los medios 
de comunicación recibieron golpes y perdieron sus equipos, incluso 
llegaron se sentir en riesgo sus vidas. En palabras de los entrevistados 
es cierto que los medios han cometido errores y actuado sin pluralidad, 
pero es una decisión de los propietarios y editores que poco pueden 
modificarla, sin embargo, hay espacios para introducir cambios y regu-
laciones que deben cumplirse en pro de una comunicación vista como 
derechos y libertades.

Fruto de los testimonios de los periodistas llama la atención el 
reiterado señalamiento de la violencia ejercida tanto por la fuerza pú-
blica como por los manifestantes: amenazaron, atacaron, detuvieron 
a periodistas indefensos, pero más grave es que las arremetidas de la 
policía no cuidaron de agredir a niños ni a mujeres. Sus opiniones son 
congruentes con lo señalado por la CIDH sobre el abuso de poder des-
de el gobierno, independiente del signo ideológico. Se confirmaría la 
apreciación de que la prensa incomoda a los gobernantes. La policía de 
Ecuador reprimió a los manifestantes, uso la fuerza, anuló los derechos a 
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la protesta social, evitó la libre circulación de información y opiniones, 
en definitiva, actuó contra el sistema democrático.

En este breve balance también debe mencionarse la violencia ejercida 
por los manifestantes. La Confederación de Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador y los movimientos sociales crearon condiciones para la 
violencia. Desde sus filas salieron epítetos y muestras de odio que 
motivaron a varios para que lesionen a los periodistas. El uso de redes 
sociales amplificó el discurso de odio, sin diferenciar enfrentaron a la 
policía, medios de comunicación y afectaron los suministros básicos 
de las ciudades.

Los elementos descritos muestran un escenario preocupante, habría 
polarización, razones enfrentadas que afectan a los periodistas. La grá-
fica N° 1 muestra que existe interés de los ciudadanos en conocer la 
relación entre los medios y los ciudadanos, pero sin el compromiso de 
los gobiernos y las empresas de poco sirven las normas internacionales 
de protección de los periodistas. La labor de informar con calidad y en 
pro del bien común se mantiene como vocación de servicio y contribuye 
de gran manera a la vida democrática, mientras más tarden en ubicarse 
las debidas salvaguardas a la labor informativa más se resentirá el de-
sarrollo social, político y económico de la nación.
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Memórias para Além das Fronteiras: Ocupação 
dos Corpos no Brasil e Chile

Gabriela Chaves de Oliveira1

Alice Fatima Martins2

Nossa caminhada pelo mundo é formada por atravessamentos e 
marcas, e atualmente por meio das mídias digitais carregamos dores e 
alegrias do mundo. Desde as cavernas deixamos nossas marcas pelo 
mundo, marcas essas que registram nossas memórias, e presença que 
constrói nossa história. No entanto, para Schmidt e Mahfoud (1993), 
nem a memória coletiva nem a memória histórica podem, legitimamente, 
reivindicar para si a verdade sobre o passado.

A resposta para o que é memória possui variedades de sentido a 
depender do autor. Para Halbwachs “a lembrança é reconhecimento e 
reconstrução, e o indivíduo que lembra é sempre um indivíduo inserido 
e habitado por grupos de referência; a memória é sempre construída 
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em grupo, mas é também, sempre um trabalho do sujeito” (Schmidt & 
Mahfoud, 1993).

Em meio às vivências cotidianas, algumas memórias se sobrepõem 
a outras, como no caso que trataremos aqui, relativamente às ocupações 
secundaristas no Brasil em 2015 e 2016, inspiradas pelas ocupações no 
Chile em 2006, e ao movimento feminista com um forte histórico de 
ocupação das ruas. Não pretendemos reconstruir com detalhes o que 
foi e o que significou os movimentos. Buscamos indagar sobre de que 
se trata e das produções de sentido das mobilizações que se apoiaram 
firmemente na internet como uma ferramenta para conclamar à ação.

Ansara (2005), ao discutir sobre a memória política, nota que as 
relações das pessoas com o grupo ou classe social têm papel funda-
mental na maneira como as pessoas percebem o mundo e constroem 
os significados sobre os eventos políticos e a sociedade no todo. Como 
pode um movimento político ter tido tanta relevância para a vida de seus 
participantes? Como isso moldou tantos sujeitos? Acreditamos que os 
sujeitos que vivenciaram essa experiência seguem com o coração dife-
rente, assim como participantes seguimos e enquanto sociedade temos 
a oportunidade de olhar para trás e recarregar as energias para seguir 
lutando e é esse processo que gostaríamos de resgatar nesta escrita.

Ocupações

Houve um tempo quando tudo parecia possível, quando conseguimos 
nos organizar de forma coletiva e orgânica em prol de um bem comum. 
Entre as semelhanças e diferenças a pauta maior era a defesa da educação 
pública, seja ela contra a reorganização escolar, as organizações sociais, 
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a PEC 241 (ou 55) que pretendeu congelar gastos sociais por 20 anos 
(e foi aprovada) ou a privatização do ensino. Nesse tempo, o desejo de 
lutar era grande e tinha sabor de vitória, pois houveram conquistas, como 
no caso de Goiás onde as organizações sociais não adentraram para a 
gerência das escolas públicas. Relembrar essa época é se permitir ter 
esperanças por um país melhor, enquanto, a cada dia, testemunhamos o 
fortalecimento do fascismo. Aqui, pretendemos manter viva a memória 
de movimentos. Apoiadas no pensamento de Frochtengarten (2005), 
pretendemos lançar alguma luz sobre realidades nas quais a narrativa e 
a escuta sobre o passado emergem como atos de resistência. No final de 
2015 uma garotada promoveu intensas mobilizações de rua, abaixo-assi-
nados, tentativa de diálogo com o governo que impôs em São Paulo (SP) 
o projeto da reorganização escolar que consistia em um processo que 
fecharia escolas e iria remanejar alunos de várias unidades, e somente 
souberam por meio da imprensa, o ex-governador Geraldo Alckmin não 
promoveu nenhum diálogo com a população em relação a algo que iria 
gerar grande impacto da vida dos alunos e familiares, após a angústia 
por não obter resultados positivos, os estudantes optaram por ocupar 
suas escolas. Logo, foram contabilizadas mais de 200 escolas ocupadas 
por todo o Estado e os olhos do país voltados para o movimento, assim 
como algumas partes do mundo.

Os estudantes se apoderaram da escola no sentido amplo, tanto do 
espaço físico quanto no simbólico e político. “Uma vez trancados os 
portões, apenas as pessoas por eles autorizadas poderiam ter acesso à 
escola” (Corti, Corrochano, & Silva, 2016). É bonito observar o que foi 
esse movimento e perceber a potência que somos portadores quando 
estamos juntos lutando por um espaço: onde vivíamos diariamente, 
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de segunda à sexta-feira, mas do qual nem todos nos sentíamos parte. 
No entanto, quando os estudantes declararam “a escola é nossa” foi de 
arrepiar a qualquer pessoa que acompanhasse de perto ou de longe, pois 
aquele local que muita das vezes não é acolhedor com os nossos corpos e 
nossas questões precisava ser defendido bem como o processo educativo 
modificado, os estudantes foram movidos por essa busca de transformação.

Estudantes com seus corpos fizeram ecoar suas vozes e posiciona-
mentos de como era a escola que queriam e por sinal, bem diferente do 
que sempre havia sido.

Não era a primeira vez que a ocupação de prédios escolares por 
estudantes acontecia na América Latina. Em 2006, no Chile, a cha-
mada “Revolta dos Pinguins” mobilizou massivamente estudantes 
secundaristas. Os protestos iniciaram com demandas específicas, 
tais como transporte gratuito para estudantes e gratuidade para exa-
mes de acesso à universidade, chegando a demandas mais amplas, 
como a reforma educativa e o questionamento do próprio sistema 
escolar. Nesse momento, para além dos 800 mil jovens chilenos que 
tomaram as ruas, inúmeras escolas também foram ocupadas. (Corti, 
Corrochano, & Silva, 2016)

Aqui me recordo das aulas de espanhol do ensino médio e as de 
história, quando estudamos sobre as ditaduras militares na América 
Latina, as dores que alguns habitantes desses países carregam por terem 
familiares desaparecidos e mortos desse período. Impossível esquecer 
o último discurso de Salvador Allende, ouvido na gravação original em 
espanhol. Em 11 de setembro de 1973, após ter conhecimento do levante 
para o golpe de Estado, Allende se dirigiu ao Palácio de la Moneda, 
sede do governo como uma tentativa de resistir ao golpe, e pronunciou 
as seguintes palavras “yo no voy a renunciar!”. Após o bombardeio 
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dos caças das Forças Armadas chilena ao palácio e a invasão dos mili-
tares, Allende cometeu suicídio, cumprindo as palavras de seu discurso. 
Pagaria com a vida a lealdade do povo. Nessa época, o Brasil ainda vivia 
o golpe militar de 1964, que durou até 1985. Compartilhamos muitas 
semelhanças, milhares de mortos e desaparecidos, e também resistência.

Retornando às ocupações secundaristas, os estudantes brasileiros 
ficaram sabendo da experiência dos estudantes chilenos por meio do 
coletivo O Mal Educado, um coletivo de SP que deflagrou diversas mo-
bilizações estudantis, inclusive auxiliando os estudantes a construírem 
grêmios escolares como meio de unir forças para lutar por melhorias 
na escola e mais tarde em lutas maiores como a luta contra o aumento 
da tarifa de ônibus.

No final de 2013 traduziram o manual “Como ocupar um colégio?”, 
a tradução da cartilha data de novembro de 2013, quando é disponi-
bilizada no blog d’O Mal Educado. A ideia veio de fato de que um 
dos integrantes do coletivo tinha ido ao Chile em 2011 acompanhar 
o movimento dos estudantes secundaristas para conhecê-lo de perto, 
como explica outro integrante do coletivo ‘foi um negócio, assim, 
fortuito. Meio que…um dia vai acontecer ocupação de escolas no 
Brasil e a gente precisa… se a gente traduzir isso vai ajudar bastante 
gente. ... Era uma ideia assim: ‘Vamo deixar no gatilho…’ Um dia 
os estudantes vão usar isso daí. ... Foium negócio despretensioso: 
traduzimos, deixamos lá, quando a gente viu que dava pra usar”. 
(Campos, Medeiros, & Ribeiro, 2016)

Houve questões regionais, no entanto, quando os estudantes come-
çaram a ocupar suas escolas. Os eventos começaram a estourar, como 
pipoca: no primeiro dia, uma ou duas escolas ocupadas, no segundo, dez, 
no terceiro, quinze, e assim foi acontecendo da capital aos interiores, 
cruzando fronteiras estaduais. Houve estudantes ocupando escolas nos 
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quatro cantos do país e todos acompanharam uns aos outros, comparti-
lhando nas redes sociais a rotina, atividades culturais, casos de repressão, 
de desocupação forçada com violência, a troca de experiência aconteceu 
e também o fortalecimento uns dos outros.

A internet teve um papel fundamental quando a mídia tradicional 
abandonou a cobertura do movimento. As redes sociais se tornaram uma 
mídia alternativa que permitiu aos estudantes se mobilizarem nacional-
mente mas principalmente nas suas cidades, de forma que quem estava 
na região central mantinha comunicação imediata com quem estava nas 
regiões mais afastadas, conseguindo inclusive compartilhar alimentos 
e produtos de limpeza. As mobilizações para as manifestações de rua 
também acontecia por meio das redes.

Para Paulino e Paulino (2019) a internet revolucionou nossas for-
mas de comunicação se tornando parte da vida cotidiana, e cita que o 
ciberativismo é uma forma de protestar, convocar passeatas, defender 
uma determinada causa, agregando pessoas com interesses em comuns, 
mesmo que distantes, cria-se grupos de ação em prol de uma causa. 
Como ocorreu nesse movimento estudantil.

Eram estudantes de todo um país de proporção continental se apoian-
do e construindo um movimento em defesa da educação pública, gratuita 
e de qualidade, aprendendo uns com os outros, conforme (Barbosa, 
2018, p. 49) ao colocar-se para ocupar a escola com seu corpo, ocupa-se 
o corpo com a invenção da escola e de si, composição dinâmica entre 
as forças-mundo. A relação com o espaço se transformou, pois a partir 
daquele momento eles foram responsáveis pela limpeza, refeições e 
pelas atividades educativas e culturais, como rodas de conversa, saraus, 
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cineclubes e etc., essa experiência foi na contramão do que sempre esteve 
posto como escola e muitos em sua primeira experiência política, pois:

Os corpos submetidos às disciplinas são também moldados por sis-
temas complexos e por instituições envolvendo arquitetura, funcio-
nalidade e hierarquia, cujo poder opera para normalizar os sujeitos, 
os comportamentos, os corpos. Os controles dos corpos na escola, 
por exemplo, ocorre por meio do estabelecimento de atividades 
temporais para execução, com horários cronometrados para evitar 
a ociosidade e manter o corpo em movimento de gestos e ações 
previamente situados também. (Moresco, 2017)

“Diante de poderes que submetem e oprimem, invariavelmente, 
operam resistências” (Alvim & Rodrigues, 2017). Além das semelhanças 
de constituição de um movimento que ocupou escolas, a noção de que a 
opressão gera resistência é o ponto primordial que liga um movimento 
ao outro, pois a cada episódio de repressão, os estudantes se fortale-
ceram e mais pessoas apoiaram a causa, pessoas como seus familiares 
e a comunidade. A qualquer estudante no Brasil que se perguntasse 
a inspiração para realizar o movimento a resposta sobre o Chile era 
unânime (Figura 1), assim como podemos perceber que essa inspiração 
continua nos tempos atuais quando começa a circular fotografias nas 
redes sociais do momento político que o país enfrenta.

“O movimento estudantil chileno sempre foi ativo politicamente”, 
(Motomatsu & Costa, 2017) pós-Pinochet houve um aprofundamento 
da privatização do sistema educacional chileno. Conforme análise de 
Motomatsu e Costa (2017) a respeito da mercantilização da educação no 
Chile, as escolas particulares conveniadas ao Estado podem cobrar dos 
alunos mensalidades, entretanto, as escolas municipais que concentram 
a população pobre, não conta com recursos.
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Figura 1. Estudante sendo levado pela polícia enquanto participava de 
ato no Chile. Fonte: Victor Ruiz Cabellero/Reuters

Em 2011 conforme Araújo e Oliveira (2012) as manifestações es-
tudantis chilenas se intensificaram assim como a indignação referente 
ao crescimento da privatização na educação fez com que novamen-
te os estudantes retomasse a estratégia de ocupação, dessa vez das 
universidades, sendo fortemente reprimidos. Ainda segundo as auto-
ras, as manifestações chilenas inspiraram jovens pelo mundo inteiro, 
principalmente na América Latina, na luta pela educação, e em 24 de 
novembro do mesmo ano, houve uma marcha continental convocada 
pelos estudantes chilenos e colombianos, no Brasil um dos locais de 
manifestação foi a Avenida Paulista.

O que tem sido muito semelhante com o contexto brasileiro, onde 
cada vez mais surge escolas particulares, militares ou conveniadas, e 
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de outro lado as escolas pública sendo abandonada e sucateada, con-
centrando também a população que não tem condições financeiras de 
pagar por esse ensino e que precisa conviver com a superlotação de 
salas, uma infraestrutura que não comporta essas pessoas, funcionários 
e professores com baixos salários, por vezes até com salários atrasados 
por não serem vistos como prioridade. “Embora sendo duas realidades 
diferentes entre si - cada uma carrega uma história de desenvolvimento 
-, ambas nos mostram o quanto o direito à educação de qualidade está 
ameaçado” (Motomatsu & Costa, 2017).

A escola se tornou transformou devido às pessoas que a ocuparam 
dispostas e ansiosas por fazer a diferença. O movimento foi extremamente 
diverso, jovens, mulheres, LGBTs e outros, o desejo era de uma nova 
educação o que foi gerado pela convivência, portanto essas questões 
acabaram por interferir nas atividades que eram promovidas naquele 
espaço, como por exemplo discussões sobre gênero. O feminismo aqui, 
segundo Barbosa (2018) assume um modo indeterminável, de abertura 
e criação de outras relações entre sujeito, discurso e mundo.

Os estudantes se propuseram a desconstruir a divisão das tarefas por 
gênero, com os meninos indo para a cozinha (Figura 2), para a limpeza, 
meninas na comissão de segurança pois cada um compreendia o seu 
papel para o bem-estar comum e por meio dessas questões. As meninas 
foram protagonistas também nos movimentos de ruas com presenças 
nítidas, fortes e potentes (Figura 3), até começou a circular nas redes 
sociais fotografias acompanhadas da seguinte frase “lute como uma 
menina” e isso permeia tantos outros acontecimentos, pois cada vez 
mais as mulheres têm ocupado espaços políticos e de poder gerando 
transformações sociais.
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Figura 2. Cotidiano na ocupação. Fonte: Isabella Lavane

Figura 3. Manifestação na rua. Foto: Rede Brasil Atual
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O Que Veio Depois?

Uma onda de ódio tem tomado conta de alguns países, em outros 
ele sempre existiu ou se fortaleceu. Baronas e Costa (2019), nos propõe 
a relembrar dos discursos e ações de Donald Trump em relação aos 
imigrantes, de Putin na Rússia e a censura aos meios de comunicação, 
casos de intolerância à homossexualidade, como visto em protestos 
durante a Copa do Mundo em 2018. No Brasil os discursos de ódio 
tem crescido, principalmente após o golpe que a ex-presidente Dilma 
Rousseff sofreu em 2016 e a consequente eleição do atual presidente 
Jair Bolsonaro em 2018.

Conforme o crescimento dos discursos de ódio também se propagou 
práticas de resistências e empatia, posicionamentos que questionava a 
conjuntura política do momento. Iniciada no âmbito das redes sociais 
- principalmente Facebook e Twitter - o movimento social chamado 
#EleNão foi alavancado no espaço digital, mas foi também vivenciado 
nas ruas como forma de protesto ao pensamento fascista que assola não 
só a comunidade brasileira (Baronas; & Costa, 2019). O movimento 
teve grupo no Facebook intitulado “Mulheres contra o Bolsonaro”, 
alcançando, em poucos dias, a faixa de 2 milhões de participantes. O im-
pacto chamou a atenção, levando à atuação de hackers que, tomando a 
página, além de bloquearem a atuação das administradoras, alteraram 
o nome do grupo para “Mulheres com Bolsonaro”.

A internet tem possibilitado o debate de diversas questões como 
violência, religiosidades, questões raciais, de gênero e feminismo, e para 
além do debate mas a construção e mobilização de movimentos assim 
como também a divulgação de tais ações, perfeitamente como ocorreu 
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no movimento de ocupações de escolas no Brasil. Segundo Baronas 
e Costa (2019) as pautas feministas encontram nas redes um meio de 
propagação assim como milhares de outras, pois a as reivindicações 
encontram potência nas redes.

Em 2015, o feminismo encontrou nas redes sociais uma forma de 
ampliar seu alcance. Os movimentos feministas dessa época, não 
teriam sido os mesmos, nem tido o alcance que tiveram, se não fossem 
as redes. Após o boom feminista nas redes, aberto pela possibilida-
de de descentralização desse meio, foi flagrante o crescimento de 
páginas feministas no Facebook. (Baronas & Costa, 2019)

O movimento #EleNão cresceu tanto que foi utilizado não somen-
te pelas feministas, mas por vários grupos minoritários que se viam 
ameaçados ou que foram diretamente afetados nesse processo eleitoral 
com a ascensão da extrema direita sob a figura de um então candidato, 
descontrolado. Baronas e Costa (2019) para demonstrar tamanha into-
lerância reúne algumas falas pronunciadas por ele ao longo de sua vida 
política. A importância de serem mencionadas aqui está na necessidade 
de não perdê-las no esquecimento:

Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescen-
dente mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada! Eu acho 
que nem para procriador ele serve mais;
Não vou combater nem discriminar, mas, se eu vir dois homens se 
beijando na rua, vou bater;
Fui com os meus três filhos, o outro foi também, foram quatro. Eu 
tenho o quinto também, o quinto eu dei uma fraquejada. Foram 
quatro homens, a quinta eu dei uma fraquejada e veio mulher;
O erro da ditadura foi torturar e não matar.
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Conforme Adorno (2018) a rejeição ao candidato entre o eleitora-
do feminino alcançou 52%, apesar disto e de tantas outras coisas que 
atravessam todo esse processo e que não é nossa intenção abordar no 
momento, ele não foi derrotado nas urnas, e foi eleito por 57.797.847 de 
pessoas, ou seja 55% dos votos, contra 44% de seu adversário Fernando 
Haddad (Mazui, 2018). Muitos de nós brasileiros sentimos imensa dor 
pela derrota, e grande falta de perspectiva diante da expectativa de um 
futuro de retrocessos em todos os âmbitos sociais, fora o medo que nos 
inundou no período eleitoral diante do ódio que gerou variados ataques 
físicos com alguns culminando em mortes por conta de nos enxergarem 
como inimigo a ser combatido para que assim o país volte acrescer.

