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Apresentação

Compreender as mutações do ecossistema midiático tem sido uma 
prática na academia, especialmente no campo das ciências sociais apli-
cadas. As transformações têm sido constantemente observadas e podem 
ser vistas em publicações de diversas formas midiáticas. Entretanto, 
pela liquidez desse cenário, os estudos não se esgotam e tornam-se 
fundamentais para que a relação sociedade e meios exista de maneira 
harmônica e eficaz.

Mas essa preocupação não é algo de hoje. No início da década de 1970, 
na cidade de Nova Iorque, surgia pelas mãos de Neil Postman e 
Marshall McLuhan o programa de doutorado em Ecologia dos Meios, 
impulsionado pela preocupação em desenvolver as teorias relacionadas 
a essa corrente e, em seguida sustentar estudos futuros. No escopo, 
encontravam-se olhares direcionados à rádio, à fotografia, ao cinema, 
aos jornais, às revistas, aos livros, à televisão e a todos os ambientes e 
processos aos quais esses canais ou meios estavam relacionados. Pro-
cessos que compunham uma galáxia composta por uma, ou algumas, 
aldeias globais. Uma aldeia onde o meio era a mensagem.

Porém, nos dias atuais, os estudos sobre ecologia dos meios tornam-se 
ainda mais relevantes. As estruturas comunicacionais são construídas 
a partir de novas tramas de atores midiáticos. A potencialização dos 
processos comunicacionais cresceu exponencialmente. O poder midiá-
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tico, por sua vez, ganhou outro status. Com isso tudo, novas linguagens 
comunicacionais passaram a ser adotadas pela sociedade.

Com essa preocupação, organizamos a obra Cidadania, que reúne 
24 textos organizados em três partes, assim denominadas e ordenadas: 
Informação; Diversidade; Luta. Essa estrutura vem a sustentar uma 
fundamental análise relacionada a linguagens, papeis e estruturas mi-
diáticas contemporâneas. Os textos, previamente avaliados por pares 
em processos peer review sem identificação de autoria, compõem um 
panorama rico em termos de inovação acadêmica, observação analítica 
e proposição de formatos resultantes da prática científica que circun-
dam pela ecologia dos meios e as práticas do Jornalismo, inclusão, 
transformação social, tecnologia, ativismo midiático, democracia e, 
finalmente, sobre justiça social. Depois de concluída, a obra passou por 
uma avaliação geral, sendo avalizada de maneira séria.

Para garantir o êxito do projeto, distribuíram-se as temáticas en-
tre vários organizadores oriundos do Brasil e da Colômbia. De igual 
maneira, os textos originam-se de diversos países e universidades. 
Dessa forma, a obra assume um papel importante no rol de livros aca-
dêmicos publicados pela Ria Editorial, que leva a cabo essa publicação 
em parceria com o GENEM – Grupo de Estudos sobre a Nova Ecologia 
dos Meios, realizador do 2º. Congresso Ibero-americano sobre Ecologia 
dos Meios, de onde originaram os textos. Trata-se de uma contribuição 
à disseminação da ciência de maneira gratuita, livre e comprometida 
com a construção do conhecimento.

Como diretora acadêmica da Ria Editorial, apresento este livro e 
ofereço-o à comunidade científica. Nosso anseio é que possamos, através 
desta obra, colaborar com a compreensão sobre as ciências humanas 
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e sociais aplicadas, num momento em que o iluminismo revitaliza-se 
mundialmente, quando a ciência passou a ser reconhecida, ainda que a 
luta contra o negacionismo também esteja presente na agenda planetária. 
Boa leitura, e frutíferas investigações científicas.

Luciana Renó
Diretora Acadêmica

Ria Editorial 



Parte 1- Informação
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Jornalismo e Ativismos Midiáticos: uma Leitura 
Preliminar das Iniciativas Midialivristas 
Feministas e Socioambientais em Rede

Katarini Miguel1

Os Caminhos da Pesquisa e as Novas Apostas

De imediato, convém situar que este trabalho integra uma trajetória 
de amadurecimento intelectual e acadêmico, como docente na graduação 
em Jornalismo e no programa de Pós- Graduação em Comunicação, 
mestrado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e 
líder do grupo de pesquisa “Comunicação e Mobilização dos Movimentos 
Sociais em Rede”, no desenvolvimento de pesquisas e orientações que 
envolvem os temas da comunicação em rede e ressignificação das práticas 
jornalísticas, ativismos, feminismos, movimentos sociais e ambientalis-
mo. Conceitos e contextos que me interessam enquanto pesquisadora 
e que venho sendo demandada enquanto mulher, docente e jornalista.

O recente projeto de pesquisa que aporta o presente artigo, “Comu-
nicação e mobilização dos movimentos sociais em rede: experiências 

1. Doutora em Comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo.
 Docente nos cursos de Jornalismo e Mestrado em Comunicação da Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul.
 katarini.miguel@ufms.br
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jornalísticas socioambientais e feministas”, é uma construção coletiva, 
que busca consolidar (e até inaugurar) uma linha de pesquisa na UFMS, 
congregar os interesses convergentes, a partir de uma proposta conceitual 
e flexível que dê conta de entender a linguagem, a estética, a técnica e 
a prática jornalística, que moldam os ativismos contemporâneos, fo-
cados, neste primeiro momento, na identidade feminista e na trajetória 
socioambiental na cibercultura. Por isso, a partir de agora assumo a 
pessoa verbal do plural.

Há 15 anos pesquisando as relações entre mídia, sociedade, meio 
ambiente e ativismos, concluímos a impossibilidade de uma definição 
exata para o ambientalismo - um capilarizado movimento multisseto-
rial, transversal, de heterogeneidade organizativa e ideológica (Leis & 
Viola, 1995; Miguel, 2014). Castells (2000) define como uma dinâmica 
conduzida para corrigir formas destrutivas de relacionamento entre a 
sociedade e seu ambiente natural. As finalidades do movimento estão 
nucleadas na defesa de ambientes específicos, novos valores humanos e 
formas de convivência. O termo socioambiental reforça semanticamente a 
relação entre sociedade, natureza e cultura e agrega, para além da defesa 
do natural, a luta pela reforma agrária, de povos indígenas, ribeirinhos, 
produtores rurais, atingidos por barragens, entidades de defesa do con-
sumidor e pacifistas, além de mulheres e as consequentes reivindicações 
por igualdade de gênero (Jacobi, 2007; Leis & Viola, 1995).

Nesse escopo e não menos abrangente e transversal está o movimen-
to feminista, que tem em sua base pré-discursiva condições dignas de 
sobrevivência em um meio ambiente equilibrado. A definição sucinta de 
hooks (2009) nos contempla neste primeiro momento: um movimento 
para acabar com o sexismo, a exploração sexista e a opressão. Nesse 
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sentido, o entendimento das diversas frentes de defesa dos direitos das 
mulheres, da construção social de gênero e as inerentes violações, da 
intersecção com raça e classe, deve ser ampliado para alicerçar a inves-
tigação sobre as formas de comunicação feministas. Ademais, também 
ensaiamos um intercruzamento entre esses dois campos sociais no en-
tendimento de um ecofeminismo que relaciona a dominação da natureza 
à opressão das mulheres; avaliamos que as violências ambientais e de 
gênero estão intimamente ligadas.

Posto o breve cenário, na sequência demarcamos nossos principais 
resultados de pesquisa, indagações e conceitos germinados, sintetizados 
em dois pressupostos teóricos que levam ao questionamento norteador 
das nossas pesquisas: como se comunicam os movimentos sociais 
feministas e ambientalistas na cibercultura? E como reverberam as 
práticas jornalísticas?

Feito esse apanhado teórico-empírico, apresentamos nossos caminhos 
metodológicos e um levantamento preliminar quantitativo das experiên-
cias jornalísticas feministas e socioambientais, feito com base no mapa 
do jornalismo independente, realizado pela Agência Pública (s.d. a). 
Explicamos no item 3.

Pressuposto Teórico 1. Movimentos Sociais em Rede Disputam 
Produtividade Midiática e Ativismo em Novas Estéticas

Como movimento social localizamos uma forma de organização, 
surgida nos finais do século XIX, materializada em manifestações de 
setores fundamentalmente urbanos, que revelam contradições sociais e 
atuam como agências de significação coletiva (Laraña, 1999; Vizer, 2007) 
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ou alavancas de transformações sociais, como prefere Castells (2013), na 
tarefa de transformar o sofrimento em matéria-prima para a luta. O que 
nos interessa aqui é a configuração dos novos movimentos sociais, mais 
especificamente emersos no século XX, que carregam reivindicações 
que transcendem a aposta marxista dos antigos movimentos pautados 
por classes sociais. A classe, no nosso entendimento, é sempre atraves-
sada, mas as identidades são múltiplas e exigem a transformação das 
estratégias para desafiar os valores culturais estabelecidos. Vizer (2007) 
considera que, no Brasil, a redemocratização deu espaço para movimentos 
variados que buscam reconhecimento e integração dentro de espaços 
institucionalizados da própria sociedade, pautando questões de gênero, 
sexualidade, corpo, meio ambiente, raça. Ora institucionalizados, ora 
na potência do ativismo desarticulado, sem centro e nem periferia.