As feministas chilenas ocuparam as ruas e paralisaram mais de 
35 universidades em 2018, pois segundo Burigo (2018) assédios e abu-
sos superaram 100 denúncias por ano nas universidades e a demanda 
foi por melhorias nos processos de denúncias, o movimento conseguiu 
levar essa discussão para suas casas, e apesar do conservadorismo hou-
ve apoio efetivo. Conforme o movimento foi caminhando perceberam 
que as reivindicações deveriam ser mais profundas, começando assim 
a busca pela transformação da cadeia de reprodução de violências por 
meio da educação.

No ano passado, as mulheres chilenas feministas alcançaram os 
olhos da mídia internacional ao transmitirem uma mensagem contra 
a violência de gênero por meio do coletivo La Tesis de Valparaíso, a 
canção com a coreografia Un violador en tu camino que em seu trecho 
trazia “e a culpa não era minha, nem onde estava, nem como me vestia”, 
após sua divulgação no Dia Internacional da Violência contra a Mulher, 
segundo O Estado de São Paulo (2019) ganhou expressão e foi adotado 
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por outros países da América Latina, como Brasil, Colômbia e México, 
e também pela Europa em Paris, Madri, Barcelona, Berlim, ganhando 
versões em outros idiomas. Novamente a internet intermediando essa 
propagação sendo uma rede ao redor do mundo.

Unidas exigindo que parem de nos matar e estuprar, e também em 
prol da participação na criação da nova Constituição chilena, após de 
inúmeros conflitos denominados como revolta de outubro no Chile que 
pediam a renúncia do presidente Sebastián Piñera. A população foi às 
ruas consecutivas vezes, milhares de pessoas feridas, mais de 200 com 
lesões oculares e algumas mortas, no meio de todo esse conflito, as mu-
lheres mais uma vez demonstraram a força a autonomia para construir 
um movimento de apoio e parte da revolta.

Usar máscaras era a norma, no Chile nos anos 1980, por grupos 
esquerdistas encarando a ditadura. Eram um símbolo de resistência, 
revolução e insurreição. “Já nos anos 90, passaram a ser símbolo dos 
movimentos estudantis” (Girolamo, 2020), uma estratégia para proteger 
a identidade, e assim evitar represálias por parte da polícia. E também 
pelo fato de ter sido enviada uma lei, ao Congresso, para tornar essa 
prática ilegal em espaços públicos.

Novas práticas foram construídas em busca de demonstrar o des-
contentamento com essa proposta de lei, a que nos interessa são as: 
Capuchas rojas em resistência (Figura 4). Grupos de mulheres que se 
encontram para organizar e criar intervenções artísticas pela cidade, 
criando uma rede de apoio, resistência e ainda de construção dessas 
máscaras com o intuito de protestar contra a lei visando a proteção de 
identidade a quem sentisse essa necessidade e, a mais, redimensionando 
essa prática. Elas criaram uma identidade para o movimento feminista 
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e dentro de toda a conjuntura política do Chile, país que caminha rumo 
a uma transformação social.

Figura 4. Foto: Mila Belén

“Depois da ascensão do movimento nacional feminista em 2019, 
elas começaram a realizar oficinas gratuitas ou de baixo custo para en-
sinar mulheres como fazer suas próprias máscaras” (Girolamo, 2020). 
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A intenção é criar uma rede de apoio na qual mulheres produzem os 
seus trajes de guerra. Cada máscara é feita para além da estética: nela, é 
costurada a identidade de cada mulher. Ousamos dizer que ela se torna 
quase que um documento.

Abaixo, o manifesto produzido pelas Capuchas feministas de resis-
tencia autoconvocadas, na íntegra:

Históricamente La capucha emerge como una prenda textil utilitaria, 
poseedora de una tecnología, para adaptarse a las agresiones del 
tiempo y clima, con lo que podemos afirmar que desde sus orígenes, 
ha sido un objeto de resistencia. Su carga artística, cultural, social, 
performática y ceremonial permiten cambiar del piel, para dejar 
de ser quien se es y ser otrx, adoptando nuevas simbologías y 
corporalidades. Hoy La capucha para el feminismo y las disidencias 
en $hile es una aliada más, al momento de enfrentar al Estado, 
que deja plena impunidad para masacrar, intoxicar, violar, matar, 
tirarperdigón y bala a nuestros pueblo, hermanxs y ciudadanía. Hoy 
$hile despertó y el estado le quitó los ojos. Hoy somos la generación 
tuerta pero más despierta que nunca. “El Estado opresor es un macho 
violador”, UN FEMICIDA que sistemáticamente nos está violentando 
con su sistema patriarcal-neoliberal (anti)valórico y desconectado de 
nuestra tierra. Hoy las artes despiertan conciencia, noción colectiva 
y memoria, por eso como capuchas auto convocadas, nos unimos 
al llamado viral de Las Tesis UN VIOLADOR EN TU CAMINO , El 
himno que las mujeres y disidencias del mundo, siempre quisimos 
corear, bailar a grito y aullido, como jauría bajo la luna sin fronteras. 
“La mujer encapuchada no muestra su rostro, tu rostro es mi rostro. 
Es la manifestación de todas y cada una de nosotras, quienes tanto 
física como ideológicamente, vivimos en un territorio de resistencia.” 
La revolución será feminista o no será, somos primera línea del 
feminismo y el arte conciente, las mujeres nunca seremos territorio 
de conquista ni de nadie! Nuestras ideas sonoras son a prueba de 
balas! Mujeres encapuchadas CONTRA LA LEY ANTICAPUCHAS. 
Sumate a Las capuchas feministas de resistencia/Autoconvocadas 
permanentemente y en todos los territorios. APRENDE, DIFUNDE 
Y COMPARTE EL CONOCIMIENTO! (Achurra, s.d.)
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O que prevalece é a vontade de tornar-se esse corpo e assumir essa 
luta com todas as consequências que ela trás. No Brasil, enfrentamos 
diários sustos com os rumos tomados pelo governo. O contexto assusta. 
Desanimamos e perdemos o fôlego. Mas podemos dizer que recupera-
mos quando vemos a chama arder em outro lugar. Arde também alguma 
esperança. É alentador pensar que construir um levante é possível, que a 
roda gira e a inércia não dura permanentemente. Principalmente, unidos 
podemos fazer balançar a estrutura de um governo. Aquilo que é constru-
ído em qualquer parte do mundo nos atravessa onde quer que estejamos, 
principalmente se envolve questões políticas e de saúde. A internet tem 
sido um meio de propagar, embora ela também seja usada para fins de 
manipulação como foi utilizada no Brasil e aparentemente nos Estados 
Unidos por meio das fake news que teve grande influência em todo o 
processo eleitoral que levou o Jair Bolsonaro à presidência, portanto 
há várias perspectivas que envolvem a utilização das redes, tendemos 
acreditar no potencial benéfico já que colabora nas mobilizações e na 
divulgação de informações e projetos que podem atravessar fronteiras. 
Portanto, seguimos construindo a luta que acontece desde nosso âmbito 
pessoal até aquele relacionado aos espaços que ocupamos, como por 
exemplo a universidade pública que vem sofrendo com inúmeros ataques 
explícitos e implícitos envolvendo perseguições a pessoas específicas e 
com a redução de investimentos em pesquisas que atendem a população.

Apesar de sentirmos falta de milhares de pessoas nas ruas construindo 
um movimento político como estes apresentados por reconhecermos 
potência relacionadas ao social, compreendemos que já existem milhões 
de pessoas lutando da sua forma nos espaços em que estão inseridas, 
ajudando o outro, incentivando, construindo redes de afeto e apoio que 
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vem nos permitindo manter a esperança de dias melhores, e a expecta-
tiva do amanhã nos mantém fortalecidos para o momento em que for 
necessário ocuparmos as ruas novamente e então construiremos mais 
um capítulo de resistência na nossa história.
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O Feminicídio de Mulheres Negras na Mídia: 
Estudo da Cobertura da Folha de S. Paulo e 
Think Olga
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1. A Cobertura Midiática sobre o Feminicídio

O Brasil registra altos índices de mortes de mulheres. Segundo a 
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, em 2019, os 
casos de feminicídio aumentaram em 76%, comparado a 2018. Dados do 
Mapa da Violência, do IPEA expõe que de todas as mulheres assassinadas 
no país, 66% são negras, o que reforça a questão da desigualdade racial.

A violência contra a mulher e os casos de morte são pautas que 
freqüentemente fazem parte dos noticiários brasileiros em diferentes 
veículos de comunicação. No entanto, percebe-se que a cobertura da 
mídia corporativa é baseada em modelos tradicionais. Segundo Lima 
e Ramos (2017), ao selecionar as fontes de informação, os boletins de 
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ocorrência é uma fonte de informação primária utilizada para compor 
as matérias sobre esse tema.

Um dos aspectos que chama a atenção é o fato de que seja possível 
encontrar a origem da abordagem jornalística na própria fonte de 
informação, quando ela apresenta a chamada “motivação” do crime. 
Geralmente, os argumentos estão centrados na defesa do agressor/ 
criminoso que justifica o seu crime acusando a mulher. Esse processo 
torna a vítima culpada pela violência sofrida e alimenta o processo 
de revitimização da mulher em situação de violência. As notícias e 
reportagens, em sua maioria repetem esse padrão. (Lima & Ramos, 
2017, p. 113).

No livro “Mídia e Violência”, Paiva e Ramos (2007) problematizam o 
uso dos boletins de ocorrências como as principais fontes de informação 
em matérias cuja temática é violência. As autoras também citam que 
determinadas pautas relacionadas à violência contra a mulher também 
são tidas como tabus na imprensa tradicional, entre elas, os casos de 
estupros, agressões e a violência racial.

Segundo o relatório publicado em 2019, “Imprensa e Direitos das 
Mulheres: Papel Social e Desafios da Cobertura sobre Feminicídio e 
Violência Sexual”, elaborado pela jornalista Luciana Araújo para o 
Instituto Patrícia Galvão, as matérias sobre feminicídio publicadas nos 
veículos de comunicação não humanizam as vítimas e não colaboram 
para que a sociedade entenda sobre políticas de enfrentamento à vio-
lência contra a mulher. O estudo analisou 71 veículos de comunicação, 
das cinco regiões do país e 1583 matérias jornalísticas sobre este tipo de 
crime. Os resultados das análises revelaram a falta de contextualização 
do material, como por exemplo, informar se a vítima já havia procu-
rado uma Delegacia de Defesa da Mulher. Outro dado revelado, é que 
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a narrativa das reportagens contribui para a culpabilização da vítima, 
por exemplo, enfatizando que ao cometer o crime, o agressor estava 
“sob efeito de álcool ou drogas” ou por motivos passionais como “não 
aceitar o fim do relacionamento”.

2. O Papel do Jornalismo em Temas de Interesse Público

Desde que o jornalismo passou a estar ligado a interesses de grandes 
empresas, alguns dos elementos citados por Kovach e Rosentiel (2004) 
ficaram comprometidos por vários fatores. Uma das principais caracte-
rísticas do jornal-empresa é a corrida pelo “furo”, ou seja, os veículos 
de comunicação travavam uma disputa cujo o objetivo era dar a notícia 
em primeiro lugar e em alguns casos, a disciplina da verificação pode 
ficar comprometida.

Além da corrida pelo furo jornalístico, existe o deadline, ou seja, 
o tempo que cada jornalista tem para entregar o conteúdo. Esse fator 
está presente em redações de emissoras de televisão, rádio, nos jornais, 
revistas e nos portais de notícias da internet. Pela necessidade de um 
fluxo contínuo de informações, esse tempo é curto e atrapalha apurações 
mais aprofundadas a respeito dos fatos.

Outro fator deve-se a estrutura da redação. Nos últimos anos, jor-
nais tradicionais têm diminuído suas equipes, e isso contribuiu para a 
sobrecarga de trabalho dos jornalistas que se dividem na cobertura dos 
fatos, redação de mais de uma matéria por dia. As equipes reduzidas 
e os prazos impostos para o fechamento das edições impressas ou das 
reportagens que são disponibilizadas nas edições online interferem 
na apuração e no tempo que o jornalista dedica a cobertura do fato. 
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A escassez de capital humano e de tempo provoca que muitos jornalis-
tas fiquem reféns de comunicados oficiais enviados para a imprensa, 
material que traz uma versão direcionada aos interesses das instituições 
fontes, entre elas, governos e empresas.

O jornalismo que deveria ser caracterizado por uma atividade 
investigativa, de trabalho de campo e com diversidade de fontes, é 
reduzido ao trabalho concentrado dentro da redação, e que prioriza a 
opinião especializada.

Chauí (2006, p. 11), aponta que os Meios de Comunicação de Massa 
(MCM) vinculados ao grande capital reduzem a informação a entreteni-
mento ao mesmo tempo em que contribui para a destruição da Opinião 
Pública, na qual todos possam manifestar suas opiniões.

Estes deslocamentos acabam por diminuir o espaço de fala do pú-
blico. Ao invés de coberturas que abram espaço para críticas e opiniões 
da população, em muitos casos, o discurso midiático resume-se as esta-
tísticas, comunicados oficiais e a explicação de especialistas a respeito 
de assuntos vividos e de interesses da sociedade.

Por meio do jornalismo as pessoas se informam sobre diversos 
assuntos como política, educação, saúde, direitos, cultura e segurança. 
E apesar de todos os fatores que dificultam apurações mais complexas 
e detalhadas, alguns veículos reservam espaços para reportagens es-
peciais que geralmente, têm como temáticas denúncias de corrupção. 
A informação é importante para que os cidadãos possam refletir, ter 
conhecimento e ações diante dos fatos. Conceitualmente, o jornalismo 
está ligado ao conceito de cidadania e da democracia. A informação 
é uma ferramenta básica para as sociedades democráticas, ao mesmo 
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tempo em que ocupa um dever social de dar voz aos cidadãos e o de 
observar os poderes.

Ao fornecer informações para que os cidadãos possam se “autogo-
vernar”, o jornalismo deve utilizar alguns elementos, entre eles:

1. A primeira obrigação do jornalismo é com a verdade.

2. Sua primeira lealdade é com os cidadãos.

3. Sua essência é a disciplina da verificação.

4. Seus praticantes devem manter independência daqueles a 
quem cobrem.

5. O jornalismo deve ser um monitor independente do poder. 

6. O jornalismo deve abrir espaço para a crítica e compromisso 
público.

7. O jornalismo deve empenhar-se para apresentar o que é 
significativo de forma interessante e relevante.

8. O jornalismo deve apresentar as notícias de forma compre-
ensível e proporcional.

9. Os jornalistas devem ser livres para trabalhar de acordo com 
sua consciência. (Kovach & Rosentiel, 2004, pp. 22 - 23).

Nos últimos anos, por meio de um movimento de extrema-direita, 
é possível notar a um aumento dos discursos de ódio e de vieses ma-
chistas, homofóbicos e racistas que têm resultado nos crescentes casos 
de violência contra os grupos de são alvos destes discursos, entre eles: 
mulheres, grupos LGBTs, negros e índios.

Diante deste cenário, um importante papel do jornalismo é no apro-
fundamento do debate, visando repercussão social, a reflexão por parte 
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da sociedade e a mudança social a fim da implantação de políticas 
públicas que atuem no combate à violência.

Com o advento das novas tecnologias e com a Convergência Midiá-
tica, a produção informativa passou a descentralizar-se do controle dos 
veículos de comunicação corporativos, tais como jornais, emissoras de 
televisão e rádio. Neste contexto, a Internet e suas plataformas como 
as redes sociais e portais passaram a serem utilizados com a finalidade 
de produção de informação disruptiva do modelo da mídia corporativa.

o antigo “público-receptor” constitui-se agora como fonte emissora 
ou “homem mídia”, devido às possibilidades técnicas de que se in-
veste todo e qualquer indivíduo munido de um computador, modem, 
linha telefônica ou banda larga. Por um lado, os blogs ou fontes 
informativas de natureza individual implicam uma intervenção pes-
soal nos discursos socialmente circulantes (ainda que, em princípio, 
limitados ao espaço das redes cibernéticas) e acabam influenciando 
a pauta jornalística profissional. Os pesquisadores da internet têm 
produzido um material razoável sobre o assunto, geralmente apon-
tando o surgimento de novas formas de autenticação das fontes ou 
então mostrando como o número de visitas dos internautas a um 
determinado site (comprovado pelos “cliques”), em busca de um 
determinado assunto, é capaz de estabelecer uma pauta. Em outras 
palavras, o leitor se investe de chances de determinar a notícia, 
intervindo diretamente na competência logotécnica do especialista 
(o jornalista profissional) para dar maior relevância ao logotécnico 
amador ou, na opinião de muitos, ao “jornalista cidadão”. (Sodré, 
2012, p. 100).

A rede de produção de conteúdos independentes espalhou-se pelo 
mundo com o objetivo de construir narrativas disruptivas dos modelos 
da mídia corporativa. No Brasil, de acordo com o Mapa do Jornalismo 
Independente, organizado pela Agência Pública, mais de 111 coletivos 
jornalísticos atuam no país e estão ligados a diferentes temáticas es-
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pecializados na cobertura em direitos humanos, outros, na cobertura 
sobre violência, racismo, meio ambiente, igualdade de gênero e outros 
eixos investigativos.

3. Mídia Radical

Esta pesquisa utiliza o conceito de Mídia Radical Alternativa definido 
por Downing (2004, p. 21) como “mídia – em geral de pequena escala 
e sob muitas formas diferentes – que expressa uma visão alternativa às 
políticas, prioridades e perspectivas hegemônicas”. Não será utilizado 
apenas o conceito de mídia alternativa devido a amplitude de veículos 
de comunicação que podem ser categorizados como alternativos.

Na apresentação do livro “Mídia Radical”, Arlindo Machado descreve 
as mídias radicais como “experiências fora de uma expressão hegemô-
nica, com a participação de sujeitos críticos às políticas dominantes”. 
Embora tenham ganhado maior projeção no século XXI, segundo 
Downing, as mídias radicais existem há vários anos.

Outra característica das mídias radicais é o formato. Não precisam ser 
necessariamente jornais, revistas, sites ou outro meio de comunicação. 
A mídia radical pode se manifestar por meio do teatro de rua, das canções, 
xilogravuras, cartazes, músicas, do grafite, da fotografia e das perfor-
mances; ampliando os meios pelos quais as mensagens são difundidas.

Um exemplo da dinâmica de formatos pelos quais a mídia radical 
pode manifestar-se foi o ato de protesto realizado em Fortaleza, Ceará, 
em 2018 contra os altos índices de feminicídio registrados no Estado.
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Figura 1. Ato contra o feminicídio na Praia de Iracema, Fortaleza - CE. 
Fonte: Federação dos Trab. no Serviço Público Mun. do Estado do Ceará.

As cruzes fincadas na areia da praia representam as vítimas e o 
cordão de pessoas com cartazes cobram dos governantes ações para a 
diminuição dos altos índices de feminicídio. Pode ser considerada uma 
manifestação de mídia radical, por tratar de um tema de interesse social 
e que chamou a atenção de várias pessoas que passaram pela praia.

Além dessas características, Downing cita outras singularidades da 
mídia radical.

• Pode representar forças negativas: o autor cita a mídia fun-
damentalista, racistas e fascistas; e as forças construtivas 
quando representa as minorias étnicas, por exemplo.

• A mídia radical pode apresentar-se desde uma mídia religiosa 
a um jornal comunitário.

• A variedade de formatos da mídia radical, entre eles, teatro, 
canções e cartuns.
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• Geralmente, são meios em pequena escala e dispõem de 
poucos recursos financeiros.

• O propósito de construir uma rede de relações contrárias às 
estruturas de poder.

• Organização interna mais democrática.

Em primeiro lugar, a mídia radical alternativa expande o âmbito das 
informações, da reflexão e da troca a partir dos limites hegemônicos, 
geralmente estreitos, do discurso da mídia convencional. Isso se dá, 
em parte, pelo fato de ser bastante numerosa. Em segundo lugar, ela 
freqüentemente tenta ser mais sensível do que a mídia convencional 
às vozes e aspirações dos excluídos. Muitas vezes, tem estreita relação 
com algum movimento social em andamento e, portanto, expressa com 
muita espontaneidade os pontos de vista e opiniões que não encontram 
espaço ou são ridicularizados na mídia oficial. Com muita frequência 
também, é ela que toma a dianteira na discussão de questões que só 
mais tarde receberão atenção da mídia oficial. Em terceiro lugar, a mídia 
radical alternativa não precisa censurar-se para atender aos interesses 
dos mandachuvas da mídia, do entrincheirado poder estatal e das auto-
ridades religiosas. (Downing, 2004, p. 81).