Nesse sentido, nossas investigações anteriores nos permitem alocar 
esses movimentos, com apoio de Gohn (2002), como grupos políticos, 
com composição social bastante diversificada que abarca ONGs, redes 
de luta, movimentos rurais, centrais sindicais, ambientalistas, e mais 
recentemente os ciberativismos, todos perpassados pelos processos 
midiáticos, que garantem sua existência física, discursiva e as diferentes 
formas de mobilização. Temos então os ativismos midiáticos.

Trata-se de movimentos difusos, de múltiplas identidades, que aderem 
amplamente à midiatização para fazer política e, por isso, adequam-se tão 
bem às Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). No quesito 
de apropriação midiática, Vizer (2007, p. 32) elenca três categorias de 
relação entre movimentos sociais e meios de comunicação. 1) Como 
meios de informação na reprodução de suas demandas e pautas e, neste 
caso, a mídia dá visibilidade e mantêm as ideias dos movimentos em 
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circulação; 2) No sentido de organização, quando o próprio sujeito so-
cial representa e produz suas informações com lócus autorreferencial, 
expansão das ideias e objetivos de maneira mais autônoma e 3) De forma 
radical, rompendo com o sistema convencional e provocando as mídias 
com críticas e denúncias para intervir no espaço público. Há inter-re-
lação entre as categorias, além do imperativo tecnológico que amplia 
a visibilidade e as possibilidades de interação.

Nossas pesquisas anteriores revelam que há reconfiguração ou mesmo 
potencialização dos movimentos sociais, em especial os socioambien-
tais, a partir das TICs e dos recursos ciberativistas. Constatamos que as 
ONGs ambientais se apropriaram das tecnologias para difundir a causa, 
ganhar visibilidade e adeptos, delineando formas de mobilização, gestão 
de redes sociais e uma cultura comunicativa, amparada por estratégias 
discursivas oportunas, que nos revelaram uma cibercultura ambien-
talista, ou seja, uma cultura comunicativa materializada na Internet, 
mas que a extrapola (Miguel, 2014, 2019). Em síntese, notamos como 
as organizações do movimento ambiental estavam, por exemplo, para 
além do nível organizativo de seus sites e blogs institucionais, criando 
plataformas transmídias, que se desenvolvem em diversos espaços 
midiáticos (com texto, vídeo, áudio, imagens, petições online, técnicas 
de realidade virtual e gamificação), formando um conjunto informativo 
voltado para o engajamento. Concomitante ao instrumental, privilegiam 
um jornalismo mais aprofundado, colocando-se no centro dos aconte-
cimentos e revelando o Outro, em um processo empático que dilata a 
militância, liberta-se das amarras do denuncismo e do pragmatismo das 
técnicas jornalísticas mais convencionais e propicia a construção de ex-
periências mais sensíveis (Miguel, 2019). Para além do plano simbólico 
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da comunicação, também mantém manifestações recorrentes, ou seja, 
rua e tela coexistem. As elaborações de Dias (2007) esclarecem melhor.

movimentos operam uma ação política que se realiza desde o primeiro 
momento na mídia, isto é, preparam, através do fluxo de enuncia-
dos pedagógicos e organizatórios realizado entre mídias radicais 
e mídias de organização, a ação de protesto que se desenvolverá 
fora da mídia, na praça. Os agentes midiatizam assim o próprio 
processo de organização ... As ações dos movimentos apontam para 
o exercício de uma política que alia tela e rua numa perspectiva 
de complementaridade, já que não bastaria para os agentes apenas 
preparar, organizar as ações na Internet se elas não acontecessem 
na rua. (Dias, 2007, p. 202)

Convém estabelecer aqui a visibilidade não como a premissa fundante 
dos movimentos sociais, mas uma forma de legitimação institucional 
necessária. O uso dos meios de comunicação pelos diferentes ativismos 
e militâncias2 expõe conflitos, aderências, influências e estratégias que 
buscamos entender. Os movimentos se dão como agregações espontâneas 
de indivíduos, levantes sociais, sem controle, sem líderes, constroem 
narrativas de forma colaborativa, propõem interpretações da realidade 
e geram identidades coletivas nas redes digitais, subvertendo padrões 
anteriores. “Não são as bandeiras que agrupam os descontentes, mas 
sim as etiquetas do Twitter, não se reivindica uma identidade, mas 

2. Apesar dos termos ativismos e militâncias se encontrarem, há temporalidades 
diferentes para o entendimento. A militância, dada a própria etimologia da 
palavra, remete aos compromissos disciplinares das lutas sociais do século XIX, 
enquanto o ativismo atende demandas pós-materiais, e atua de forma mais pontual 
e descentralizada (Malini &Antoun, 2013, Miguel, 2019). Na cibercultura, o 
ativismo cibernético ou ciberativismo toma conta das mais diferentes causas e 
acaba por substituir, em discurso e linguagem, a militância propriamente.
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sim o anonimato e, assim, o individual se dilui no coletivo (Táscon & 
Quintana, 2006, p. 92).

É fato que as TICs proporcionaram que os movimentos entrassem 
no campo das mídias como produtores de suas informações; tematizas-
sem a cibercultura com suas questões e rompessem a lógica da mídia 
hegemônica. E radicalizam os processos produzindo sua própria mídia 
e seu próprio jornalismo. A questão é como fazem. Quais estratégias 
comunicativas, recursos tecnológicos, e que estética3 predomina nesses 
espaços de informação e formação dos movimentos sociais? Já estudamos 
as estratégias ciberativistas, enquanto táticas de lutas que usam as fer-
ramentas altamente replicáveis da internet para difusão de informações, 
que envolvem, por exemplo, petições eletrônicas, culture jamming4, 
artivismo, comunicação de guerrilha entre outras propostas em que 
a tônica é subverter os códigos contemporâneos. Neste contexto, nos 
interessa sobremaneira o ativismo midiático e a quebra do monopólio 
da narração em modelos (ou antimodelos) como midiativismo, midiali-
vrismo e a pós- mídia de massa (Malini & Antoun, 2013; Bentes, 2015; 
Miguel & Mazzarino, 2017) que tratamos mais a frente e adentram as 
discussões no plano da linguagem, da forma, do conteúdo e, sobretudo, 
das práticas jornalísticas.

3. Queremos também ampliar o conceito de estética, mas vale considerar aqui, na 
perspectiva da comunicação, como as relações instituídas, os tipos de interação 
e fruição propostos no âmbito dos meios de comunicação, que promovem e 
vetorializam a experiência do espectador (Braga, 2010).

4. Culture jamming como tática de mídia radical, indicada por Downing (2005), visa 
a manipulação de imagens de forma artística para fazer denúncias e se mobilizar 
em sentido cômico e afetado.



25

Pressuposto Teórico 2: as Expressões Comunicativas em 
Rede Ressignificam os Preceitos Jornalísticos e Criam Novos 

Compostos Informativos

“Eu sou produto de um período de transição tecnológica”, afirma 
Castells (2018, p. 149) e, em consonância com esse pressuposto, é que 
nos identificamos. O desafio é interpretar e sistematizar essas transfor-
mações para gerar impacto em processos de ensino-aprendizagem, assim 
como reflexões teóricas mais abstratas e pertinentes à pós-graduação.

Uma demarcação histórica se faz relevante. Situamos as práticas 
comunicativas dos movimentos sociais no âmbito da sociedade em rede, 
conforme Castells, “cuja estrutura social está composta de redes ativadas 
por tecnologias digitais da comunicação e da informação, baseadas na 
microeletrônica” (Castells, 2011, p. 51). Nesse sentido, o poder e, no 
nosso entendimento, a visibilidade da atuação contemporânea estão 
diretamente relacionados à criação de redes no âmbito a cibercultura 
- um processo sociohistórico bem mais vasto e complexo do que os 
referenciais alcançam. A junção dessa perspectiva de temporalidade e 
espacialidade, a interligação entre os indivíduos e a distribuição e des-
centralização do conhecimento, são elementos que compõem a comple-
xidade da cibercultura e a tornam expressão da cultura contemporânea 
que inunda o cotidiano (Miguel, 2014; Rudiger, 2011). Não “entramos” 
mais na Internet, “ela nos atravessa de diferentes formas em conexões 
a céu aberto que lutamos para democratizar e acessar”(Bentes, 2013, 
p. 10). Propomos, nesse sentido, a interpretação da comunicação con-
temporânea sob as lentes do prefixo ciber e da estrutura em rede, mas 
sem negligenciar os pressupostos do capitalismo cognitivo, do prole-



26

tariado social organizado no trabalho imaterial, da produtividade com 
base na cooperação, na capacidade intelectual criativa, e na economia 
da gratuidade (Bentes, 2015); conceitos que precisam ser aprofundados 
e problematizados.