Diante dessas caraterísticas, esse tipo de mídia caracteriza-se pela 
disruptiva ao modelo da mídia tradicional em vários aspectos: nos 
modelos de autossustentação, em muitos casos, os veículos de mídia 
radical sobrevivem por meio de recursos advindos de financiamento 
coletivo e parcerias com órgãos não-governamentais e sem a participação 
de empresas privadas. Nas mídias radicais jornalísticas esses fatores 
possibilitam a independência editorial.
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No contexto jornalístico, a mídia radical por ter independência de 
determinados fatores, entre eles, políticos e econômicos, consegue fazer 
uma abordagem mais ampla de temáticas que são abordadas de forma 
superficial e estereotipadas pelos veículos de comunicação corporati-
vos. Entre as principais características está a pluralidade de vozes e a 
contextualização que visa fornecer ao leitor mais informações para que 
ele possa analisar e refletir.

As chamadas mídias livres nasceram segundo Malini e Antoun (2013), 
durante a II reunião ministerial da Organização Mundial do Comércio 
(OMC), realizada em Seattle (EUA), no ano de 1999, que foi marcada 
por uma série de manifestações com a pauta ambientalista. Os autores 
relatam que a mídia corporativa apresentou dois comportamentos em 
relação aos protestos: indiferença, ao não os incluir na pauta dos no-
ticiários e o de uma cobertura estereotipada, na qual os manifestantes 
eram tidos como “tumultuadores”.

Propondo uma cobertura mais próxima da realidade, nasceu neste 
contexto o Independent Media Center (IMC).3

O IMC foi criado por organizações e ativistas da mídia independente e 
alternativa com o propósito de oferecer uma rede para a cobertura jor-
nalística dos protestos de novembro de 1999 contra a OMC em Seattle. 
... Cobrir o acontecimento para o IMC significa participar ativamente 
de sua elaboração e não apenas noticiar as ações que se desenrolam 
quando de sua manifestação. (Malini & Antoun, 2013, p. 137)

Por meio do IMC, a rede de produtoras e produtores de informação 
independentes da mídia hegemônica espalhou-se pelo mundo em um 

3. Rede internacional constituída por produtores e produtoras de informação 
caracterizada principalmente como de ordem política e social.
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contexto no qual a Internet abriu novas possibilidades de produção 
informativa. Ao longo dos anos, o público começou a entender os 
padrões de manipulação da grande mídia a fim de atender às deman-
das dos principais financiadores dela. Os veículos de mídia radical 
apresentaram-se como uma alternativa ao jornalismo pasteurizado 
que há anos é produzido não só no Brasil, mas em todo o mundo, com 
algumas exceções. A mídia livre também deu voz a quem precisa ser 
ouvido. Além da contextualização das informações, a humanização das 
narrativas são as principais características da produção informativa dos 
veículos de mídia livre.

4. Sobre o Think Olga

O Think Olga é um Arranjo alternativo às corporações de mídia, 
caracterização de Fígaro (2018). É um veículo de informação constituído 
por meio de uma Organização não-governamental (ONG) voltada para 
a luta de interesses feministas como o combate à violência de gênero. 

Segundo o Think Olga, o objetivo é utilizar a tecnologia social como 
uma ferramenta para uma sociedade mais igualitária. Por isso, o Think 
Olga investe na produção de conteúdo que visa informar, esclarecer e 
educar os cidadãos, por meio da produção de conteúdos midiáticos como 
documentários, posts nas redes sociais, informações didáticas sobre 
como ter acesso à direitos e a criação de cartilhas instrutivas. Além de 
campanhas voltadas para diversos temas relacionados às mulheres 
como: aborto, racismo, assédio, combate ao estrupo, ao feminicídio e 
pela inserção das mulheres na política.
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Retomando o conceito de mídia radical de Downing (2004), o Think 
Olga pode ser caracterizado como uma mídia radical de acordo com 
os seguintes aspectos: a sua estrutura que rompe aos padrões da mídia 
hegemônica; ao uso de diversas plataformas para a difusão de informa-
ções; a ampliação do âmbito informacional e a relação dialógica que 
mantém com a sociedade e movimentos sociais, neste caso, uma das 
ações frequentes deste Arranjo é interativa e propõe que as internautas 
enviem prints de comentários ou postagens com discursos machistas 
ou de assédio que sejam publicados nas redes sociais.

Além dos discursos disruptivos da mídia hegemônica, os veículos 
de mídia radical (ou independentes) investem na produção de conteúdo 
informativo por meio de um processo de “redações virtuais”, consti-
tuídas por redes de colaboradores. As Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs) atuam de forma efetiva no processo das redações, 
pois oferecem ferramentas para que o conteúdo seja produzido e sua 
difusão aconteça no epicentro dos fatos sem passar pelo processo de 
pasteurização da informação, característico das tradicionais redações.

Nesse aspecto, destaca-se a busca por uma narrativa humanizada, que 
visa muito mais do que apresentar fatos. O jornalismo em profundidade 
praticado na contemporaneidade busca fazer com que o leitor entenda 
o acontecimento em sua complexidade, dotando-o de uma elucidação 
que aborde as causas, os efeitos e as consequências.

5. Análises

O objetivo deste trabalho foi analisar o aprofundamento que a 
Folha de S. Paulo e a mídia radical Think Olga apresentam em relação 
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às pautas sobre feminicídio de mulheres negras, problematizando a 
questão racial. Foram selecionadas três reportagens no período de janeiro 
a fevereiro de 2020. As análises levaram em consideração as seguintes 
categorias: uso das fontes, abordagem e contextualização.

Após a análise das reportagens da Folha de S. Paulo foi possível 
verificar um padrão de produção noticiosa. A fonte base para a produção 
das matérias foram os boletins de ocorrência. As matérias com maior 
abordagem trazem a opinião de especialistas que reforçam medidas como 
a Lei Maria da Penha. Ao apresentar as vítimas, as reportagens citam 
a idade e a profissão, mas não contextualizam se elas tiveram histórico 
de queixas contra seus companheiros ou se já haviam procurado outro 
tipo de medida protetiva. Outro padrão que se repete nas matérias é o 
uso das estatísticas, que são utilizadas pelo jornal como uma comple-
mentação ao texto, expondo o aumento dos casos de feminicídio e em 
quais estados este tipo de crime são mais frequentes. Nas reportagens, 
as estatísticas apontam que os estados das regiões Sudeste e Nordeste 
são as que têm a maior taxa de feminicídio.

Em relação aos autores e motivos dos crimes, também se verifica 
a presença de um padrão. Foram cometidos por ex-companheiros que 
não aceitaram o fim dos relacionamentos e sob os efeitos de drogas 
ou álcool cometeram o crime, após terem discutido com as vítimas. 
Os crimes relatados nas reportagens, em maioria, foram cometidos 
com objetos caseiros como facas, e até mesmo ferramentas e materiais 
usados em construção civil.

Tratando-se da contextualização, as matérias não apresentam nenhum 
tipo de informação complementar. A família da vítima não é entrevis-
tada, não se sabe há quanto tempo a mulher é vítima de violência ou se 
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tinha alguma medida protetiva. O jornal tenta contextualizar o material 
na maioria das vezes com matérias frias que tratam sobre estatísticas 
de feminicídio.

Em nenhuma das reportagens analisadas, o jornal faz menção se a 
vítima era negra. As reportagens de viés estatístico também não abor-
dam dados como os do Mapa da Violência que demonstram a maior 
incidência deste tipo de crime contra mulheres negras.

Outro dado relevante, é que um dos papéis da imprensa é o de ins-
truir a sociedade. No caso da violência contra a mulher, o jornalismo 
deve apresentar as políticas que existem de enfrentamento à violência 
doméstica e como podem denunciar e se protegerem dos agressores. 
Nenhuma das reportagens analisadas traz informações sobre telefones 
como o 180 e outros serviços de apoio.

Analisando o conteúdo do Think Olga, é possível notar que há um 
aprofundamento da temática. Primeiro, eles contextualizam e descre-
vem como identificar qualquer tipo de violência, seja ela, física, moral 
e psicológica.

As abordagens são quase sempre educativas, instruindo as mulhe-
res sobre as medidas disponíveis identificar e denunciar a violência. 
As narrativas são humanizadas e as vítimas não são tidas apenas como 
estatísticas, conforme foi verificado nas matérias da Folha de S. Paulo. 
O Think Olga produz uma série de conteúdos que visam ampliar o 
debate e instruir a vítimas.

No que tange a abordagem racial, existem uma cartilha chamada 
“FAQ Racismo” que expõe dados e situações que podem ser consideradas 
como um tipo de violência racial, desde os discursos velados de que as 
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pessoas não são racistas. Portanto, investem na produção de conteúdo 
que amplia o repertório de informações e também instrui quem lê.

Neste cenário, o Think Olga apresenta uma abordagem mais ampla 
de informações do que a Folha de S. Paulo, oferecendo ao leitor maior 
aprofundamento do debate.

Considerações

Frente à difusão de discursos de vieses machistas e racistas, o au-
mento da violência dirigida a esses grupos tem se tornado crescente 
no Brasil. Diante desse contexto, mais do que nunca, o jornalismo tem 
grande importância na função de informar e ampliar a discussão de 
temas que são de interesse da sociedade.

Diariamente, várias mulheres são vítimas de diferentes tipos de violên-
cia, desde a um insulto, um assédio físico ou psicológico. Outras perdem 
a vida pelo fato de não aceitarem mais manterem-se em um determinado 
relacionamento. Muitos historiadores apontam que a emancipação da 
mulher em diversos aspectos como: política, mercado de trabalho e até 
mesmo nas relações matrimoniais estão ligados ao aumento da violência 
contra a mulher. Quando voltamos os olhos para as mulheres negras, a 
violência se expõe de outras formas, ainda mais cruéis.

Com base nas pesquisas e nas análises de reportagens publicadas nos 
veículos de comunicação corporativos, percebe-se que há um estereótipo 
nas coberturas e a obediência de uma padronização na construção dos 
textos que em nada favorece o debate sobre duas temáticas que afetam 
a vida de milhares de mulheres: a violência e o racismo. Ao contrário, 
em muitos dos casos, o agressor quase sempre é apresentado como 
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alguém passional que só cometeu o crime por não aceitar o fim de um 
relacionamento. Outra questão que pode ser notada na cobertura da mí-
dia tradicional é a transformação das vítimas em números e estatísticas 
e a falta de contextualização das reportagens. Um critério também a 
ser discutido é a ausência de reportagens que informem e instruam as 
mulheres sobre as políticas de enfrentamento à violência e como saber 
identificá-las.

Por suas características democráticas, a Internet tem se tornado o 
principal meio de manifestação do jornalismo radical, seja por meio de 
sites, portais e redes sociais. Ao mesmo tempo em que permite maior 
liberdade para a cobertura jornalística, o ciberespaço proporciona o 
surgimento de novas narrativas.

O modelo de redações virtuais tem sido utilizado por muitos coletivos 
jornalísticos. Em muitos casos, os jornalistas que compõem a rede de 
colaboradores de veículos de mídia radical também estão vinculados a 
outros veículos de comunicação, que inclusive, fazem parte de grandes 
conglomerados de mídia.

A característica de rede de colaboradores espalhados por diversos 
cantos do país e até mesmo do exterior contribui para a diversidade de 
pautas (que na maioria dos casos não fazem parte dos noticiários da mídia 
hegemônica), a pluralidade de vozes, uma vez que os procedimentos 
de produção informativa são mais flexíveis, em relação ao tempo, por 
exemplo, e têm como objetivo a ampliação do repertório informativo, 
ouvindo a população, os movimentos sociais, governantes a fim de 
contextualizar a informação.

Dentro deste cenário virtual e de uma nova hierarquia de produção 
informativa como é o caso do Think Olga, a informação é transformada 
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em uma ferramenta de luta social no enfrentamento a desigualdade e 
a violência, contribuindo para que toda a sociedade conheça seus di-
reitos e lute em prol aos grupos que são alvos de discursos machistas, 
homofóbicos e racistas.
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A Mulher que Luta, sob a Ótica do MBL

Ester Alkimim Zanco Rodella1

Em 8 de março de 2017, mulheres do mundo inteiro se mobilizaram 
na Marcha 8M/Dia Internacional das Mulheres, uma convocatória à 
greve geral para demonstrar a importância da produção feminina no 
sistema capitalista, contra a violência e o feminicídio e pelos direitos 
sociais, sexuais e reprodutivos, entre outras pautas. A iniciativa, inédita 
no nome e no formato dentro dos movimentos feministas, originou-se 
das diversas marchas organizadas por mulheres no Brasil e no mundo 
nos últimos anos: Ni Una Menos na Argentina, Chile e Uruguai (2014), 
Marcha das polonesas contra a criminalização do aborto (2016), Mulheres 
brasileiras contra Eduardo Cunha e a criminalização do aborto (2015), 
Marcha das mulheres contra Trump (2017), além dos grupos de ativismo 
feminista que tradicionalmente organizam atos em datas estratégicas, 
como a Marcha Mundial das Mulheres (MMM). No Brasil, em 2018 
e 2019, anos de eleição presidencial e de um novo mandato com Jair 
Bolsonaro (PSL), as manifestações ocorreram, em grande parte, em 
defesa dos direitos trabalhistas e previdenciários, como enfrentamento 

1. Jornalista. Fótografa.
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à conjuntura socieoeconômica e política do país. O mote do movimento 
é “Se nossas vidas não importam, que produzam sem nós”.

A convocatória para a Parada 8M deu-se via redes sociais na internet, 
principalmente através do Twitter com o “twittaço” #8M e o resultado 
foi a manifestação, nas ruas, de milhares de pessoas do mundo todo. 
O universo da Internet, principalmente via mídia não hegemônica, serviu 
de caixa de ressonância para esses protestos, com poder de aglutinar 
apoios em questão de segundos. O objetivo deste artigo é analisar 
como o grupo MBL (Movimento Brasil Livre), que possui milhões de 
seguidores na internet e utiliza as mídias digitais independentes para 
divulgar suas ações e posicionamentos ideológicos, enquadrou o 8M/
Dia Internacional das Mulheres nos anos de 2017, 2018 e 2019, em 
sua página do Facebook. O objetivo é analisar o 8M a partir das pers-
pectivas comunicacionais apresentadas pelo MBL à luz do Jornalismo/
Comunicação para Paz, a fim de identificar estratégicas para a defesa 
ou desqualificação do movimento 8M.

O 8M/Dia Internacional das Mulheres

O surgimento da Marcha 8M, em 2017, é exemplo da união de di-
versas “bandeiras” de movimentos feministas que têm entre si lutas em 
comum, principalmente as relacionadas à violência contra a mulher, aos 
direitos trabalhistas e previdenciários, além de críticas ao capitalismo 
e ao ultraconservadorismo em todo o mundo (uma agenda antirracista, 
anti-imperialista e antineoliberal). O evento foi impulsionado pelo co-
letivo feminista argentino Ni Una Menos (s.d.) e por meio da Internet 
se alastrou para diversos países. A inspiração foi a greve de 1975 na 
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Islândia, onde as mulheres cessaram as suas atividades de trabalho, 
remunerado ou não, para reivindicar atenção para as desigualdades. 
Também influenciaram o 8M os movimentos Ni Una Menos (no Chile 
e Uruguai - 2015), Marcha das Mulheres brasileiras contra Eduardo 
Cunha e a criminalização do aborto (2015), Marcha das polonesas 
contra a criminalização do aborto (2016), Marcha das mulheres contra 
Trump (2017), entre outras manifestações de mulheres em todo o mundo. 

A ressignificação do Dia Internacional da Mulher buscou no mote 
“Se nossas vidas não importam, que produzam sem nós” chamar a atenção 
para a importância da força feminina na produção laboral e doméstica. 
A Internet foi fundamental para a divulgação das ações programadas ao 
redor do mundo. No Brasil, a criação de perfil no Twitter (8M Brasil, 
s.d. b), página no Facebook (8M Brasil, s.d. a) e site (https://www.8m-
brasil.com) do movimento propiciou ampla difusão da Parada. Todos 
os coletivos incentivaram o uso da hashtag #8M para impulsionar e 
evidenciar apoio à causa.

Os movimentos feministas descobriram o poder das hashtags em 
2014. O uso inicial da hashtag estava associado à publicidade, que 
percebeu imediatamente seu potencial de organização e distribuição 
de conteúdo. Não é à toa que a hashtag, tão afeita às campanhas pu-
blicitárias, foi eleita como principal ferramenta política do feminismo. 
A própria noção de campanha traduz novas formas de ação política. 
Nascidas por gerações espontânea e amplamente disseminadas, as 
manifestações organizadas a partir de hashtags muitas vezes aconte-
cem sem formar coletivos, criar blogs ou sites, nem mesmo montar 
um perfil próprio nas redes sociais. Ao marcar uma diferença com 
movimentos políticos tradicionais, são flexíveis tanto do ponto de 
vista organizacional quanto político, pois atuam numa esfera muito 
particular da sociedade civil, uma esfera na qual o consenso não é 
necessário. (Costa 2018, como citado em Hollanda, 2008, p. 47)

https://www.8mbrasil.com
https://www.8mbrasil.com
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No período que antecedeu e procedeu a eleição de Jair Bolsonaro, a 
polarização na sociedade e na mídia entre esquerda/direita abriu brechas 
para discursos de ódio, de intolerância e de violência. A defesa da posse/
porte de armas para os cidadãos pelo presidente eleito e suas aparições 
em público fazendo sinal de arma ajudaram a legitimar esse discurso 
de violência. A abordagem comunicacional do MBL em relação ao 8M/
Dia Internacional da Mulher alinha-se aos discursos e posturas do atual 
presidente do Brasil, como veremos adiante.

O MBL no Contexto das Mídias Digitais Independentes

O jornalismo tem, em sua essência, o papel de dar espaço a diferentes 
tipos de opiniões e públicos e de provocar diálogos que gerem trans-
formações sociais. Porém, todo o processo de produção, transmissão e 
compartilhamento de informação é permeado por questões ideológicas 
tanto pessoais como organizacionais e por anseio de poder econômico 
ou controle social, daí esse comprometimento com a democracia e a 
cidadania corre sérios riscos de não existir. Com o advento da inter-
net, por mais que o poder de controle da informação se pulverize, ele 
ainda se faz presente, e muitas vezes de forma tão devastadora como 
na época da indústria cultural desenhada pela Escola de Frankfurt em 
sua teoria crítica. A diferença é que, se no século passado tínhamos a 
Escola de Frankfurt definindo os cidadãos consumidores da cultura de 
massa como meros receptores passivos e não participantes do processo 
de produção da informação, na era da internet essa visão reducionista 
do receptor se dissipa e ele se torna também produtor de informação e 
muitas vezes mobilizador de multidões através da informação pautada 
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online, como no caso dos movimentos sociais e do 8M especificamente, 
nosso objeto de estudo aqui.

Mas como definir o que é Jornalismo na atualidade, já que diversos 
grupos ou indivíduos criam seus próprios meios de produção e emissão 
de conteúdo, nas redes sociais e muitas vezes se tornam referência ao 
conquistarem milhares ou milhões de seguidores? Em nossa pesquisa, 
encontramos termos como “pós-jornalismo”, “mídia-multidão”, “redes 
de informação”, “mídias livres” entre outros termos para designar esse 
novo fenômeno de produzir e difundir informação. Como escreve Moreira 
(2007, p. 153), “o uso de informação disponível - qualquer que seja o 
seu caráter documental - é praticamente indispensável em investigação 
social”. Então, dispomo-nos a uma análise sobre como o grupo MBL 
usa as mídias digitais independentes (especificamente a rede social 
Facebook) para abordar o 8M; tratamos esse grupo como utilizador 
das novas mídias de produção e veiculação de informação dentro do 
universo do Jornalismo. O conceito de mídia independente ou mídia 
livre se aplica à contraposição dessas novas mídias digitais às mídias 
hegemônicas tradicionais (como TVs Globo, Record e Band, jornais 
Estadão e Folha de S. Paulo, por exemplo). Utilizamos o termo “mídias 
digitais independentes” porque designa qualquer meio de comunicação 
que se utilize de tecnologia digital, ou seja, toda rede social é uma mídia 
social que, por sua vez, também é uma mídia digital. Martino (2014) 
explica que as mídias tradicionais, tal qual conhecemos no século pas-
sado, passaram do suporte físico (mídias analógicas, como a televisão, 
o cinema, o rádio, jornais e revistas), para um meio eletrônico (a inter-
net, com envio e recebimento de dados – sequências numéricas ou de 
dígitos, resultando em softwares, sites, blogs, redes sociais digitais, etc). 
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Estas mídias, que vão além das analógicas e utilizam o virtual como 
suporte, são denominadas mídias digitais.

Pensar as mídias digitais exige um trabalho constante de autoanálise 
para evitar a tentação do “ano zero”, no sentido de pensar que tudo 
mudou, assim como a perspectiva de que tudo continua igual, apenas 
em outro ambiente. Seres humanos continuam sendo seres huma-
nos, em toda sua paradoxal complexidade, mas conectados de uma 
maneira diferente a partir das mídias digitais. Até onde se pode ir, 
elas não são melhores ou piores do que os indivíduos, comunidades 
e sociedades que as criaram e usam (Martino, 2014, p. 8)

Diante de todo esse contexto, optamos por tratar as mídias digitais 
independentes como meios de comunicação que produzem um jornalis-
mo diferente dos grupos hegemônicos, de forma colaborativa e usando 
recursos materiais mínimos, como a internet e dispositivos portáteis 
como celulares, tablets e microcâmeras como a GoPro, como fazem 
grupos nos quais se enquadra o MBL.

O MBL (Movimento Brasil Livre) (www.mbl.org.br) foi criado em 
2014 por Kim Kataguiri (deputado federal eleito em 2018 pelo DEM), 
Renan Santos (empresário), Gabriel Calamari (ator), Frederico Rauh 
(diretor de vídeos) e Alexandre Santos (produtor de vídeos e irmão de 
Renan) e se autodefine, em sua página na web, como um coletivo em luta 
por um Brasil mais livre. O MBL se define como um movimento liberal 
e republicano. Em seu manifesto, cita cinco objetivos: imprensa livre 
e independente, liberdade econômica, separação de poderes, eleições 
livres e idôneas e fim de subsídios diretos e indiretos para ditaduras. Em 
seu manual, o movimento cita como referências teóricas o liberalismo 
conservador de Meira Penna, a doutrina econômica de Friedrich Hayek 
e Ludwig von Mises, a defesa do império da lei de Frédéric Bastiat e 

http://www.mbl.org.br
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a ciência política de Eric Voegelin, Edmund Burke, Russell Kirk e de 
Ortega y Gasset.

Nas eleições de 2018, o MBL elegeu cinco deputados e dois senadores 
ligados ao grupo; além disso, Fernando Holiday, um dos atuais dirigentes 
do grupo, é vereador em São Paulo (Democratas). Em 2016, o MBL 
combinou forças com as bancadas evangélica e ruralista do Congresso 
por uma agenda de Estado mínimo, reforma trabalhista, ajuste fiscal 
e redução da maioridade penal. Em relação à mídia digital Facebook, 
que focaremos neste estudo, MBL tem 3.404.109 (MBL - Moviemnto 
Brasil Livre, s.d.) seguidores. O grupo também utiliza as mídias digitais 
Instagram, Twitter (onde geralmente compartilham mesmos conteúdos 
publicados no Facebook) e tem podcasts e canais no Youtube. Em 2018, 
o MBL foi acusado, pelo jornal O Globo (Jiménez Cano, 2018), de usar 
o aplicativo Voxer - uma ferramenta que republica conteúdo de forma 
automática nas timelines de usuários como se fossem mensagens pu-
blicadas por eles próprios – para turbinar seu alcance entre os usuários, 
depois que o Facebook mudou seu algoritmo (Jiménez Cano, 2018) e 
passou a priorizar as postagens de usuários em vez de páginas comer-
ciais, incluindo jornais. O Facebook destivou o Voxer por entender que 
o mecanismo de compartilhamento automático de postagens violava as 
normas da rede social, porque permitia que o MBL também redigisse 
os comentários dos próprios usuários.

As ligações do grupo com políticos e tendo próprios membros den-
tro da política, mostram que a tríade mídia-política-poder também se 
faz presente nos grupos que utilizam as mídias digitais independentes 
para sua ascensão, tal como acontece nas mídias tradicionais. Apesar 
da autonomia dos indivíduos em rede, defendida por Castells e outros 
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teóricos, quando grupos utilizam a rede e suas mídias e ascendem ao 
poder (de mobilização ou de representação política partidária) via co-
municação estabelece-se uma nova forma de poder dentro do próprio 
contrapoder comunicacional. Para Castells (2017) as relações de poder 
são sempre assimétricas, visto que aqueles que estão na condição domi-
nante possuem a capacidade de influenciar os outros, quer sejam indi-
víduos dispersos ou coletividades com algum grau de homogeneidade. 
Segundo o autor, o “poder da comunicação” (communication power) é 
um elemento constitutivo das dinâmicas sociais, pois as assimetrias em 
voga nas interações agem sobre os valores e os interesses que governam 
as diversas esferas da sociedade.

Contudo, os desníveis entre dominadores e dominados que formatam 
historicamente as relações de poder não são imutáveis, sendo que 
diversos fatores podem reconfigurar as hierarquias. Dentre estes 
fatores está o acesso às tecnologias da informação e comunicação 
(TICs) e a habilidade daqueles que se encontram em posição inferior 
para manipular estrategicamente os instrumentos à disposição para 
atingir finalidades específicas (Satuf, 2016, p. 4)

Para Kucinski (2014), ao mesmo tempo em que com a internet o 
sujeito tem autonomia de agir como produtor e difusor de informação, 
grandes conglomerados de comunicação também utilizam a mesma 
tecnologia, com custos mais baixos, para se fortalecerem, uniformizando 
produtos e formatos. É um paradoxo que servirá para estudos futuros, 
pois aponta para um novo modelo de concentração na comunicação. 
Fato é que o “poder” que esses grupos (com milhões de seguidores) 
exercem ao utilizar essas mídias digitais independentes para divulgarem 
e propagarem suas ideias é fortalecido pelo imediatismo que a internet 
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propicia e pelos instrumentos que esses grupos utilizam em suas cober-
turas de protestos ou eventos, como câmeras portáteis (de celulares ou 
Go Pro) filmando e fotografando 24 horas “on”; textos curtos e impac-
tantes (quando existem) complementam esse novo formato de informar. 

Jornalismo para a Paz & Mídias Digitais Independentes: 
Diálogos Possíveis

O jornalismo para a paz parte dos estudos para a paz de Johan Galtung, 
pesquisador norueguês e pioneiro na reflexão sobre a possibilidade de 
um jornalismo mais “humano” e menos “mercadológico”, menos vio-
lento e mais pacificador (Galtung usou os termos “Peace Journalism” e 
“War Journalism”, ou Jornalismo para a Paz e Jornalismo para a Guerra, 
na década de 1970). Em seus estudos, Galtung aponta que a violência 
não parte apenas do ser humano enquanto pessoa física, mas pode ser 
provocada pelo Estado, pelas instituições ou comportamentos cultu-
rais. Ele mapeia três tipos de violência na sociedade: a direta (quando 
há privação imediata da vida, como assassinatos, guerras, genocídio; 
é um acontecimento); estrutural (privação lenta da vida, como fome, 
desemprego; agressor não é visível, mas a vítima sim; é um processo) e 
a cultural (legitimação dos dois tipos anteriores de violência; violência 
nos discursos sociais, nos produtos de cultura; nem agressor e nem a 
vítima são visíveis; é uma situação permanente). No caso deste artigo, 
a violência que mais se relaciona é a cultural, pois está ligada ao que 
os meios de comunicação dizem que tipos de discursos constroem e 
que história contam para os públicos, se são relatos omissos ou denun-
ciativos diante das situações de violência. Mas também se encaixam 
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às violências direta (já que uma das pautas do 8M é contra a violência 
doméstica e o feminicídio) e a estrutural (as mulheres também lutam 
contra desigualdade salarial, contra perda de direitos trabalhistas e 
previdenciários, etc.).

Giró (2012) destaca que o jornalismo tenta desdramatizar, aliviar 
a tensão, encontrar certa calma, explorar a complexidade do conflito e 
de seus atores e ter em conta os valores de todas as partes envolvidas, 
e não somente de uma delas. Estes aspectos caminham na direção 
oposta do modelo de negócios do jornalismo hegemônico, das grandes 
empresas que visam lucro. Justamente por isto que as novas mídias, 
que produzem e disseminam informações de forma independente das 
mídias hegemônicas, a um tempo recorde e atingindo milhões de pes-
soas no mundo todo, têm um papel importante na “desconstrução” das 
violências e na construção de uma comunicação pacífica (e não passiva) 
e transformadora. Segundo Pureza (2000, p. 38) “o impossível pode 
acontecer. Não por passividade expectante, mas como resultado de 
compromissos e lutas sérias e continuadas”.

McGoldrick (2000) ressalta que o jornalismo para a paz não signi-
fica negar ou ocultar a violência. A intenção é não tratar a notícia como 
espetáculo, expondo a violência sem uma abordagem aprofundada sobre 
o porquê dela ou estimulando o maniqueísmo (“bons” contra “maus”). 
O jornalismo para a paz, portanto, prevê uma comunicação solidária e 
inclusiva, que gere transformação, compreensão e entendimento. Esses 
discursos solidários necessitam ultrapassar os limites da comunicação 
e chegam ao coração e à consciência das pessoas (Nos Aldás, 2010).

O grupo independente MBL busca reconfigurar os processos de 
produção, circulação e consumo de conteúdos a partir de atividades 
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mais colaborativas e democráticas, porém, mesmo com essa intenção 
contra-hegemônica, muitas vezes acaba reproduzindo lógicas das mídias 
de massa, como verificamos em nossa análise. Há escassez dialógica, 
escassez de contextualização histórica do 8M e o não dito sobre as 
puatas de lutas do movimento prevalece. Sendo o 8M um movimento 
feminista, suas pautas se chocam contra violências do patriarcado, que 
também se refletem na cobertura midiática.

Betty Reardon (1995, p. 10), ao identificar o patriarcado como 
“sistema de guerra”, isto é, como uma ordem social competitiva, 
baseada em princípios autoritários, que pressupões um valor desi-
gual entre seres humanos, que é colocada em prática pela coerção, 
que institucionaliza a dominação masculina em estruturas verticais 
e é legitimada pela cultura. É todo esse lastro de guerra trivializa-
do no quotidiano que é preciso escavar e trazer à luz numa ótica 
renovada aos estudos para a paz. Só assim se incluirão “as vozes e 
experiências que foram historicamente excluídas ou ocultadas nas 
teorizações dominantes e universais da violência e da paz (Cook-
-Huffman, 2002, p. 43).

McGoldrick e Lynch (2007), importantes investigadores do jorna-
lismo para a paz, afirmam que a mídia pode contribuir para a guerra, 
o genocídio, o terrorismo, a opressão e a repressão, bem como para a 
segurança, a dignidade, o crescimento e o poder de decisão por cidadãos, 
com base na informação precisa, confiável e administrável (Lynch & 
Mcgoldrick, 2007 como citado em Shinar, 2008, p. 43). McGoldrick 
e Lynch desenvolveram, embasados nos estudos de Galtung, uma ta-
bela que diferencia o jornalismo para paz do jornalismo para a guerra/
violência, que servirá de base para nossas análises sobre o conteúdo 
publicado pelo MBL:
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Quadro 1.
Comparativo do Jornalismo para Paz e Jornalismo de Guerra/Violência

Jornalismo para a paz Jornalismo de guerra
I - Orientado para a paz/conflito
• Explora a formação de 

conflitos; há partes, objetivos e 
problemas múltiplos

• Todas as partes ganham
• Espaço e tempos abertos: 

causas e consequências em 
qualquer lugar, inclusive na 
história e na cultura

• Apresenta os conflitos com 
transparência

• Dá voz a todas as partes, com 
empatia e entendimento

• Vê conflito e guerra como 
problemas e foca na 
criatividade 

• Humaniza todas as partes, 
especialmente quando há 
armamentos

• É proativo: busca a prevenção 
antes que a violência e guerra 
ocorram

• Foca nos efeitos invisíveis da 
violência: traumas, danos à 
estrutura e à cultura 

I - Orientado para a guerra/
violência
• Foca na arena de conflito; 

há duas partes e um objetivo 
(vencer)

• Uma parte ganha, a outra perde
• Espaço e tempo fechados: 

causas e consequências se 
restringem à arena, focando em 
quem atirou a primeira pedra

• Apresenta a guerra de forma 
obscura/secreta

• “Nós contra eles”; voz somente 
para “nós”

• Vê “eles” como problema e 
foca em quem prevalece na 
guerra

• Desumaniza “eles”, 
especialmente quando há 
armamentos

• É reativo: espera atos violentos 
para reportar.

• Foca nos efeitos visíveis da 
violência: número de mortos, 
feridos e danos materiais 

II – Orientado para a verdade
• Expõe as inverdades de todas 

as partes 

II – Orientado para a 
propaganda
• Expõe inverdades sobre “eles” 

e ajuda a encobrir as “nossas” 
mentiras 

III - Orientado para as pessoas
• Foca no sofrimento de todos e 

dá voz a mulheres, crianças e 
idosos

III – Orientado para as elites
• Foca no “nosso” sofrimento; 

tem homens da elite como 
porta-vozes 
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IV – Orientado para soluções
• Paz = não violência + 

criatividade
• Destaca iniciativas voltadas 

para a paz, a fim de, também, 
prevenir outras guerras

• Foca na estrutura, na cultura e 
em uma sociedade pacífica

• Resultado: resolução, 
reconstrução, reconciliação.

IV – Orientado para a vitória
• Paz=vitória + cessar fogo
• Oculta as iniciativas da paz 

ate que a vitória já tenha sido 
conquistada. 

• Foca em tratados, instituições e 
em uma sociedade controlada

• Parte para outras guerras e 
retorna à mesma caso hajam 
questões pendentes 

(Lynch e Mcgoldrick, 2007 como em citado em Cabral e Salhani 2017, p. 9)

Nos três anos em que analisamos a parada 8M/Greve Internacio-
nal de Mulheres, 2017 (ano de origem do movimento), 2018 e 2019, 
tendo como base o dia do evento, 8 de março, o coletivo MBL não 
coloca em pauta, em nenhuma postagem na sua página do Facebook, 
questões importantes ligadas ao universo da luta feminista, mas sugere, 
em algumas imagens veiculadas, que as mulheres se armem. Em seu 
“pacote anticrime”, divulgado no Youtube (MBL - Movimento Brasil 
Livre, 2018b), o MBL defende claramente o porte de armas. A maioria 
dos comentários sobre a postagem no Dia Internacional da Mulher é em 
favor de a população se armar, com alusões ao presidente Jair Bolsonaro, 
que demonstra ser a favor da ampliação das hipóteses que permitem o 
porte e a posse de arma no Brasil.

A Mulher que “Luta” - Comunicação Violenta x Comunicação 
para a Paz

Ao pesquisarmos as publicações do MBL sobre a Parada 8m/Dia 
Internacional das Mulheres em 8 de março de 2017, 2018 e 2019, ob-
servamos as seguintes postagens:
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Quadro 2.
2017: 3 publicações

2018: 4 publicações

2019: 4 publicações

Elaborado pela autora

Figura 1. 8/3/2017, Facebook MBL. Recuperado de Recuperado de 
https://www.facebook.com/mblivre/photos/a.204296283027856/5535
28744771273/?type=3&theater, https://www.facebook.com/mblivre/
photos/a.204296283027856/553631404761007/?type=3&theater e 
https://www.facebook.com/mblivre/photos/a.204296283027856/5537
18771418937/?type=3&theater (respectivamente)

https://www.facebook.com/mblivre/photos/a.204296283027856/553528744771273/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mblivre/photos/a.204296283027856/553528744771273/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mblivre/photos/a.204296283027856/553631404761007/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mblivre/photos/a.204296283027856/553631404761007/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mblivre/photos/a.204296283027856/553718771418937/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mblivre/photos/a.204296283027856/553718771418937/?type=3&theater
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Figura 2. 8/3/2018. Facebook MBL. Recuperdo de https://www.facebook.
com/mblivre/photos/a.204296283027856/835862243204587/?type=3&
theater, https://www.facebook.com/mblivre/photos/a.2042962830278
56/835942906529854/?type=3&theater, https://www.facebook.com/
mblivre/photos/a.204296283027856/836062536517891/?type=3&the
ater e https://w8acebook.com/mblivre/photos/a.204296283027856/83
6062536517891/?type=3&theater (respectivamente)

https://www.facebook.com/mblivre/photos/a.204296283027856/835862243204587/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mblivre/photos/a.204296283027856/835862243204587/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mblivre/photos/a.204296283027856/835862243204587/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mblivre/photos/a.204296283027856/835942906529854/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mblivre/photos/a.204296283027856/835942906529854/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mblivre/photos/a.204296283027856/836062536517891/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mblivre/photos/a.204296283027856/836062536517891/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mblivre/photos/a.204296283027856/836062536517891/?type=3&theater
https://w8acebook.com/mblivre/photos/a.204296283027856/836062536517891/?type=3&theater
https://w8acebook.com/mblivre/photos/a.204296283027856/836062536517891/?type=3&theater
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Figura 3. 8/3/2019, Facebook MBL. Recuperdo de https://www.facebook.
com/mblivre/photos/a.204296283027856/1335447896579350/?type=3
&theater, https://www.facebook.com/mblivre/photos/a.204296283027
856/1335791289878344/?type=3&theater, https://www.facebook.com/
mblivre/photos/a.204296283027856/1335762993214507/?type=3&the
ater e https://www.facebook.com/mblivre/photos/a.204296283027856
/1335478856576254/?type=3&theater (respectivamente)

https://www.facebook.com/mblivre/photos/a.204296283027856/1335447896579350/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mblivre/photos/a.204296283027856/1335447896579350/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mblivre/photos/a.204296283027856/1335447896579350/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mblivre/photos/a.204296283027856/1335791289878344/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mblivre/photos/a.204296283027856/1335791289878344/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mblivre/photos/a.204296283027856/1335762993214507/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mblivre/photos/a.204296283027856/1335762993214507/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mblivre/photos/a.204296283027856/1335762993214507/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mblivre/photos/a.204296283027856/1335478856576254/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mblivre/photos/a.204296283027856/1335478856576254/?type=3&theater
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Em 8 de março de 2017, 2018 e 2019, o grupo MBL não coloca em 
pauta, em sua página no Facebook, questões importantes ligadas ao 
universo das mulheres (reprodução, jornadas de trabalho dentro e fora 
de casa, saúde, violência doméstica, feminicídio, entre outras), mas su-
gere, por algumas imagens veiculadas, que as mulheres se armem. Em 
seu “pacote anticrime” divulgado em suas mídias (MBL - Movimento 
Brasil Livre, 2018a) o MBL defende claramente o porte de armas. 
Segundo Pesquisa Datafolha encomendada pelo Fórum Brasileiro de 
Segurança Pùblica (FBSP), em 2019 (forumseguranca_user, 2019), o 
agressor da mulher é, em 76,4% dos casos, um conhecido (cônjuge ou 
ex, namorado ou ex e vizinho), muitas vezes visto como “cidadão de 
bem”. De acordo com dados do Mapa da Violência 2016 (Waiselfisz, 
2016), cerda de 2.400 mulheres foram vítimas de homicídio por arma de 
fogo no país em 2014, o que significa que neste período seis mulheres 
foram assassinadas a cada dia por disparos de armamentos. A edição 
do Atlas da Violência de 2019 (Lisboa, 2019) mostra que, entre 2012 
e 2017, crimes dentro da residência cresceram 17,1%.

Esses dados nos fazem refletir sobre o fato de que publicações como 
as do MBL, com imagens que incentivam o armamento, não são uma 
homenagem à mulher, mas sim podem incentivar a violência contra ela. 
Para Sontag (2003), “as imagens dizem: é isto o que seres humanos são 
capazes de fazer-se ainda por cima voluntariamente, com entusiasmo, 
fazendo-se passar por virtuosos. Não esqueçam”.

Em 8 de março de 2017, as três publicações do MBL são imagens, 
com texto-legenda, da ex-primeira ministra britânica Margaret Thatcher. 
Em uma das fotos ela aparece em um tanque de guerra, em visita às 
forças britânicas, em 1986. Em 8 de março de 2018, o MBL repete 



1447

essas mesma imagem de Thatcher no tanque de guerra. Em 2018, a 
ex-primeira ministra também aparece em outra publicação, na qual, 
em uma fotomontagem com Dilma Roussef, reaaslta-se a frase da ex-
-presidente brasileira “Eu sofri impeachment por ser mulher”, ao que o 
grupo rebate com a foto de Thatcher e sua frase “Eu não tive sorte. Eu 
mereci” e o grupo ainda pede: “Menos vitimismo, mas competência” . 
Em outra postagem de 208, o MBL parabeniza algumas mulheres em 
um quadro com fotos das mesmas e em fotos de algumas (como na de 
Dilma Rousseff) escrevem “Você não”. Em 8 de março de 2019, o grupo 
repete a fórmula do quadro com mulheres e o “Você não”, publica foto 
com fala de Thatcher e outras duas fotos retratando fatos acontecidos 
no Brasil naquele ano e que envolveram mulheres/arma/violência, 
tendo como foco a luta literal (remetendo à defesa pelo MBL do porte 
de armas para o cidadão comum, não a luta por direitos ou equidade 
e pela responsabilidade do Estado na defesa dos cidadãos). Nas duas 
imagens, as mulheres retratadas são uma policial (a cabo da PM Kátia 
da Silva Sastre, que em 12 de maio de 2018, à paisana, atirou e matou 
um assaltante em frente a uma escola em Suzano-SP, na presença de 
crianças) e uma lutadora profissional (Polyana Viana, do UFC, que 
reagiu a um assalto em 7 de janeiro de 2019, no Rio de Janeiro). Além 
de ignorar as demandas das lutas dos diversos feminismos, o MBL 
evidencia - com publicações que exaltam o armamento - a violência 
cultural que, “atuando por mecanismos de interiorização, faz com que 
as violências direta e estrutural pareçam corretas ou que, pelo menos, 
não pareçam erradas” (Galtung, 1990, p. 261).