Marshall McLuhan já discutia em sua obra Understanding Media: 
The Extensions of Man (2007) a mudança que as novas tecnologias 
midiáticas estabeleciam na vida cotidiana, pressuposto que pode ser 
resumido em sua conhecida expressão “o meio é a mensagem” (Miguel 
& Fraiha, 2019). As transformações que as tecnologias de informação 
e comunicação instauram na sociedade vão além da evolução tecno-
lógica, alteram a subjetividade dos indivíduos, suas percepções, com-
portamentos e relações sociais. Castells fala em autocomunicação de 
massa - processos informativos de muitos para muitos, mas de maneira 
individualizada, que preza pela autonomia do ator social.

O jornalismo, fruto dessa evolução tecnológica inaugurada no 
século XV com a prensa gutemberguiana, não passa ileso a essas trans-
formações. As mudanças oriundas dos novos suportes midiáticos são 
visíveis nas rotinas de produção jornalística, principalmente nas técni-
cas e estéticas aplicadas ao fazer jornalístico (Miguel & Fraiha, 2019). 
Há uma quebra de paradigmas no campo da produção, da distribuição 
e recepção de conteúdo informativo, assim como ruptura na barreira 
espaço-temporal na transmissão, com possibilidade de compartilhamen-
tos de solidariedades de um lado e, de outro, antagonismos políticos e 
distorções, numa manufatura complexa.

A concentração econômica coexiste com o pluralismo sociológico e 
político. A velocidade de comunicação induz fatores de concentração 
de poder nas sociedades contemporâneas, mas curiosamente induz 
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resistências, improbabilidades, contingencias, oportunidades apenas 
entrevistas. Surgem oportunidades para desencadear fenômenos 
de rejeição da comunicação no nível do mundo da vida, através da 
criação de solidariedades que muitas vezes buscam uma combina-
ção ideal e quase sempre complexa entre as relações pré- modernas 
próprias da comunidade – uma espécie de nostalgia – e os elementos 
emancipatórios próprios do espaço público, relacionados com a va-
lorização do discurso e da argumentação (Correia, 2007, pp. 18-19).

Um campo de embates, conflitos, liberdades e controle, onde o jor-
nalismo é confrontado e as narrativas são dispersas e ofertadas a todo 
momento por diferentes atores. Lembram Malini e Antoun (2013): a 
guerra pela atualização do presente não é mais função única do jorna-
lismo. O fato não nos preocupa porque provoca diferentes produções e 
flexiona o jornalismo no plural; com isso, urge a necessidade de enten-
der esses locais discursivos. Produções de mídia radical, midialivrimo, 
midiativismo e outros compostos que queremos situar e entender na sua 
prática e produtividade, numa possível ressignificação do jornalismo.

Em linhas gerais, lemos que o midiativismo usa das diferentes mí-
dias para potencializar o ativismo nas mais variadas frentes, prática já 
bastante recorrente independente do advento tecnológico e das redes 
(Miguel & Mazzarino, 2017). No midialivrismo a perspectiva é da mídia 
como o próprio movimento, sem fronteiras, com o propósito explícito 
de democratizar e radicalizar as formas de comunicar. O nascimento da 
mídia livre remonta ao surgimento do Centro de Mídia Independente 
(CMI), na década de 1990, mas incorpora elementos de comunicação 
alternativa, comunitária e radical. O termo mídia radical, cunhado por 
Downing (2005), não se atém necessariamente a comunicação em rede, 
mas revela a forte carga midiática dos movimentos que desenvolvem 
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suas próprias maneiras de comunicação, dependendo menos da argu-
mentação lógica e mais da força esteticamente concebida. Nessa esteira, 
Bentes (2015) denomina o contexto como pós-mídia de massa, pautado 
pela conversação, pela memética e replicabilidade; da comunicação por 
afetação, com potência erótica que politiza sensações e estabelece novas 
poéticas, em que a estética pode ser central ou “o resto”, mediante a 
força narrativa da mensagem.