As abordagens do MBL sobre o 8M/Dia Internacional da Mulher 
mostram que, sob sua ótica, a mulher que luta é a que se arma, tem poder 
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bélico e de luta física, poder político e socioeconômico. Não há uma 
menção à Parada que tomou, nos três anos em que ocorreu, as ruas de 
diversas cidades do país. À luz do jornalismo/comunicação para a paz, 
tendo como referência a tabela comparativa de Lynch e McGoldrick 
(2007), o grupo tem contribuído para disseminar o Jornalismo/Cultura 
de Guerra/Conflito, sem pensar a comunicação de forma inclusiva e que 
contemple as diversidades e as minorias. O uso da figura de Thatcher 
em várias postagens mostra que a voz é dada a grupos de elite, de poder, 
e não a cidadãos comuns que estão na rua lutando por seus direitos. 
Utilizando-a como símbolo da direita conservadora, o coletivo se posi-
ciona politicamente, mas a questão principal é que, apesar de Margaret 
ter sido a primeira mulher eleita primeira-ministra na Europa, ela não 
defendia as pautas dos grupos feministas. A omissão na citação ou 
cobertura do 8M demonstra que não há interesse, por parte do grupo, 
pelas pautas das mulheres que se juntaram ao movimento. Não se fala 
em feminismo das indígenas, das negras, das trans, das sem-terra, das 
trabalhadoras fabris.

O pluralismo é (uma) das condições inevitáveis para a consecução 
dos valores da cultura de paz e para a existência de uma comunicação 
democrática; entretanto, sua ausência volta a ser (uma) das tônicas 
generalizadas no sistema dos meios, tanto públicos quanto privados. 
... a falta de pluralismo suprime a diversidade de vozes presentes 
na sociedade e marginaliza os posicionamentos minoritários, uma 
vez que freia a conciliação de interesses cidadãos, socioculturais, 
econômicos e políticos, aprofundando a perda da qualidade demo-
crática. (Becerra, 2012, pp. 74-75)

A ausência de conhecimento do público em relação ao assunto (8M) 
e todas as complexidades que o envolvem pode levar a generalizações, 
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estereótipos e pejorações, estimulando uma comunicação violenta e o 
discurso de ódio. Para Serva (2005), essa ausência pode fazer com que 
uma história complexa se torne um caso de maniqueísmo.

É provavelmente o que ocorre em todas as guerras, mas como as do 
passado só conhecemos por fontes restritas, torna-se difícil saber 
exatamente o que ocorreu. O mesmo pode estar acontecendo neste 
momento com o legado que deixaremos para os historiadores do 
futuro sobre as guerras deste tempo. (Serva, 2005, p. 98)

Na abordagem do MBL, espaço e tempo são fechados; não há contex-
tualização sócio-histórica sobre a data, nem mesmo sobre as postagens 
que o grupo apresenta. Não são destacadas inciativas para a paz, mas 
para a violência e dominação de “um sobre o outro”. Também não são 
apresentadas resoluções para as pautas que as mulheres reivindicam; 
ao contrário, as abordagens favorecem caminho para “outras guerras”, 
sejam elas diretas, culturais ou estruturais.

Considerações Finais

Ao elaborar este artigo observamos como os recentes estudos para 
a paz, especificamente os de jornalismo para a paz (JP) e especialmente 
no Brasil atual, são primordiais para que elaboremos, no fazer comuni-
cacional, estratégias de sensibilização que rompam com as violências 
direta, estrutural e cultural e que abram portas para uma compreensão 
do ser humano diverso, mas com direitos iguais, inclusive direito de 
ter visibilidade e voz nas mídias. Como diz Shinar (2008, p. 49), “a 
estrutura democrática e a orientação jornalística para a paz estão inti-
mamente ligadas”. Se, como comunicadores, não pensarmos em uma 
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comunicação democrática que envolva, dê voz às minorias e que rompa 
com violências de gênero e de outros tipos, estaremos colaborando para 
que as violências se naturalizem. E as mídias digitais independentes 
são instrumentos importantes nessa trajetória.
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Sobreposição Mulher, Carne e Cidade

Sabrina Bernardi da Silva1

Pensar a presença das mulheres nos espaços públicos é entre muitas 
coisas reconhecer as opressões intensificadas em ambientes públicos 
além da vulnerabilidade estabelecida pela ameaça em potencial do gênero 
masculino. Por acreditar que uma mulher ao andar desacompanhada, 
em horários não comerciais, relativizando violências a partir de algo 
semelhante a um toque de recolher de consenso coletivo.

Ver muitas mulheres em espaços públicos abertos na cidade é raro, 
por conta de relativização da ocupação da mulher nos espaços de per-
manência e também supondo um consenso de segurança e ameaça do 
seu livre transitar pela cidade.  Esse texto tem como objetivo entender 
os motivos dessa ausência feminina e estabelecer uma leitura a partir 
de sobreposição entre as opressões sofridas das mulheres na sociedade, 
sua ocupação na cidade, com o consumo de carne.

Pensar a cidade a partir de um ser humano neutro, é pensar a cidade 
a partir do padrão, como o exemplo do O modulor de Le Corbusier, 
publicado em 1943, a fim de estabelecer uma relação matemática entre 
as de um homem (caucasiano de 1,83 de altura) e da natureza. A história 

1. Graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela Univ. Estadual Paulista – UNESP
 sabrinasaabs@gmail.com
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evidência e nos lembra de que as cidades foram pensadas para todos, porém 
a partir do indivíduo neutro, ou seja o homem como padrão de medida. 
As cidades foram pensadas para a ocupação dos homens e acostumadas 
assim, mulheres sendo do lar, fazendo serviço de casa, responsável intrin-
secamente pela manutenção da vida, trabalho não remunerado confundido 
como dever natural e prova de amor incondicional. Enquanto homens 
ocupam a cidade, o trânsito, são provedores, cuidam da família, exercem 
a função do sustento financeiro, detentores do capital, da moeda de troca, 
capital válido universal, controlavam a independência.

Com o passar do tempo, com industrialização e guerras, mulheres 
passaram a ter de ocupar locais de trabalhos nas indústrias, com diferença 
salarial inferior aos homens, e com dupla a tripla jornada de trabalho, 
emprego, casa e filhos. As mulheres conquistaram, mesmo que por ne-
cessidade da sociedade, mais espaço fora de casa. Além da ocupação, 
agora externa nas cidades, as mulheres também foram conquistando 
direito de escolha para com seus corpos, como a pílula anticoncepcional, 
(questionável por seus efeitos colaterais e por ser feminina enquanto 
mulheres só são férteis em alguns dias do mês enquanto os homens são 
todos os dias) é inegável que foi um fator de emancipação das mulheres 
quanto controle da maternidade. Essa oportunidade de escolha revo-
lucionou o destino das mulheres por não precisar abdicar da carreira 
profissional em prol da vida pessoal.

É perceptível atualmente as heranças que temos da trajetória de con-
quistas das mulheres perante a sociedade, sobre seus direitos a voto, a 
escolher gerar filhos, sobre poder estudar e trabalhar fora de casa, entre 
outras, são heranças nos dão pistas para não esquecer que no passado 
nossas diferenças entre homens e mulheres eram bem mais contras-
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tantes, escancaradas e normalizadas. Nos dias de hoje, Século XXI, 
vemos profissões atreladas a predominâncias de gênero, a exemplo de 
ser secretária, professora (no ensino fundamental porque em cargos 
mais altos como professora universitária o padrão inverte e mesmo em 
profissões como arquitetura e urbanismo, onde a maioria de profissionais 
da área são mulheres, o corpo docente quando não equilibrado, são em 
maioria homens). Este detalhe dentro da categoria professora, entra 
como ressalto no meu próximo argumento, a profissão de professora no 
ensino fundamental é confundida o o cuidar do desenvolvimento das 
crianças, no sentido maternal, esses papéis se fundem, mostrando ainda 
vestígios do consenso social sobre a responsabilidade de cuidar e criar 
de crianças. Empregos na função de cuidado e manutenção da vida é 
ainda de predominância feminina na sociedade e não é por coincidência 
que são menos remunerados que empregos nas áreas de tecnologia e 
informação, ainda de predominância masculina.

Pré-moldando oportunidades e acessos possíveis de acordo com o que 
seu corpo representa no mundo. Tal desnivelamento de relações sociais 
é um dos motivos pelo qual a mulher destinada ao ambiente privado 
e com a herança de um dia ter sido considerada propriedade privada. 
Traços históricos que caracterizam a existência das mulheres em luga-
res públicos como hostil, expostas à vulnerabilidade, com uma pitada 
de inconveniência e falta de bom senso, pois ainda no senso coletivo, 
a mulher como dona de seu próprio corpo e vontades é relativizado, 
assim como violências cometidas a elas são relativizadas, levando em 
conta de antemão, onde, quando e como, para tentar amenizar e justi-
ficar o porquê.
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Mulher como Objeto e Atribuição de Beleza

Sempre existiu um padrão de beleza, este estabelecido pela 
classe social dominante como belo por ser difícil de ser alcançada, de 
ser exclusivo, radical da palavra: exclusão. Porém, é válido ressaltar que 
o padrão de beleza é mais relevante e ferrenho com as mulheres, sendo 
fator considerado para colocar em dúvida seu potencial, inteligência, 
habilidade, sendo motivo de desqualificar uma mulher. O padrão recai 
sobre as mulheres como um mensurador de qualidade atrelada a beleza. 
A mulher é associada ao padrão de beleza, porque desde a Grécia antiga, 
beleza era qualidade para objeto, e por toda a história da humanidade 
a mulher foi um objeto. Entendidas como propriedade privada num 
passado recente, a exemplo de Portugal que até 19170, regida pelo 
Código Civil de 1916 definia a mulher casada como incapaz de realizar 
certos atos e previa que ela necessitava da autorização do seu marido 
para exercer diversas atividades, inclusive a de ter uma profissão ou 
receber uma herança. A Constituição Portuguesa, a mulher pertencia 
ao homem mais próximo, sendo ele marido, pai ou filho. Assim como 
na seguinte passagem de Elina Guimarães em A Mulher Portuguesa 
na Legislação Civil:

A esposa estava, portanto, completamente submissa ao marido, a 
quem 558 devia o que se chamava «reverência marital». Assim, o 
marido podia castigá-la corporalmente, como o podia fazer ao filho 
e ao escravo, pela mesma disposição legal (livro v, título 36).

A aproximação da mulher a um objeto de valor, de qualidade de 
belo, além de por consequência gerar afastamento da subjetividade da 
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mulher enquanto ser individual com particularidades, colabora para 
a aproximação enquanto utilidade, objeto subordinado aos prazeres e 
necessidades dos homens, ocupando um papel de servidão de trabalho 
e manutenção da vida como também submissão sexual. Como consequ-
ência histórica, resulta no entendimento da mulher em um corpo objeto, 
a ser utilizado, usufruído e invalidado.

Mulher como Consenso e Domínio Público

A objetificação da mulher a desapropria de seu próprio corpo. Ocorre 
uma fragmentação do ser enquanto indivíduo consciente e mercadoria 
a ser consumida, a torna coisa. O processo de fragmentação da mulher 
para objeto é semelhante ao processo de fragmentação e desassociação 
do animal para se tornar alimento. Segundo o livro A política sexual 
da carne, a autora nomeia essa desassociação do indivíduo e seu cor-
po como “referente ausente” resultado de um retalhamento tornando 
indivíduo em coisa, no caso dos animais, os tornando carne, no caso 
das mulheres, objetificando-as.

A partir da anulação do indivíduo a violência é consumada e velada, 
sendo aceita e institucionalizada. Com a fragmentação, mulher deixa 
de ser mulher com suas particularidades, para ser vista apenas por 
partes: peitos, bunda, boca. Retira-se o rosto, resta o corpo, a perda da 
humanidade da mulher, sem a relevância do seu ser enquanto pessoa e 
complexidade, pronta para consumo, metaforicamente de sua imagem, 
seu corpo em consenso e domínio público.

A propaganda é um veículo de mídia que deixa explícito o comércio 
do corpo feminino, faz com que o corpo das mulheres seja visto como 
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consumível, passível e induzido de ser desejado como uma mercadoria, 
como se a presença do corpo feminino já fosse uma oferta e o espaço 
habitado por mulheres, uma prateleira de mercado. Ademais a pornografia 
enfatiza nosso corpo como consumível e reduz a posição da mulher a 
submissão aos prazeres do homem, que até em categorias lésbicas, a 
performance é direcionada ao prazer masculino, sendo um desserviço 
para formação sexual das pessoas, que mimetizam e se educam sexu-
almente a partir da pornografia.

Tal atividade influencia e induz comportamentos agressivos, incita 
a violência no ato sexual e colabora para um entendimento equivocado 
da dinâmica sexual além de negligenciar o prazer feminino e ignorar as 
mulheres como público alvo em potencial. Assim, a indústria pornográfia 
nos dias atuais se mostra como um desserviço assume um papel de cata-
lisadora para a cultura do estupro, que compactuando para com violência 
contra mulheres a partir banalização e erotização dos corpos femininos.

Assim como a fragmentação dos os animais, tanto em corpo quanto 
em linguagem, secções e nomes que desassociam do animal, referente 
ausente já apagado. Exemplo de termos camuflados: nuggets, bife, bacon, 
cupim, filé. Entretanto a desassociação está consolidada ao ponto de man-
termos os nomes de algumas de suas partes e mesmo assim não remeter 
diretamente a lembrança do animal vivo, exemplo: coxa, peito, lombo.

Carne Consumo da Ideia, Atribuição de Valores e Afirmação 
Masculinidade

O consumo de carne é uma ferramenta de afirmação da masculi-
nidade para os homens, enquanto ser dominante, mesmo essa prática 
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atualmente seja escolher uma bandeja no açougue. Como se a virilidade 
de conseguir matar outro animal estivesse contida na carne, historica-
mente conseguida a partir da caça. Ou seja, acontece uma atribuição 
de valores ao consumo, assim como todo produto vendido pela lógica 
capitalista, que lhe é atrelado a uma qualidade de vida, bem-estar irreal, 
impossível de ser comercializado. Voltando à carne como produto, e a 
suposta virilidade e força atribuída ao seu consumo. Essas qualidades 
lhe atribuídas maquia o real impacto e significado do consumo insti-
tucionalizado do consumo de carne. O consumo de carne está atrelado 
ao sofrimento, entretanto é vendido como nutriente cheio de vida a ser 
absorvida e necessário para sobrevivência especialmente do homem, 
por ser relacionada a proteína animal a força do ser dominante.

Também existe uma sobreposição de violência velada, e até mes-
mo pouco relacionada quando não escancarada. A carne é o resultado 
de um processo de sofrimento e violência, morte de animais que não 
querem morrer. e lhe é criado o desejo de consumi-los de desejá-los 
em partes, pós retalhamento de seus corpos, pós assassinato desses 
animais vistos como alimentos somente depois de desassociados de 
suas vidas de animais. É comprovada a recorrência da violência como 
um processo semelhante ao que acontece aos animais. Exemplo na re-
corrência de narrativas de assassinos em série que começam matando 
animais e treinando esquartejamento a partir deles, seguido de estupro 
de mulheres, seguido de assassinato e retalhamento. O desejo por partes 
de uma mulher é semelhante ao modo de consumo dos animais, como 
lombo, coxa, peito. Assim como fetiches por seios, bunda, coxas, entre 
outras regiões do corpo feminino hipersexualizado, ou seja, fetichismo 
das partes do corpo feminino. Segue uma sobreposição de violência 
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e desejo, um exemplo de animalização da mulher e Sexualização de 
animais, em uma obra literária com passagens difíceis de digerir:

Figura 1. Propaganda da loja de roupas Beymen Blender de Istambul. 
Recuperdo de https://www.adsoftheworld.com/media/print/blender_
butcher_shop

Consumo de Carne, Contexto e Linha do Tempo

Segundo o livro A política sexual da carne, estamos no quarto estágio 
do consumo de carne, passamos pelos seguintes: 1° praticamente não se 
comer carne, 2° comer-se carne de animais que vivem soltos, 3° comer-se 
carne de animais domesticados e o 4° estágio, em que estamos, o consumo 
de animais institucionalizados, criados em grande escala.

https://www.adsoftheworld.com/media/print/blender_butcher_shop
https://www.adsoftheworld.com/media/print/blender_butcher_shop
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Contextualizando o consumo da carne na linha do tempo da humani-
dade, atualmente nós industrializamos e institucionalizamos o consumo 
de animais, o tornamos coisa e produto, o descolamos de seu potencial 
de defesa, criamos em cativeiro, otimizamos o processo de abate. Houve 
um processo de distanciamento entre animais e seres humanos, agora os 
termos mais equivalentes são consumidor e produto, produto este vindo 
de um matadouro, mas que parece não existir antes de ser vendido em 
pedaços numa bandeja, ou seja, a alienação da origem da carne antes 
de ser carne é institucionalizada.

Em paralelo, a fragmentação e alienação foram incorporadas à indús-
tria, utilizando da fragmentação da participação do trabalhador no pro-
cesso e por consequência a alienação do seu trabalho, a falta de entender 
o todo o torna a parte do resultado de seu trabalho, sendo possível nem 
sequer saber o que produz. Logo, a fragmentação e alienação é institu-
cionalizada também nas indústrias, de modo a tornar alheio o trabalhador 
de sua contribuição. As semelhanças entre a alienação do trabalho e a 
industrialização do consumo de carne não são meras coincidências.

Nota-se a relação de desequilíbrio de poder aplicada nas duas si-
tuações. Se é visivelmente nítida a contaminação cruzada de ideias 
para desumanizar os trabalhadores assim como aniquilar os animais 
colocando-os a par sua própria existência. Enquanto são comerciali-
zados como mascote em propagandas de apelo lúdico e humanizado, 
a exemplo do peru da Sadia, mostrado vivo e feliz. Nos é camuflada a 
morte do animal, a desassociação acontece e se torna real, a ponto de 
ser mais fácil relacionar um pedaço de animal morto à mascote feliz 
da marca estampado na embalagem, do que retomar a lembrança do 
referente ausente, animal vivo já aniquilado.
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Figura 2. Tradução “Comemos com prazer e sem fadiga: as boas salsichas 
do porco pródigo”. Propaganda 1960, França (imagem esquerda). Mascote 
da Sadia complacente, Propaganda da Sadia 2018, Brasil (imagem direita). 
Recuperado de https://www.elaee.com/2014/10/02/21486-les-publicites-
quon-verra-cest-plutot-bonne-nouvelle e https://promocao2020.com.br/
promocao-sadia-2020-cadastro/

Sexualização dos Animais e Animalização das Mulheres

É considerada comum a suposição “espontânea” de que o animal 
que gosta de ser morto para ser consumido e a mulher que gosta de ser 
violentada e assediada, na mentalidade alheia às mulheres é entendido 
como satisfazê-las e elogiá-las. Comparação está estabelecida pelo 
ponto de prazer em comum, prazer em servir, prazer em satisfazer, 
satisfazendo prazeres sexuais ou alimentares. Entra a ilusão do prazer 
do outro em servir, como a vaca feliz na fazenda feliz, o galo feliz da 
sadia, mascotes sempre vivos e felizes, como se estivesse consentindo 
com a própria morte. Juntamente com o mito das mulheres gostarem de 

https://www.elaee.com/2014/10/02/21486-les-publicites-quon-verra-cest-plutot-bonne-nouvelle
https://www.elaee.com/2014/10/02/21486-les-publicites-quon-verra-cest-plutot-bonne-nouvelle
https://promocao2020.com.br/promocao-sadia-2020-cadastro/
https://promocao2020.com.br/promocao-sadia-2020-cadastro/
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serem assediadas, se fosse elogio, e também o argumento que estavam 
pedindo “para isso” sendo isso, assédio, violência física, violência sexual.

O corpo feminino é fetichizado, como já levantado anteriormente 
neste texto. A mulher reduzida a um corpo objeto de prazer é comumente 
explorada em propagandas. No entanto, em meados de 2014, foi lançado 
o clipe Animals, da banda Maroon 5, onde Adam Levine, vocalista e 
idealizador do clipe, interpreta um açougueiro com ideias semelhantes 
a psicopatia. No qual evidencia e torna explícita a sobreposição de 
violências contidas na carne e para com as mulheres. Acusados de 
banalizar crimes sexuais e romantizar uma perseguição doentia. Este 
clipe romantiza a sobreposição de violências explicitamente no enre-
do e na letra da música, associam o ímpeto se sentir atraído por uma 
mulher com um animal a ser caçado, onde o fetiche do corpo feminino 
se sobrepõe ao consumo de carne a partir de toda violência contida 
nela como expressão de virilidade masculina. Exemplos de passagens 
problemáticas na letra da música:

“Serei seu predador essa noite.
Te caçarei, te comerei viva, como animais.
Vou te caçar esta noite. Somos inimigos, mas nos damos bem quando 
estou dentro de você”
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Figura 4. Adam Levine e Behati Prinsloo no clipe de ‘Animals’. 
Recuperado de https://www.maisfm.com/confira-o-clipe-de-animals-
novo-single-do-maroon-5/

A Voz das Mulheres sobre Elas e para com Elas

Representatividade nas artes, mulheres falando sobre ser mulheres 
e para com mulheres, retratar de maneira não caricata o que é ser uma 
mulher e como ela se comporta. A produção de conteúdo feita por mu-
lheres, nos traz um novo enfoque, não nos olha como objeto de desejo 
e de prazer para o outro, nos humaniza, revoluciona nossos papéis por 
construir próprio referencial de interesse, sem estar submetida aos olhos 
dos homens e suas suposições sobre o que é ser mulher, pensar como uma 
mulher, do que acham ser nossos assuntos, problemas e preocupações.

A indústria da mídia e produção de conteúdo teve até então enfoques 
que reforçam estereótipos machistas, misóginos e construíram um am-

https://www.maisfm.com/confira-o-clipe-de-animals-novo-single-do-maroon-5/
https://www.maisfm.com/confira-o-clipe-de-animals-novo-single-do-maroon-5/
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plo referencial do que se espera de uma mulher quanto seus interesses, 
vontades e pré-suposição de comportamentos. Todo um catálogo de 
referências femininas construídas a partir do olhar dos homens, essas 
representações são equivocadas nos caracteriza de maneira superficial, 
exagerada e submissa.

Essa problemática instaurada na produção cultural fez com que 
em 1987, Alison Bechdel, cartunista americana criadora de um dos 
primeiros quadrinhos a abordar com naturalidade e humor a questão 
da diversidade sexual. Na tirinha Dykes to Watch Out For que Bechdel 
trouxe a ideia que posteriormente ficou conhecida como teste de Bechdel 
(Dicas profissionais, 2018), quando uma personagem diz a outra que 
só assiste filmes que atendam aos critérios seguintes:

1. Tem duas ou mais personagens com nomes?

2. Elas conversam entre si?

3. O assunto da conversa é algo que não seja homem ou assuntos 
relacionados a romances?

Este teste tem o intuito de alertar e possibilitar de maneira prática 
e acessível medirmos a representatividade feminina atrelada a nossa 
complexidade e independência dessas personagens em seus enredos, a 
fim de evidenciar e alertar de maneira prática como identificar uma obra 
enquanto sua real abordagem ao olhar feminino, representatividade não 
só nas telas, mas também em quem produz e como produz. Pois cultura 
que consumimos é um dos fatores de formação da nossa personalidade 
e entendimento sobre o mundo. O teste de Bechdel, diz respeito ao ima-
ginário que estamos formando e a imensa defasagem que ele apresenta 
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em relação aos gêneros. E escancara como ainda hoje, século XXI, 
ainda é raro representar mulheres sem terem suas carreiras, questões 
existenciais, ou seja, suas vidas submetidas em função dos homens.

Contextualização e Transformação da Arte como Expressão, 
Indústria e Produto

Quando Aristóteles cunhou a frase “a arte imita a vida”, ele quer 
dizer que a arte funciona como um espelho da vida, que registros artísticos 
e culturais são representações da vida. Já na Inglaterra vitoriana, Oscar 
Wilde subverte a frase ao dizer “a vida imita a arte”, argumentando que 
de tanto receber uma cultura, tendemos a imitá-la, reverberá-la mesmo 
inconscientemente. Os papéis desempenhados por nós do que entende-
mos por homens, mulheres, tem referências, estão sempre apoiados em 
algum reflexo ou espelho, seja das nossas vivências, artes ou culturas.

Para além da forma prática de aplicar esse teste a fim de classificar 
filmes e outras produções artísticas, a arte exerce um papel importante 
em nossas vidas, ela tem o poder e potencial de mexer com nossos 
sentimentos, arte é arte a partir de nos sensibilizar, arte não é arte por si 
só, ela depende de observador e sua depreensão sobre o que vê. A arte 
nos explora, nos instiga a descobrirmos mais sobre nós mesmos ao en-
tender o outro, somos tocados, sensibilizados a partir de provocações 
em nosso ser enquanto nos é ativada lembranças e vivências. A arte 
exercita nosso potencial empático, lê, questiona, molda, ressignifica e 
reverbera nosso entorno, nos reitera de mesmo e nos conecta ao outro 
e a tudo. Por isso, saber que a arte é feita por intenções, saber de onde 
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vem e quem a fez nos ajuda a identificar sua origem na história e nos 
identificar a partir do nosso olhar para nós mesmos.

Linguagem

Utilizamos da linguagem como ferramenta de comunicação, ex-
pressamos ideias por meio de seu vocabulário, logo é uma articulação 
cíclica que se depende, tanto expressar pela linguagem quanto formular 
e identificar pensamentos a partir da linguagem que se está inserido. 
A linguagem, assim como o idioma e sua gramática, passam por altera-
ções e transformações com o passar do tempo, o que também acontece 
com o significado que das as coisas, sujeitos a perda ou modificação 
de significado. A exemplo da dicotomia entre a origem etimológica da 
palavra e seu sentido atual empregado das seguintes palavras: Vegetal 
- palavra originada com sentido de vigoroso, robusto e bem-disposto, 
o que contrasta com a conotação a uma pessoa vegetando, carrega o 
sentido de inércia, sem vida ativa. Enquanto a palavra carne em sua 
origem carrega o significado de parte essencial da fruta que se encontra 
debaixo da casca ou da pele. Noutros termos, é aquilo que se come.

Assim como a modificação de significado reforça e demonstra 
como entendemos o mundo no presente, outra maneira de reforçar ins-
titucionalizações vigente como o sistema patriarcal e especista em que 
estamos é pelo apagamento a partir de simples relações estabelecidas 
pela linguagem. A exemplo do pronome it da língua inglesa, onde se 
é direcionada tanto para animais quanto para objetos, tal ideia expres-
sa na linguagem evidencia o processo de coisificação dos animais, 
os aproximando de objetos ou ferramentas a serem utilizadas. Outro 
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exemplo, agora na língua portuguesa, a partir dos pronomes pessoais, 
nota-se o apagamento do gênero feminino quando colocado em plural, 
a predominância do gênero masculino perante ao todo, demonstra o 
caráter patriarcal expresso na nossa linguagem. Nas duas situações, 
ocorre apagamento dos animais enquanto seres e a existência da mulher 
enquanto coletivo.

Percepção e a Ausência de Termos

Assim como Rita Von Hunty ressalta sobre a realidade ser subjetiva. 
Podemos ver a realidade, mas a percepção tida sobre ela, é partir da 
linguagem. Colocar a realidade em palavras é decodificar o que vemos 
a partir de uma interpretação possível, não necessariamente é entender 
a totalidade e a complexidade do que está sendo experienciado. Logo, 
a percepção é moldada e direcionada a partir de nossas ferramentas 
de decodificação, nossa linguagem, sendo assim os termos presentes 
e ausentes no idioma assumem extrema importância pois molda nosso 
modo de perceber, pensar, refletir e experienciar o mundo.

A partir do reconhecimento de recortes e opressões, se torna nítida 
a escala de sensação de livre arbítrio de cada pessoa de acordo com sua 
posição na escala de opressor e oprimido. Sabemos que o livre acesso 
é sempre para quem, tem um público alvo em prol da exclusão do 
para todos. Sem condições de proibir, mas com permissão para inibir 
permanência por meio de incômodos, abusos e opressões sustentadas 
por consensos consolidados e reforçadas por padrões e linguagens fun-
didos no nosso inconsciente, usados de guia para nosso juízo de valor, 
moralidade e coerência.
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Ao espacializar essas problemáticas, admitir que elas coexistem 
no espaço e interferem em como a mulher é vista na sociedade e como 
essas violências são incorporadas ao cotidiano, desde as mais sutis 
naturalizadas às mais alarmantes já banalizadas. A partir de todas as 
argumentações levantadas, não é possível afirmar que se não existisse 
o especismo e o consumo de carne institucionalizado também não 
existiria o machismo e feminicídios, mas podemos afirmar a existência 
de sobreposições dessas violências, que são alimentadas e sustentadas 
uma pela outra, retroalimentadas.
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A Cota de Tela no Brasil entre os Anos de 2010 
e 2020

Vivianne Lindsay Cardoso1

Esta pesquisa tem como proposta realizar o levantamento da nor-
matização da Cota de Tela no Brasil, com o objetivo de identificar as 
aplicações da legislação denominada Cota de Tela que incentiva a di-
versificação de exibição de filmes nas salas de cinema do país, buscando 
garantir a contemplação da diversidade cultural do cinema nacional e 
estrangeiro. Com isso, compreender se elas têm contribuído com efe-
tividade para o acesso e projeção das produções nacionais. O escopo 
da pesquisa se concentra entre os anos de 2010 e 2020.

Utiliza-se como fundamentação teórica a Economia Política da 
Comunicação e da Cultura, sustentada no conceito clássico de indús-
tria cultural. A opção por esta fundamentação leva em conta o desafio 
existente entre os processos de enfrentamentos sociais e econômicos 
dialéticos diante dos interesses comerciais em busca do alcance de 
melhores e maiores bilheterias, versus a liberdade de manifestação e 
expressão do cidadão brasileiro garantido pela Constituição da República 
Federativa do Brasil, a popularmente conhecida Constituição Brasileira 
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de 1988 e incentivado pela Convenção sobre a Proteção e Promoção da 
Diversidade das Expressões Culturais de 2006.

Para o desenvolvimento metodológico do artigo são utilizadas as 
pesquisas bibliográfica, documental e exploratória, buscando realizar 
um levantamento das regulações adotadas para a contemplação da Cota 
de Tela, considerando Decretos/Leis, Decretos, Instruções Normativas 
e Políticas Públicas de Comunicação e Cultura que tenham causado 
algum impacto na contemplação da proposta. A partir dos relatórios 
governamentais, apresentados pelos bancos de dados do Estado, avaliar 
o resultado da efetividade da Cota de Tela entre sua normatização e sua 
concretização. A partir dos dados levantados, identifica-se que a Cota 
de Tela tem sofrido variações acentuadas com as trocas presidenciais 
que resultam em não concretização de sua melhor efetividade.

1. Contextualização Teórica

A partir da década de 1940, os pesquisadores o filósofo Max Horkhei-
mer (1895-1973) e musicólogo e filósofo Theodor Wiesengrund-Adorno 
(1903-1969), desenvolvem o conceito de “indústria cultural”, diretamente 
ligado ao capitalismo envolvendo a cultura, a comunicação e a arte. 
O conceito “indústria cultural” foi difundido pela primeira vez em 1947, 
na obra Dialética do Iluminismo com o objetivo de analisar a “produção 
industrial dos bens culturais como movimento global de produção da 
cultura como mercadoria” (Mattelart & Mattelart, 1999, p. 77).

A indústria cultural cria a sistemática de classificar e organizar os 
consumidores em suas diversas categorias e hábitos de consumo com 
a finalidade de padronizá-los mesmo com suas inúmeras diferenças 
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de hábitos e gostos, “as diferenças vêm cunhadas e difundidas artifi-
cialmente” (Adorno & Horkheimer, 2002, p. 4). O processo garante a 
liberdade de manifestação e comportamento espontâneos, no entanto 
são realizados devendo seguir padrões determinados por índices estatís-
ticos, necessitando seguir formas determinadas para os diversos tipos de 
consumo de produtos de massa que tenham sido preparados. Os autores 
(2002) apontam que não há mais nada a classificar ou racionalizar que o 
esquematismo da produção já não tenha antecipadamente classificado. 

Cria-se uma categorização e padronização do ser humano, o indi-
víduo passa a ser adequado a elemento estatístico, divididos em mapas 
geográficos de escritórios técnicos, transformando o mundo todo um 
grande crivo da indústria cultural, “a violência da sociedade industrial 
opera nos homens de uma vez por todas” (Adorno & Horkheimer, 
2002, p. 6). O indivíduo se torna consumidores mesmo em estado de 
distração, conforme identificam Adorno e Horkheimer (2002), vigiados 
constantemente para garantir tal manipulação.

O catedrático espanhol Ranón Zallo tem sido um dos principais 
pesquisadores europeus a pensar nas relações que envolvem a cultura, 
a comunicação e a economia na contemporaneidade. Ao identificar e 
compreender o conceito de indústria cultural, Zallo (2011) apresenta que 
o conceito tradicional permanece, mas vem passando por adaptações, 
incluindo novos elementos em seu contexto, como bens imateriais, antes 
não concebidos, o que permite ampliar sua forma de percepção, acres-
centando novos elementos e modificando sua relação com a sociedade. 

Tradicionalmente a indústria cultural “se trata de formas de produção 
estandarizadas, de objetos reproduzidos massivamente, destinados a 
um grande número de pessoas e ofertadas por empresas que se regem 
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pelas regras do mercado” (Zallo, 2011, p. 158). Na atualidade passa a 
estar onipresente, assumindo um papel predominante no que considera 
edificações e adaptações das culturas e das necessidades cidadãs. Pas-
sam a fornecer conteúdos mais profissionais, sejam eles informativos, 
comunicativos e culturais. Caracterizam-se pelas constante renovação, 
pelos efeitos sociais que provocam e por seu papel na socialização que 
envolve o imaginário coletivo, além do desenvolvimento democrático, 
caracterizado pela centralidade do trabalho criativo e intelectual e sua 
subjetividade. Está ainda sujeito a poucas legislações que envolvem pro-
priedade intelectual, a liberdade de expressão, o fomento a criatividade 
e os serviços públicos. (Zallo, 2011, p. 155). Diante de tal realidade 
cunhada em meados do século XX e presentes na contemporaneidade, 
busca-se identificar o desenvolvimento da Cota de Tela no Brasil e 
como tem sido o reflexo de sua existência na bilheteria nacional entre 
2010 e 2020.

2. O Início da Normatização da Cota de Tela no Brasil

Uma normatização específica para as salas de cinema é a garantia 
do Estado para as exibições nacionais em cotas definidas anualmente. O 
espaço de exibição de filmes de produção nacional nas salas de cinema 
do Brasil, desde a década de 1920, tem sido motivo de debates. A partir 
da década de 1930, com a intervenção do Estado e a criação de legisla-
ções para a obrigatoriedade de quantidades determinadas de exibições, 
a iniciativa - popularmente conhecida como Cota de Tela - garante um 
espaço relevante para a garantia da produção e exibição cinematográ-
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fica brasileira, diversificando e viabilizando espaços de exibição que se 
intensificam especialmente a partir do início do século XXI.

A primeira regulamentação sobre a Cota de Tela o Brasil surgiu em 
1932 com o Decreto nº 21.240, sob determinação do governo provisório 
de Getúlio Vargas. O primeiro documento é o principal norteador de todos 
os demais. No início, o cinema se apresenta como um meio de diversão, 
mas também como um instrumento em benefício da cultura popular, 
além de instrução e educação. Assim, no documento, é determinado 
uma taxa alfandegária que facilitava a importação de filmes virgens. 
Naquela época, nenhum filme poderia ser exibido sem a certificação 
da comissão de censura do Ministério da Educação e Saúde Pública. 
Como inovação, os artigos 12 e 13 do decreto determinam que deveria 
ser incluído em cada filme a ser exibido um filme educativo, além da 
fixação da proporção da metragem de filmes nacionais que deveria ser 
obrigatoriamente incluídos na programação de cada mês, além de a obri-
gatoriedade de exibição de um filme de curta metragem. Simis (2009) 
explica que regulamentação era reivindicada desde a década de 1920, 
mas apenas em 1934 ela foi testada pela primeira vez.

Após o início do Estado Novo, foi criado o Decreto/Lei nº 1.949, de 
1939, que determina a obrigatoriedade de exibição para filmes de longa 
metragem com dias mínimos obrigatoriamente determinados, o que para 
Simis (2009) foi uma medida necessária no período, já que os curtas 
metragens independentes alcançavam projeção e criavam competição. 
O decreto/lei cria ainda a exigência de igualar o prazo de permanência 
de exibição dos filmes nacionais em relação aos estrangeiros, uma das 
conquistas mais expressivas na época. (Simis, 2009). A partir do docu-
mento, houve o aperfeiçoamento e ajuste dos documentos e, em 1959, 
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“é fixado o critério, ainda hoje utilizado, do número fixo de dias de 
exibição por ano, que, até 1963, foi de 42 dias.” (Simis, p. 142).

Ao longo dos anos, o número de dias de exibição das obras nacio-
nais foi sendo ampliada, chegando a 140 dias de exibição das obras 
nacionais no ano, mas durante o governo Collor, a exibição de filmes 
nacionais foi reduzida para 42 dias em 1992 e 28 dias de exibição por 
ano em 1994 (Simis, 2009). Entre 1996 e 2001 houve uma variação 
no período de dias para as exibições de filmes, entre 28 e 49 dias. Em 
2002, volta a ter um aumento de um para dois filmes de longa metragem 
a serem exibidos por um período. Já em 2003, determinou-se 63 dias 
por ano. Entre 2004 e 2007 a variação foi de 28 a 35 dias por ano para 
dois filmes. (Simis, 2009). “Em 2006, as cotas representaram cerca de 
14% do mercado para filmes nacionais. A partir de então, os filmes bra-
sileiros passaram a ter menos espaço nos cinemas menores e ganharam 
nos complexos com mais salas” (Simis, p. 144).

A partir de 2001, as normatizações da Cota de Tela passam a ser 
decididas por decreto presidencial que são publicados anualmente para o 
ano subsequente. A partir de 2007, são estabelecidas cotas proporcionais 
definindo dias de exibição variáveis a partir do tamanho do complexo 
de exibição, além de ser considerada a quantidade das salas de cinema. 
O número mínimo a serem exibidos com títulos diferentes também 
são determinados e variam de acordo com o complexo de exibição. 
O artigo 55 da Medida Provisória nº 2228-1/2001, voltado a contempla-
ção da Cota de Tela, foi adotada com o objetivo assegurar uma reserva 
de mercado para a distribuição e exibição de produtos nacionais e tem 
validade por 20 anos. Além disso, buscou-se garantir a diversidade de 
exibições das produções cinematográficas diante da forte presença dos 
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produtos estrangeiros nas salas de exibição, especialmente oriundos dos 
Estados Unidos da América. Houve um concreto incentivo da produção 
nacional, além do acesso do público ao consumo de produtos diversi-
ficados, seguindo uma tendência de normatização adotada em países 
que incentivam a sustentabilidade cinematográfica nacional, além do 
incentivo à competitividade da indústria cinematográfica.

3. O Desenvolvimento e a Normatização da Cota de Tela entre 
2010 e 2020

Entre os anos de 2010 e 2020, é possível identificar algumas modifi-
cações na estrutura de contemplação da Cota de Tela. Entre os Decretos 
presidenciais que buscaram incentivar a ampliação das obras nacionais, 
são consideradas as expansões dos complexos de cinema denominados 
como multiplex, com várias salas de exibição em um mesmo espaço 
físico localizados em grande centros urbanos. Observa-se também uma 
variação nos últimos anos de ajustes que buscam beneficiar também os 
exibidores, como a aprovação por parte da Ancine - Agência Nacional 
de Cinema para a avaliação por aferição de sessão, considerando uma 
sessão de cinema e a sua bilheteria. Por fim, entre 2019 e 2020 a Cota 
de Tela passa a ser um tema mais popularizado entre a sociedade civil 
ao não ser definido seu Decreto de execução para 2019, o que gerou um 
desequilíbrio nos processos de exibição que foram identificados pelo 
público consumidor, conforme apresenta-se a seguir.

Em 2010, o Governo Federal cria a Instrução Normativa nº 88/2010, 
para que a Ancine pudesse garantir em normatizações e fiscalizações 
o cumprimento da Cota de Tela, buscando o cumprimento da obriga-
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toriedade prevista no artigo 55 da Medida Provisória nº 2228-1/01. 
A instrução traz como princípios: “autossustentabilidade do mercado 
audiovisual e, em particular, da indústria nacional”, “promoção da 
cultura nacional e da língua portuguesa” e “estímulo à diversificação 
da produção cinematográfica e videofonográfica nacional” (Instrução 
Normativa nº 88, 2010, p. 2). Ao longo da década, a instrução sofreu 
variações em 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, mas foi em 2018, com 
o então presidente Michel Temer (MDB – Movimento Democrático 
Brasileiro), que a instrução sofreu as mais expressivas modificações 
por meio da Instrução Normativa nº 141, 2018. 