Nesse contexto, temos pesquisas preliminares que revelam práticas 
jornalísticas com perspectiva de gênero que se encaixam numa propos-
ta midialivrista ainda em curso. Iniciativas como o portal ThinkOlga 
e a revista AzMina, por exemplo, conquistam um espaço de disputas 
nas narrativas em temas pouco explorados nas mídias convencionais 
como sexualidade feminina, exploração sexual, aborto, machismo, re-
presentatividade política. As estratégias ciberativistas estão explícitas 
na cobertura jornalística, a partir das próprias pautas, abordagens, tons 
imperativos e nos elementos de visibilidade como as hashtags, des-
construindo a imparcialidade do jornalismo convencional e ainda com 
um novo modelo de negócios, por meio de financiamento coletivo, rede 
de colaboradores, conselho de leitoras, incentivando a forma livre e o 
amplo compartilhamento do conteúdo (Miguel & Santos, 2018). Mas há 
fragilidades no acesso/abordagem do conteúdo e na sustentabilidade do 
próprio empreendimento.

Esses indicativos nos levam a diferentes questionamentos sobre 
as possibilidades jornalísticas nesta estrutura mais libertária, caótica, 
engajada, que rompe com as normativas de imparcialidade e objetivi-
dade. Enfim, como a gramática dos movimentos (abarcando aqui as 
novas configurações ativistas) se adapta à gramática do jornalismo? 
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Queremos, portanto, e sistematizamos nossas orientações metodológica 
na sequência, interpretar essas formas de comunicação para consolidar 
nossas pesquisas anteriores e dar novos passos para entender a mídia 
como movimento, no que se refere ao jornalismo socioambiental e com 
perspectiva de gênero.

3. Proposta Metodológica e Diagnóstico das Iniciativas 
Jornalísticas Socioambientais e Feministas

Temos nossa hipótese central: as tecnologias da informação e co-
municação potencializaram a atuação dos movimentos sociais e re-
volucionaram as práticas comunicativas, entre elas, o jornalismo ali 
segmentado. A questão é entender como isso ocorre, em que contexto, 
quais potencialidades e fragilidades, para não puramente responder a 
tal pressuposto, mas aperfeiçoá-lo, promover uma linha de pesquisa 
que atue nas interfaces entre movimento social, ativismos, jornalismos, 
feminismos e ambientalismos.

O preceito jornalístico da atualidade reflete no nosso plano metodo-
lógico e o acompanhamento das iniciativas contemporâneas, abarcando 
o contexto, se faz necessário para tensionar teoria e prática. Como bem 
colocam Fragoso, Recuero e Amaral (2011, pp. 13-14) a Internet, como 
uma representação de nossas práticas sociais, e um meio de natureza 
mutável e efêmera, exige diferentes formas de investigação, instru-
mentos e métodos que saltam ao pesquisador por meio de observações 
rigorosas e transparentes. Abordamos a Internet enquanto tecnologia 
midiática, mas também como artefato cultural, que impulsiona práticas 
sociais, enxergando os fenômenos e formações sociais do contexto, 
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suas estruturas, narrativas, a dimensão simbólica e material. “A noção 
de internet como artefato cultural oportuniza o entendimento do objeto 
como um local intersticial em que fronteiras entre on-line e off-line são 
fluidas e ambos interatuam” (Fragoso, Recuero, & Amaral, 2011, p. 42).

Assim, como se trata de uma comunicação em rede, as metodologias 
estão em processo, e não buscamos categorizações rígidas para a parte 
empírica. Percorremos uma triangulação de métodos, com intenção 
primeira de pesquisa exploratória, para proporcionar familiaridade com 
o problema, reconhecer as diversas faces do fenômeno e revelar tendên-
cias. “Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o 
aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento 
é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos 
mais variados aspectos relativos ao fato estudado” (Gil, 2010, p. 41). 

São muitas perspectivas metodológicas para as análises. Vizer (2007, 
p. 44), por exemplo, fala em priorizar investigações empíricas dos 
movimentos sociais, a partir do reconhecimento de “suas formas orga-
nizativas, suas representações sociais e o tipo de relações, negociações 
e discursos que estabelecem com seus contextos e com os atores sociais 
que interpelam”. Além da forma como colocam suas reinvindicações, 
as modalidades de realização de ações sociais, as práticas de discussão 
e tomada de decisões. O autor reconhece a dificuldade em estudar agre-
gações efêmeras, pós-modernas e, muitas vezes, de atuação provisória, 
mas destaca a emergência de compreender essas novas e diferentes 
formas de organização, surgidas das atuais condições de existência 
social e da vida cotidiana

Isso posto, para compreender a expressão comunicativa dos movi-
mentos sociais em rede, no sentido de alcançar os recursos tecnológi-
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cos empregados, as estratégias discursivas, a estética predominante e, 
sobretudo, a materialização de práticas jornalísticas não convencionais, 
chegamos a algumas linhas de ação, em fase inicial e no andamento 
que apresentamos no presente trabalho. As fases envolvem a pesquisa 
das produções científicas sobre movimentos sociais, feminismo e am-
bientalismo, no Estado de Mato Grosso de Sul, no sentido de alcançar 
a construção epistemológica do campo em âmbito regional e avançar 
no estado da arte; o levantamento dos dados acerca das iniciativas 
midialivristas de grupos ambientalistas e feministas, a partir das redes 
sociais, sites, blogs para diagnosticar a potência desses grupos em nível 
organizativo e de mídia radical, e por fim, a caracterização dos portais 
de jornalismo socioambiental e com perspectiva de gênero para enten-
der as particularidades da produção de informação, nas dimensões da 
apuração, composição do produto e estratégias ativistas.

Apresentamos aqui uma leitura preliminar, centrada no método 
quantitativo, que irá compor o diagnóstico dos espaços comunicativos 
dos nossos grupos de interesse, ajudando na construção do mapa do 
midialivrismo/midiativismo socioambiental e feminista, com um acento 
regionalizado, ou seja, focado em iniciativas do centro-oeste, Mato 
Grosso do Sul. Neste primeiro momento, nos baseamos no mapa do 
jornalismo independente, realizado pela Agência Pública para elencar 
os locais mais significativos de produção de conteúdo independente, 
dentro das nossas tematicas principais, identificando como mídias or-
ganizativa ou radical (Vizer, 2007).

O mapa da Pública é interativo e focado nos produtores nativos 
digitais de jornalismo do Brasil; está dividido nas seleções da própria 
agência e indicação dos leitores, já que se trata de um ambiente aberto 
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para sugerir iniciativas. De acordo com a metodologia, constante na 
plataforma, são consideradas: 1) Organizações que produzem primor-
dialmente conteúdo jornalístico; 2) Organizações que nasceram na 
rede; 3) Projetos coletivos que não se resumem a blogs; 4) Sites não 
ligados a grandes grupos de mídia, políticos, organizações ou empresas 
(Agência Pública, s.d. b).

Contabilizamos aqui a partir da seleção geral, uma vez que enten-
demos que há uma filtragem da Agência no sentido de incluir os que 
atendem aos requisitos colocados, que também nos interessam e se 
encaixam na proposta midialivrista. Totalizamos 89 iniciativas inde-
pendentes – número que pode variar pela característica colaborativa 
da plataforma. Dessas, 21 são de escopo declaradamente socioam-
biental ou com perspectiva de gênero. Sendo 14 feministas: Portal 
Catarinas, Nós Mulheres da Periferia, Revista Capitolina, ThinkOlga, 
Gênero Número, Revista AzMina, Cientista que virou Mãe, Lado M, 
Mães de peito, Revista Geni, Blogueiras Negras, Geledés, Frida Diria 
e Las Abuelitas, estas duas últimas com sites fora do ar durante nossa 
exploração. E o restante de abordagem ambiental: Envolverde, Amazônia 
Real, #Colabora, Conexão Planeta, O Eco, InfoAmazônia e Ecode-
senvolvimento. Um número inicial que avaliamos como significativo, 
considerando a produção jornalística declarada e fechada nesses temas, 
mas há outros tantos exemplos ali, centrados na pauta dos Direitos 
Humanos, com abordagens sociais e midialivristas que seguramente 
perpassam temas de gênero e ambientais.