Entre os anos de 2013 e 2014, o Brasil vivencia movimentos de 
desenvolvimento das política públicas de comunicação e cultura in-
centivando não apenas a contemplação da Cota de Tela de modo mais 
amplo, mas também cria programas de Governo idealizando incentivar 
a expansão da distribuição das obras nacionais. Em 2013, o Brasil iden-
tifica um aumento da determinação da Cota de Tela, com uma variação 
entre 28 a 63 dias de exibição por sala e entre 3 e 24 filmes nacionais 
diferentes exibidos por complexo de exibição dependendo do tamanho 
do complexo, por meio do Instrumento Normativo 88 da Ancine, que 
é atualizada por duas instruções normativas, a 113, de 18 de dezembro 
de 2013 e a 117, de 31 de dezembro de 2014. O decreto presidencial 
de 2014 traz a inovação que determina a obrigatoriedade do aumento 
de exibições de conteúdos nacionais especialmente para complexos 
com oito ou mais salas, além de determinar o aumento progressivo da 
diversidade de títulos a serem exibidos pelos completos com mais de 
cinco salas, o que expande a oportunidade de exibição de obras nacio-
nais diversificadas.
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Em 2013, ainda em iniciativa pioneira de incentivo ao cinema, o 
Governo Federal, sob a presidência de Dilma Rousseff (PT – Partido dos 
Trabalhadores), implanta o maior plano nacional voltado ao audiovisual 
especificamente pensado para atender a outras formas de criação e pú-
blico, diversificando indivíduos envolvidos no âmbito cinematográfico. 
A iniciativa foi denominada como “Plano de Diretrizes e Metas para 
o Audiovisual – O Brasil de Todos os Olhares para Todas as Telas”, 
que resulta em um documento com quase 180 páginas que apresenta 
o plano, as diretrizes, os indicadores, além de gráficos e tabelas ilus-
trando a estrutura proposta para o audiovisual no Brasil. O Conselho 
Superior do Cinema propõe um plano de metas até 2020, o que faz dele 
um documento com diversos desafios, especialmente quando propõe 
metas e indicadores.

Em 2014, técnicos da Ancine dialogaram com agentes dos merca-
dos de produção, exibição e distribuição que foram fixados pelo Mi-
nistério da Cultura e a Presidência da República e, a partir do estudo 
feito, desenvolvem o Decreto nº 8.386/2014, que determina o sistema 
de Cota de Tela para 2015. A iniciativa cria novos parâmetros para a 
quantidade máxima de salas de um complexo exibindo um mesmo título, 
tendo como objetivo a diversificação da oferta de filmes nacionais e 
estrangeiros. A iniciativa foi definida em Compromisso Público firma-
do entre exibidores, distribuidores e a Ancine após debate na Câmara 
Técnica oficializada pela Portaria nº 143/2014 da Ancine. O Decreto 
nº 8.386/2014 determina: “o aumento do número mínimo de dias da 
obrigatoriedade de exibição de filmes brasileiros em um determinado 
complexo sempre que a exibição de um mesmo título em múltiplas sa-
las do mesmo complexo ultrapassar os limites fixados em seu anexo” .
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Houve a publicação da Instrução Normativa nº 117/2014, que altera 
os dispositivos da Instrução Normativa nº 88/2010 para adequar a re-
gulamentação das condições de validade, cumprimento e comprovação 
da obrigatoriedade da Cota de Tela. Baseados nos mesmos critérios 
determinados em 2014, referentes aos dias de exibição e os números 
mínimos de títulos nacionais, é definido que complexos de uma sala 
deveriam exibir filmes brasileiros por, pelo menos, 28 dias no ano, sendo, 
ao menos, três títulos diferentes no período. Os maiores complexos a 
partir de sete salas, passaram a exibição durante 63 dias, em média, por 
sala e, pelo menos, 11 títulos nacionais. O número definido passa a ser 
gradativamente ampliados até o número máximo de 24 títulos nacionais 
por ano para os complexos com 16 salas ou mais.

Seguindo os critérios de estudos e diálogos com agentes dos mercados 
de produção, exibição e distribuição feitos pelos técnicos da Ancine em 
2015, foram fixados pelo Ministério da Cultura e pela Presidência da 
República por meio do Decreto nº 8.620/2015, as normatizações para 
a Cota de Tela no ano de 2016 permanecendo o Compromisso Público 
firmado entre exibidores, distribuidores e Ancine para o estabelecimento 
de uma quantidade máxima de salas de exibição de uma mesma obra 
por complexo. A única alteração no ano se dá na proporção estabelecida 
entre os tamanhos dos complexos, mudando de cinco para seis salas 
que poderiam ser ocupadas por uma mesma obra em complexos com 
18 salas de cinema.

Em outubro de 2015, o Governo Federal, por meio do Ministério da 
Cultura e da Ancine, lança o Programa Brasil de Todas as Telas – Ano 2, 
o que também incentiva a expansão de exibição de obras nacionais. A 
época, o ministro da Cultura e o diretor-presidente da Ancine, apresenta-



1482

ram as linhas de investimento para financiamento do programa por meio 
do Fundo Setorial do Audiovisual destinadas a financiamento do desen-
volvimento de projetos, produção de filmes para o cinema e séries para 
a televisão, e abertura e digitalização de salas de cinema, apresentando 
entre as novidades a ampliação das modalidades de investimento para a 
linha de distribuição de longas metragens e o financiamento ao desen-
volvimento de jogos eletrônicos (Ancine, 2015). A ação do Programa 
foi desenvolvida para que, a partir de um calendário de financiamento 
programado para até o mês de dezembro de 2016, a aplicação de um 
cronograma oficial de lançamento de editais. A iniciativa é criada para 
facilitar o planejamento dos envolvidos (Ancine, 2015).

O Programa Brasil de Todas as Telas Ano 1 e Ano 2 apresentam 
como escopos principais o estímulo para o desenvolvimento de agen-
tes econômicos e a promoção do acesso dos brasileiros aos conteúdos 
produzidos no país em todas as plataformas audiovisuais, o que reflete 
uma busca clara pelo desenvolvimento do processo industrial de produ-
ção, distribuição e consumo do audiovisual, estando diretamente ligada 
aos desafios e metas também existente nas Cotas de Telas decretadas 
anualmente. Para isso, propõe-se a atuar com ações para o desenvol-
vimento regional em todos os estados brasileiros. Entre os desafios 
identificados, a universalização do acesso da população aos serviços 
audiovisuais também referencia a dificuldade do público em acessar 
as obras produzidas nacionalmente, dentro e fora das salas de cinema, 
justificando como uma das melhorias ocorridas para isso nos últimos 
anos acesso com o aumento de renda da população.

A partir de agosto de 2016, mesmo com o impeachment da então 
presidente Dilma Rousseff (PT), as normatizações para a Cota de Tela 
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Decreto nº 8.944/2016 não sofre mudanças relevantes por meio do 
Decreto nº 9.256/2017 para vigorar em 2018, com o então presidente 
Michel Temer (PMDB). No entanto, as mudanças mais expressivas 
acontecem na Instrução Normativa nº 141/2018 da Ancine que ajusta sua 
atuação buscando contemplar as demandas dos exibidores, o que gera 
descontentamento por parte dos produtores, especialmente aqueles que 
não constroem suas obras considerando apenas métricas de alcance de 
bilheteria, ou ainda os que contemplam as regulações até então vigentes 
que visam o incentivo a contemplação do acesso a conteúdos de obras 
diversas, mesmo que não estejam vinculadas a proporcionalidade de 
alcance de bilheteria.

É aprovada a Cota de Tela por aferição, ou seja, por análise de re-
sultados das bilheterias a partir da existência do Sistema de Controle 
de Bilheteria (SCB), implantado em 2017, que permite ao exibidor 
enviar diariamente os dados completos de programação e bilheteria de 
suas salas de cinema. Com isso, a metodologia para aferir a Cota de 
Tela envolve a análise da bilheteria alcançada, inclusive considerando a 
sessão única de cinema e não somente todas as sessões de uma sala por 
dia. A mudança afeta diretamente a proposição, tendo como métrica o 
retorno de bilheteria alcançado e não apenas a oportunidade de exibição 
por parte do produtor. Outra mudança envolve uma sessão de cinema, 
com salas de três ou quatro sessões, que passam a ter como valor de 
contagem ¼ de dia considerado na Cota de Tela. Com isso, as sessões 
únicas entram em proporcionalidade. Seguem no período mantidos os 
28 dias de exibição no ano para uma sala de cinema e o aumento pro-
porcional e progressivo de dias para complexos com 16 ou mais salas 
com até 24 exibições em dias determinados.
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No final de seu mandado, Temer (PMDB) que permanece no cargo 
até o final de 2018, não assina o Decreto da Cota de Tela para 2019, 
mesmo com a Câmara Temática de Cinema vinculada a Ancine ter 
aprovado o modelo a ser adotado, no qual seguia a definição por aferi-
ção, a cota por sessão, por grupo exibidor sem transferência, além do 
incremento de 20%  do cumprimento da Cota de Tela pala sessões após 
as 17 horas. Em janeiro de 2019, o presidente da república eleito Jair 
Messias Bolsonaro (sem partido) assume o cargo, mas não contempla 
a necessidade da assinatura do documento. O ano de 2019 passa sem 
ser assinado o Decreto da Cota de Tela, o que resulta em um ano sem 
a normatização, mesmo com o ministro da Cidadania do governo, a 
época, Osmar Terra, tendo assinado a proposta em maio de 2019.

Apenas em dezembro de 2019, que o Decreto nº 10.190/2019 é as-
sinado para determinar as diretrizes para o cumprimento da Cota de tela 
em 2020. Alterando novamente a estrutura da obrigatoriedade, passa a 
ser determinado que o cumprimento da Cota de Tela não deva ser mais 
por exibição, mas sim por salas comerciais, germinadas ou não, como 
era anteriormente, sendo que cada complexo será calculada de acordo 
com o número de salas e em função do grupo exibidor, sendo obriga-
tório a exibição de pelo menos três títulos nacionais para complexos 
de uma sala e complexos com 16 salas ou mais a obrigatoriedade de 
exibição de 24 filmes, o que garante a exibição das obras não apenas em 
salas pequenas com menos lugares nos grande complexos, como vinha 
acontecendo, já que a transferência da cota poderá ser feita apenas de 
uma cota entre as salas do mesmo complexo.

O decreto apresenta que uma sala deve exibir 27,4 dias de exibição 
ao ano. Grupos exibidores com 201 ou mais salas devem exibir 57,3 
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dias de exibição ao ano. O documento traz ainda outras mudanças, 
como a exibições após as 17 horas. Para tais casos, haverá uma redução 
de 20% da obrigatoriedade para a exibição de obras cinematográficas 
brasileiras de longa metragem para cada sessão que for programada 
após as 17 horas. O documento dá ainda mais autonomia a Ancine por 
meio de Instrução Normativa. Em vigência do decreto, até a finaliza-
ção deste trabalho, não havia sido divulgada pela Ancine as Instruções 
Normativas para 2020.

Um agravante para a Cota de Tela previsto para 2021 é a finalização 
do prazo de 20 anos da Medida Provisória 2.228-1/01 contado a partir 
de 5 de setembro de 2011, que estabelece o mecanismo de Cota de Tela 
no Brasil. Sem movimentações ou articulações para sua manutenção 
até março de 2020, data de finalização desta pesquisa, identifica-se um 
desafio de garantia da continuidade da normatização. Até 2021, quem 
não cumprir as normatizações da Cota de Tela recebe multa de 5% da 
receita bruta média diária de bilheteria do completo referente ao ano 
de não cumprimento, multiplicada pelo número de dias do descumpri-
mento, o que garante a busca pelo cumprimento da norma por parte 
dos parques exibidores.

Há ainda medida suplementar que determina uma limitação para 
a exibição de um filme em mais de 30% do número de salas de cada 
complexo de cinema. Caso haja descumprimento deste percentual limi-
te, há a obrigatoriedade de aumento da cota de tela original para o ano 
seguinte. Tal mecanismo garante que não haja o domínio ou predomínio 
de obras de grandes bilheterias distribuídas nas salas resultando em uma 
limitação ao acesso a obras diversificadas que possam gerar bilheterias 
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menores, mas que atendam a princípios de diversidade cultural ou 
segmentos de nicho de mercado, tanto nacionais, quanto estrangeiras. 

4. Análises de Resultados da Cota de Tela

Optou-se nesta pesquisa em não adotar os relatório de Cota de Tela 
disponibilizados pelo Governo Federal no Portal da Ancine no link “Re-
latórios anuais referentes ao cumprimento de Cota de Tela” no momento 
de análise (março de 2020), por conta da disparidade de acesso e forma de 
apresentação das análise em relação aos anos de 2010 e 2019, apresentan-
do relatórios parciais e não com todos os relatórios computados. Mesmo 
assim, identifica-se, de modo geral, um crescimento do cumprimento do 
Decreto ao longo dos anos ficando em 6,6% o não cumprimento da cota 
em 2015, último relatório divulgado na página, e 5,5% em 2014.

Buscando uma métrica mais sustentada, optou-se por verificar os 
dados computados e apresentados nos relatórios do OCA – Observatório 
Brasileiro do Cinema e do Audiovisual (https://oca.ancine.gov.br/), per-
tencente aos dados oficiais do Governo Federal. Apresenta-se a relação 
entre lançamentos, público, bilheteria e uma análise mais abrangente 
do ano de 2019 por ter sido o único ano no período de análise do qual 
a Cota de Tela não esteve com o decreto vigente.

Os dados demonstram, conforme podem ser observados em tabela a 
seguir, que o ano o ano de 2018 alcança o maior número de obras cine-
matográficas produzidas na história do cinema nacional, com 185 obras. 
No entanto, o maior número registrado de público em salas de cinema 
acontece em 2016, com 30.413.839 pessoas, o equivalente a 31% do total 
de público das salas de cinema assistiram obras nacionais. No entanto, 

https://oca.ancine.gov.br/
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em 2017 houve uma queda vertiginosa no número do público que assistiu 
obras nacionais, sofrendo uma redução para 17.358.513, exatamente o 
ano da aprovação do Decreto da Cota de Tela por aferição de bilheteria.

A medida adotada por Temer (PMDB) demonstra que a iniciativa 
pode não ter obtido bons resultados para as obras nacionais, já que en-
tre 2016 e 2017 houve um aumento respectivamente de 142 para 160 
obras produzidas e um público total que saltou aproximadamente de 
153 milhões de pessoas em 2016, para 163 milhões em 2017. No período 
há a identificação de obras, público, mas não houve público consumindo 
as obras nacionais na mesma proporcionalidade. Nos anos de 2011 e 
2014 também houveram quedas, mas não de forma tão acentuada. Uma 
das possibilidades para os dados expressivos de 2017 é o interesse do 
público as obras nacionais lançadas ou a não possibilidade de acesso as 
obras não estarem sendo exibidas. Outra possibilidade é o lançamento 
do filme “Os Dez Mandamentos”, lançado em 2016, que alcança a maior 
bilheteria do cinema até então, fortemente incentivado pelos ingressos 
supostamente ofertados em cortesia pelo grupo produtor do filme.

Seguem as tabelas com dados do período:

Tabela 1.
Lançamentos entre longas-metragens nacionais e internacionais

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Lançamentos 
Nacionais 74 100 83 129 114 133 142 160 185 171

Lançamentos 
Internacionais 229 237 243 268 279 322 316 303 294 262

Total 303 337 326 397 393 455 458 463 479 433

Observatório do Cinema Brasileiro e do Audiovisual - OCA (desenvolvida 
e formatada pela autora)
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Tabela 2.
Números de público total e em obras brasileiras e estrangeiras (2009-
2016) – Parte 1

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Público 
Total 134.836.791 143.206.574 146.598.376 149.518.269 155.612.992 173.022.827

Público 
- Filmes 
Brasileiros

25.687.438 17.687.772 15.654.862 27.789.804 19.060.705 22.500.563

Público 
- Filmes 
Estrangeiros

109.149.353 125.518.802 130.943.514 121.728.465 136.552.287 150.522.264

Observatório do Cinema Brasileiro e do Audiovisual - OCA (formatada 
pela autora)

Tabela 3.
Números de público total e em obras brasileiras e estrangeiras (2009-
2016) – Parte 2

2016 2017 2018 2019
Público Total 184.327.360 181.226.407 163.454.506 174.594.991
Público - Filmes 
Brasileiros 30.413.839 17.358.513 24.239.873 23.861.943

Público - Filmes 
Estrangeiros 153.913.521 163.867.894 139.214.633 150.733.048

Observatório do Cinema Brasileiro e do Audiovisual - OCA (formatada 
pela autora).

Outro dado que chama a atenção no período em análise é a redução 
no número de lançamento de obras em 2019, caindo para um total de 
433, sendo 171 obras nacionais e 262 internacionais, o que demonstra 
um possível reflexo da opção das distribuidoras e exibidoras por lança-
mentos com maiores e melhores bilheterias por mais tempo em cartaz em 



1489

detrimento a diversidade de lançamentos, já que no ano não foi vigente 
a Cota de Tela no Brasil. Neste período, como exemplo, alcançando 
3.058 salas ocupadas no Brasil, esteve o filme Vingadores: Ultimato, 
lançado em 25 de abril de 2019, alcançou um público de 19.682.648 no 
país e a maior bilheteria da história do cinema no mundo. Em 2019, o 
Brasil registra 3.276 salas, o que representava um total de 91,61% de 
salas ocupadas pelo mesmo filme.

O dado, entre todos os observados é o mais expressivo. Sem o decreto 
da Cota de Tela em 2019, um único filme foi capaz de ocupar quase todas 
as salas do país, restando apenas 8,39% delas para a exibição de todas 
as demais obras, entre nacionais e internacionais. Identifica-se, assim, 
a relevância do documento para a contemplação da diversidade cultural 
de exibição cinematográfica não apenas das obras nacionais produzidas, 
mas também de obras diversificadas estrangeiras que não venham a 
ter o mesmo potencial de bilheteria, como os grande lançamentos de 
expressivo potencial de bilheteria, como foi o caso. Identifica-se aqui 
o desafio existente nos princípios das indústrias culturais.

Ainda em 2019, os filmes Nada a Perder, Minha Vida em Marte e 
Minha Mãe é Uma Peça 3 alcançam um público que registra variação 
entre 6 milhões de pessoas a 2 milhões de pessoas, sendo respectivamente 
6,1 milhões com 916 salas, 4,3 milhões com 431 salas e 2,4 milhões 
com 1.427 salas, sendo o último a alcançar em 2020 a maior bilheteria 
da história do cinema brasileiro, ultrapassando os 130 milhões de reais, 
seguindo em cartaz com o terceiro filme da trilogia cômica no período 
de férias, entre 2019 e 2020.

Em 2020, talvez por considerar o expressivo resultado de três obras 
nacionais com grandes bilheterias, mesmo diante do enfrentamento do 
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livre-mercado apresentado acima em 2019, o presidente Bolsonaro (sem 
partido) assina o Decreto da Cota de Tela. Nele, recupera os princípios 
anteriores as determinações do governo Temer (PSDB) e permite desta 
forma, que as obras nacionais e internacionais oriundas de diversidade 
cultural ou simplesmente não definidas como sendo de grandes bilheterias, 
possam ter a chance de serem exibidas. Ao final da análise é possível 
identificar que os dados expostos não permitem responder com clareza 
a busca pela compreensão da efetividade da Cota de Tela no Brasil, mas 
diante de sua ausência em 2019, compreende-se fundamental sua per-
manência, mesmo que necessite constantes ajustes e aprimoramentos e 
esteja sujeita as ações de Governo do Presidente em vigência.

Considerações Finais

Confirmando um crescimento de produção, distribuição e consumo 
ao longo dos últimos anos, também como reflexo das políticas públicas 
e regulações, a análise sobre a Cota de Tela compreende a necessidade 
de que o Estado considere novas questões no escopo cinematográfico, 
analisando as mudanças que têm ocorrido e a manutenção de interes-
ses basais das estruturas sociais capitalistas sustentadas na lógica das 
indústrias culturais. Mais do que isso, faz-se necessário o cumprimento 
da garantia da distribuição e exibição das obras nacionais, além de am-
pliação do incentivo e apoio a diversidade regional para a expansão da 
força da cultura brasileira, inclusive para que seja refletido o compro-
misso assumido pelo Estado junto a diversidade cultural nacional em 
âmbito regional e global. Diante do presente exposto, compreende-se 
fundamental a garantia da permanência da Cota de Tela entre as norma-
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tizações nacionais, bem como a renovação de sua regulação. Diante de 
sua condição fragilizada como adotada em Medida Provisória e Decreto 
Presidencial, faz-se necessário uma normatização que garanta, por meio 
de Decreto/Lei, o cumprimento de princípios fundantes que garantam a 
permanência da Cota de Tela, não subjugada a interesses – ou não – de 
seu cumprimento por parte do presidente da República em mandato.
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A Política Paranaense, ainda, Distante da 
Representação da Mulher no Parlamento: 
Espaço Feminino (Não) Conquistado nas 
Eleições Gerais de 2018 à Câmara dos 
Deputados e Assembleia Legislativa do Paraná

Sérgio Luiz Gadini1

Considerações Iniciais

A eleição geral de 2018 – que elege representantes ao parlamento 
federal e estadual, além de governador, senador e presidente – revela que 
o espaço da mulher na política paraense ainda está longe de se tornar 
uma realidade. A Lei das Eleições (1997, atualizada em 2009 e 2017) 
determina cota mínima para inscrição de candidatura de mulheres nas 
disputas, mas não assegura que tais inscrições tenham, efetivamente, 
reais condições de concorrer em igualdade com demais candidaturas 
masculinas, que predominam no meio político brasileiro.

1. Professor de Jornalismo (graduação e mestrado) da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa (UEPG).
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É oportuno situar que a primeira norma da legislação que trata do 
assunto no País – lei federal 9.100/1995 – prevê 20% à representação 
da mulher. É a versão seguinte, de 1997, que atualiza para 30% o nú-
mero mínimo de inscrições de candidaturas de mulheres em disputas 
proporcionais.

Talvez, também por isso a demora em legitimar tais espaços com 
resultados efetivos. Afinal, está aí outro fator que envolve reprodução 
de relações sociais, que não necessariamente apontam para mudanças 
em valores, práticas e comportamentos. “Boa parte das políticas não 
chegam com o argumento em defesa das mulheres. Muitas são esposas 
ou filhas de políticos e nem sempre têm compromisso com os temas 
das políticas públicas para mulheres. Ao contrário, ajudam a reforçar 
a ação machista, já que são produto disso”, analisa o cientista político 
(Cervi 2009, como citado em Belo, 2013).

Como se vê, a luta não é de dois ou três anos recentes. Um estudo 
da autoria de Daniela Rezende (2019, s.p.) lembra que “a plataforma de 
Ação da IV Conferência Mundial sobre a Mulher, em 2015, na cidade 
de Beijing (Índia), discutiu o “empoderamento de todas as mulheres” 
como um passo na busca pela execução da “igualdade, do desenvolvi-
mento e da paz”.

Após diagnósticos e a constatação de uma desigual política de 
acesso aos espaços de representação, em praticamente todas regiões 
do mundo, a conferência defende “medidas para garantir às mulheres 
igualdade de acesso às estruturas de poder e ao processo de decisão 
e sua participação em ambos” e, assim, “aumentar a capacidade das 
mulheres para participar no processo de tomada de decisões e ocupar 
posições de chefia” (Viotti, 2006, pp. 216-218).
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De lá ao início da terceira década do século XXI, ao menos no Brasil, 
pelos atuais dados de representação da mulher na política, pouca coisa 
efetivamente mudou. Dados do Mapa da Política de 2019, divulgado 
pela Procuradoria da Mulher no Senado, indica que as mulheres ocu-
pam apenas 12% dos 70 mil cargos eletivos no País (nos municípios, 
estados e união, ao executivo e legislativo). A Unidade com mais espaço 
conquistado pela mulher é o Distrito Federal, que conta com 25% dos 
cargos eletivos na disputa de 2018. No congresso nacional, as mulhe-
res ocupam apenas 13% das cadeiras do senado e 15% da câmara de 
deputados, deixando o Brasil na modesta 140º posição entre 193 países 
do mundo, conforme dados da Organização das Nações Unidas (ONU), 
quando o assunto é equidade de gênero na representação política.
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Logo após a eleição a Agência Câmara Notícias (08/10/2018), 
divulgou um balanço da presença feminina na legislativa que iniciou 
em 01/02/2019. A bancada feminina na Câmara dos Deputados passou 
de 51 (eleitas em 2014) para 77 eleitas, em um crescimento lento, mas 
gradativo, conforme mostra o gráfico elaborado pela Agência. E 43 das 
eleitas exercem o mandato pela primeira vez, enquanto 34 foram ree-
leitas para um novo mandato.

No entanto, informa a reportagem, “com 15% de mulheres na Câmara 
dos Deputados, o Brasil continua bem abaixo da média na América Latina. 
Nos países latino-americanos e do Caribe, a média do número de mulhe-
res parlamentares nas Câmaras de Deputados ou Câmaras Únicas é de 
28,8%”, diz a repórter Lara Haje (2018). E, até 2018, o ranking ‘Mulheres 
em parceria com a União Interparlamentar (UIP – ONU) deixava o Brasil 
na 154º posição em uma lista com 174 países. Como se vê, bem longe 
de se poder falar com alguma propriedade em representação feminina no 
parlamento federal brasileiro, considerando que as mulheres representam 
51% da população absoluta do País, de acordo com o censo IBGE.

E como é a Situação no Paraná?

No Estado do Paraná, em 2018, das 30 vagas eleitas para Câmara dos 
Deputados, apenas cinco são mulheres. E entre os primeiros 15 suplentes 
(do 31º ao 45º melhores colocados na disputa), não há nenhuma mulher. 
A próxima mulher mais votada da lista aparece em 49º lugar. Equivale 
dizer que dos 433 candidato/as inscritas para concorrer a uma vaga 
como deputado/a federal no Paraná em 2018, ainda que todos partidos/
coligações tenham cumprido o que prevê a legislação o resultado elei-
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toral segue distante de assegurar uma efetiva representação da mulher 
na política paranaense. Votos válidos para eleição de deputados federais 
foram de 5.731.922, equivalente a 86,63% de votos válidos no total de 
6.616.901 votantes que compareceram às urnas dos 7.968.409 aptos a 
votar na eleição de 2018 em todo o Paraná.

A disputa para a Assembleia Legislativa a representação feminina 
no Paraná é ainda mais excludente. Das 54 vagas eleitas em outubro 
de 2018 apenas quatro ficaram com mulheres. E entre os primeiros 25 
suplentes tem apenas uma mulher. Equivale dizer que das 750 candida-
turas registradas para disputar a eleição, os partidos/coligações também 
cumpriram com a legislação vigente, mas não em reais condições de 
assegurar espaço para a representação da mulher na política paranaense. 
O total de votos válidos para eleição das 54 cadeiras na ALEP em 2018 
ficou em 5.696.515, equivalente a 86,09% de votos válidos no total de 
6.616.901 votantes que compareceram às urnas dos 7.968.409 aptos a 
votar na eleição de 2018 em todo o Paraná.

Vale lembrar, ainda, que a legislação vigente prevê cota para mulher 
apenas aos cargos ao poder legislativo (câmaras municipais, assembleias 
legislativas e câmara federal) e não aos cargos executivos (prefeito, 
governador, senado federal e presidente). E, aí, no caso do Paraná, em 
2018, da 10 candidaturas ao governo do estado apenas duas eram de 
mulheres (Cida Borghetti/PP e Priscila Ebara/PCO). No resultado, a 
diferença é ainda maior: Cida obteve 15,53% dos votos e Ebarra ape-
nas 0,08% do total de votos ao governo estadual (5.352.022 eleitores, 
equivalente a 80,88% de votos válidos).

Na disputa ao Senado Federal a situação se repete! Das 14 candi-
daturas inscritas na eleição paranaense de 2018 apenas três eram de 
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mulheres. E o resultado se repete, distanciando a mulher dos espaços 
reais de representação. Mirian Gonçalves/131 foi a quinta colocada e 
obteve 5,92%, Jaque Parmigiani/500 foi a 11ª colocada teve 0,76% e 
Roselaine Ferreira/510 foi a 12ª entre os 14 e obteve 0,48% do total de 
votos válidos entre os mais de 5 milhões de eleitores que votaram (cada 
um duas vezes) ao Senado. Nenhuma das três, obviamente, foi eleita. 
As duas vagas foram ocupadas por homens. Neste caso, também, por 
ironia, ambos brancos, com mais de 60 anos e ricos.

O que chama atenção é, tanto na disputa para ALEP quanto à Câmara 
Federal – que é onde se assegura a legislação vigente de assegurar 
cota de 30% para inscrição de mulheres candidatas – o final da lista é 
marcado pela presença de candidatas femininas que obtiveram poucos 
e, muitos casos, nenhum voto na referida eleição.

Tabela 1.
Resultado eleitoral Paraná, 2018 (Câmara Federal)

Candidata Nº Coligação Votos Percentual Colocação

Gleise 
Lula 1313 PT 212.513 3,71% 3ª

Leandre 4300 PV 123.958 2,16% 6ª

Christiane 
Yared 2233 PSD/PSC/PR/

PPS/PODE 107.636 1,88% 11ª

Luiza 
Canziani 1414 PP/PTB/DEM/

PMN 90.249 1,57% 18ª

Aline 
Sleutjes 1717 PSL/PTC/

PATRI 33.628 0,59% 30ª

Elaboração pelo autor baseado nos dados TSE, 2018. Recuperado de 
http://divulga.tse.jus.br/oficial/index.html

http://divulga.tse.jus.br/oficial/index.html
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Não basta ser mulher, pois tem um fator de relação e herança familiar, 
ainda presente, que marca boa parte das deputadas eleitas em 2018 no 
Paraná. Trata-se de uma marca de ‘capital político familiar que, ao que 
tudo indica, chancela as candidaturas pelos vínculos, estrutura e mesmo 
condições sócio-econômico que demandam uma disputa eleitoral no 
atual modelo brasileiro em vigor.

Gleise Hofman é dirigente do PT no Estado desde o final dos anos 
1990. Em 2003 ocupou cargo na Itaipu, disputou a Prefeitura de Curitiba 
em 2004 e em 2006 foi eleita senadora. Ao finalizar mandato no senado 
(8 anos), Gleise consegue eleição como deputada federal pelo mesmo 
partido ao qual preside em nível nacional.

Leandre (PV) é deputada federal desde 2015 e foi reeleita em 2018 
pelo mesmo partido, que no Estado integra base dos governos parana-
enses. Christiane Yared (PR) também foi reeleita deputada, embora com 
votação menor que a obtida na primeira disputa (2014). No congresso, a 
Sra. Yared já vota com o governo em boa parte das pautas (Temer/2016 
e, a partir de 2019, Bolsonaro).

Luiza Canziani (PTB) é filha de político (Alex Canziani) que ficou 
na Câmara Federal por cinco mandatos (1998-2018). Na mesma eleição, 
Alex Canziani disputou vaga ao senado pelo PTB em uma das duas 
coligações governistas.

Aline Sleutjes (PSL) disputa eleição desde 2000. Eleita vereadora 
por duas vezes (2002 e 2012), também foi candidata a prefeita e vice de 
Castro (PR), além de concorrer como deputada (2014) e trabalhar como 
assessora parlamentar na ALEP. Em 2018, na onda bolsonarista, foi eleita 
pelo PSL com votação em municípios dos Campos Gerais do Paraná. 
Aline já foi filiada ao PSDB, DEM, PSDC, PR e está no PSL desde 2018.
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Tabela 2.
Resultado eleitoral Paraná, 2018 (Assembleia Legislativa)

Candidata Nº Partido/
Coligação Votos Percentual Colocação

Maria 
Victoria 11511

PP/PTB/
DEM/
PSDB/PSB

50.414 0,88% 18ª

Cristina 
Silvestri 23121 PPS 48.805 0,86% 20ª

Mabel 
Canto 20100 PSC/PSD 35.036 0,62% 44ª

Luciana 
Rafagnin 13233 PT 30.931 0,54% 48ª

Elaboração pelo autor baseado nos dados TSE, 2018. Recuperado de 
http://divulga.tse.jus.br/oficial/index.html

Maria Victoria é neta de Silvio Magalhães Barros (que passou pela 
UDN e MDB), foi vereador, deputado estadual, federal e prefeito de 
Maringá), entre os anos 1960/70. A Mãe (Cida Borghetti), o Pai (Ricardo 
Barros) e o Tio (Silvio, ex-prefeito de Maringá) também ‘vivem da 
política’, há mais de duas décadas. Cida entrou jovem na política e 
passou por diversos partidos (governistas): PDS, PFL, PPB, PROS e 
PP. Além de ocupar cargos nomeados (na Prefeitura de Maringá e no 
Governo Lerner/PSDB), Cida foi eleita deputada estadual (em 2002 e 
2006) federal (2010) e foi vice-governadora do Estado (2015), candidata 
ao governo por um das coligações situacionistas em 2018.

Ricardo Barros (PP), pai de Maria Victoria, foi prefeito de Maringá 
(em 1988, pelo PFL), exerceu funções comissionadas no governo do 
estado e federal, eleito deputado federal por seis vezes, a última em 2018, 
quando era ministro da Saúde do governo Temer (2016). Ricardo Barros, 

http://divulga.tse.jus.br/oficial/index.html
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atualmente no PP, passou por vários partidos, que estiveram em gestão 
de governo (PFL, PPB, PP). A deputada Maria Victoria (PP) foi elei-
ta pela primeira vez em 2014 com 22 anos, disputou a Prefeitura de 
Curitiba em 2016 e foi reeleita deputada estadual em outubro de 2018.

Cristina Silvestri (PPS) foi reeleita deputada estadual em 2018. 
Ex-esposa do prefeito de Guarapuava, Cesar Silvestri - que também foi 
deputado estadual por três mandatos, prefeito de Guarapuava e deputado 
federal por dois mandatos –, também ocupou cargos em administrações 
públicas. De família que vive da política por várias décadas, Cristina 
é mãe do atual prefeito de Guarapuava, Cesar Silvestri Filho, já em 
segundo mandato (eleito em 2012 e reeleito em 2016).

A terceira deputada estadual eleita em 2018 é Mabel Canto (PSC), 
que foi eleita na primeira disputa que participou. Jovem, radialista e 
advogada, Mabel é filha do ex-prefeito de Ponta Grossa , Jocelito Canto 
(1997), que também foi deputado estadual por três mandatos e mantém 
um trabalho social na cidade, através do trabalho como radialista.

Luciana Rafagnin é uma liderança petista no Sudoeste do Estado, 
desde o final dos anos 1980, ligada ao movimento dos trabalhadores 
sem terra. Foi vereadora por dois mandatos em Francisco Beltrão (1992 
a 2000) e exerceu três mandatos como deputada na ALEP (eleita em 
2002, 2006 e 2010), não se reelegeu em 2014, e volta a conquistar vaga 
na assembleia em 2018.

Nos dois casos – tanto à eleição para a câmara dos deputados quan-
to à ALEP – informações dão conta de uma proximidade que retoma 
influência de relações familiares que marcam tais candidaturas. E isso 
muito em sintonia com que outros estudos já apontam ao pesquisar a 
representação feminina em eleições proporcionais.
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Lenkic e Guedon (2017) avaliam a representação feminina na 
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e na Câmara Municipal do 
Rio de Janeiro, nas eleições de 2006, 2010 e 2014 para ALERJ e 2008, 
2012 e 2016 ao legislativo municipal, equivalente a três legislaturas em 
cada espaço político. Conforme autoras,

Embora seja um traço característico na política brasileira a ocupação 
de cargos eletivos por indivíduos da mesma família, esse é um traço 
mais presente na representação feminina, uma vez que este grupo 
utiliza deste capital político ’herdado’ como forma de superação 
dos constrangimentos institucionais e socioculturais que limitam ou 
dificultam a sua participação. (Lenkic & Guedon, 2017,s.p.)

Pelos resultados do estudo, mesmo reconhecendo a ampliação do 
espaço feminino nos referidos parlamentos, destacam-se alguns desafios 
à “superação da desigualdade de gênero ainda com o incremento do 
número da representação feminina, tal que na realidade local a chancela 
masculina, biográfica, é fundamental para a eleição”, conclui o estudo 
(Lenkic & Guedon, 2017).

Tabela 3.
Eleição 2018 - Representação feminina Paranaense

Total Deputad@s Mulher 
eleita

Percentual

ALEP PR (Estadual) 54 4 7,4

Câmara Federal 30 5 13,3

Elaboração pelo autor baseado nos dados TSE, 2018. Recuperado de 
http://divulga.tse.jus.br/oficial/index.html

http://divulga.tse.jus.br/oficial/index.html
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Em termos gerais, contudo, é preciso reconhecer que a representação 
da mulher na política paranaense, se considerar os resultados da eleição 
proporcional (deputados estaduais e federais) em 2018, indica um cená-
rio ainda distante da expectativa, se tomarmos por base a determinação 
da lei eleitoral vigente que prevê 30% de inscrição de candidaturas de 
mulheres às eleições gerais e locais.

Pelo quadro acima, que sintetiza o resultado eleitoral de 2018 no 
Paraná, a ALEP possui apenas 7,4% de representação da mulher no 
total da atual legislatura (2019/2022) e um pouco mais, ainda que longe 
da indicação de 30%. E para a câmara federal, o atual percentual é de 
13,3% das atuais 30 vagas eleitas ao parlamento federal.

Muitos Desafios, Incontáveis Expectativas

A lei que prevê cota mínima para mulher na disputa eleitoral é de 
1997, atualizada em 2009, mas não garante que tais candidaturas te-
nham, efetivamente, reais condições de disputa para assegurar eleição: 
“Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada 
partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e 
o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo”, 
determina a Lei das Eleições, Nº 9.504/1997; art. 10, parágrafo 3º.

E, por fim, outro desafio é que, para além de garantir a legislação 
eleitoral vigente, é fundamental que representantes de entidades sociais 
sem fins lucrativos também fiscalizem e cobrem que os partidos/coliga-
ções assegurem candidaturas femininas em reais e igualitárias condições 
de disputa com as tradicionais candidaturas masculinas. Sem essa ação, 
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devidamente organizada, dificilmente os indicadores devem mudar muito 
nas próximas disputas, seja em níveis locais, regionais ou nacional.

Algumas mudanças, previstas na Emenda Constitucional (EC) 
Nº 97/2017, que proíbe coligações, a partir da eleição de 2020, nas 
disputas proporcionais – vereador, deputados estadual e federal – deve 
ampliar o número de mulheres nas disputas, uma vez que partidos devem 
inscrever chapas com o mínimo de 30% de mulheres na eleição. O TSE 
também determinou, em 2019, que os partidos devem ainda reservar 
ao menos 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de 
Campanha (‘fundo eleitoral’) para financiar as candidaturas de mulhe-
res nos respectivos pleitos. E, na mesma lógica, que a partir de 2020 
os partidos também assegurem espaço equivalente no horário eleitoral 
de propaganda (HGPE) em rádio e TV às candidaturas de mulheres.

Tais decisões, sem dúvida, podem contribuir para ampliar as condi-
ções de disputa às mulheres. No entanto, sem a devida fiscalização nada 
garante que os mesmos partidos/coligações que, até 2018 inscreviam 
mulheres em muitos casos apenas para cumprir a legislação, mas ainda 
sem as condições de participação igualitária no processo eleitoral.

Outra expectativa diz respeito a uma recente campanha do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), lançada no início de março de 2020, que circulou 
em emissoras de rádio e TV aberta de todo Brasil, em sintonia com o Dia 
Internacional da Mulher (8 de Março), buscando incentivar a participa-
ção feminina em espaços de disputa e representação política. O material 
produzido pela assessoria de comunicação do TSE pode ser resumido na 
mensagem principal das peças da proposta: “quando uma mulher tem voz 
ativa, ela incentiva outras a falarem também. Quando uma mulher lidera, 
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ela incentiva outras a liderarem também. Quando uma mulher ocupa um 
cargo público, ela incentiva outras a ocuparem também”.

Nas condições em que se registra a representação da mulher no parla-
mento (federal e estadual), considerando os resultados das eleições gerais 
de 2018 à Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa, pode-se 
dizer que o espaço feminino segue sub-representado nos espaços polí-
ticos ou, pelo menos até o momento (2020), ainda não foi devidamente 
reconhecido e conquistado no Estado do Paraná. E, obviamente, não 
se trata apenas de um problema que cabe à mulher, mas diz respeito à 
urgente necessidade de mecanismos para assegurar condições reais de 
igualdade nas disputas políticas, onde impera a força de relações fami-
liares e pela velha lógica do poder masculino dominante, legitimados 
diuturnamente pelas expressões midiáticas que chegam aos paranaen-
ses, seja por áudio, texto ou imagem. Trata-se, pois, de uma necessária 
atualização equitativa de políticas públicas nas disputas eleitorais aos 
espaços por representação no legislativo e também nas variadas esferas 
do poder executivo (em níveis locais, regionais e nacionais).
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