Com base nas iniciativas específicas, notamos as mídias em um 
nível mais radical, ainda que, como propõe Vizer (2007), os níveis se 
intercruzem e percebemos também a questão organizativa presente nas 
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referidas plataformas de informação; apenas duas iniciativas (descon-
siderando aquelas que estavam inativas durante nossa pesquisa) não 
contam com sites específicos, por exemplo, se comunicando por redes 
sociais. A esfera radical se caracteriza pela produção de conteúdo mais 
engajado, rompendo com a lógica midiática convencional na forma e 
no conteúdo – mesclam campanhas e informações, usam de hashtags 
e outras peças ciberativistas para engajar leitores; incentivam o com-
partilhamento e trabalham de forma colaborativa, tanto com a equipe 
que produz, como entre os próprios espaços independentes que trocam 
conteúdos e se promovem por meio de hiperlinks e dinâmica de agência 
de notícias. O jornalismo aqui também é ressignificado pelo modelo de 
negócios, já que enquanto espaços independentes, tentam se manter por 
meio de parcerias, adesões e financiamentos coletivos, alicerçados em 
públicos de nicho que buscam mais do que jornalismo, mas uma causa 
para defenderem, entenderem e contribuírem. Em apenas um exemplo 
localizamos publicidade direta, no portal Envolverde, que se trata de 
um espaço anterior às práticas midialivristas, data de 1998.

Nenhuma dos meios são originários de Mato Grosso do Sul ou mes-
mo da região centro-oeste, o que já nos traz um indicativo de mudança 
de olhar, procurando menos por área de atuação e mais por alcance 
geográfico das pautas, além do desafio de garimpar mais a fundo os 
exemplos nas redes. Contudo, vale a consideração que a delimitação 
por região não nos pareceu uma preocupação dos sites até pelo trabalho 
em rede que desenvolvem, em muitos deles não é possível identificar 
facilmente o local de origem.

Pelo menos metade das iniciativas está ancorada ou são apoiadas por 
Organizações Não-Governamentais, portanto inferimos que a concepção 
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da mídia como movimento social ou reconfigurada nos novos ativis-
mos, defendida em nossas pesquisas, se materializa também em uma 
esfera formal. Uma outra questão que nos chama a atenção e queremos 
introduzir aqui é a quantidade superior de espaços jornalísticos com 
perspectiva de gênero, o dobro das iniciativas socioambientais, o que 
nos remete à centralidade que esse tema alcançou na potência das redes 
sociotécnicas, considerando aqui a emergência de um ciberfeminismo e 
ou de uma quarta onda feminista, ainda em suspensão, sob construção 
teórica (Miguel & Santos, 2018).

Enfim, a partir desse primeiro olhar, iremos abranger nosso levan-
tamento e avançar no percurso metodológico proposto, na tentativa de 
responder e aperfeiçoar nossas perguntas sobre a comunicação em rede 
dos movimentos socioambientais e feministas.

Achados Possíveis e Esperados

Apresentamos aqui um cenário bastante preliminar das experiências 
jornalísticas em rede, relacionada aos movimentos e ativismos ambien-
tais e feministas, e conseguimos vislumbrar um horizonte oportuno para 
o andamento da pesquisa. Levantamos, em uma única base de dados, 
21 iniciativas independentes, no total de 89, o que significa quase 24%, 
do total, com predominância do jornalismo com perspectiva de gênero. 
Avaliamos que estão posicionadas explicitamente na ideologia que 
representam, inclusive com manifestos, o que reflete nas coberturas 
jornalísticas totalmente engajadas e colaborativas. Formalmente são 
parte de organizações sociais e não midiáticas, com modelo de negócios 
pautados em doações financeiras individuais.
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Os antecedentes teórico-empíricos nos ajudaram a entender a produ-
tividade midiática dos movimentos sociais em rede, e a mídia que não 
se dissocia de um movimento social na aposta midialivrista. Se renovam 
as práticas, as estéticas e os próprios preceitos jornalísticos, gerando 
formatos que precisam ser debatidos com lentes contemporâneas.

Nossa pesquisa em desenvolvimento busca construir conhecimento 
científico para os campos da comunicação/jornalismo, em especial no 
contexto do jornalismo em rede e das transformações acarretadas na 
produção, consumo e recepção de informações. Sobretudo, consideramos 
a demanda social ao buscar entender as diferentes expressões comuni-
cativas de grupos identitários que trabalham com causas urgentes como 
a preservação ambiental e a igualdade de gênero. Projetamos conseguir 
entender as formas de comunicação (em rede) dos movimentos socio-
ambientais e feministas, além de solidificar conceitos científicos para as 
diferentes denominações que surgem no ambiente em rede, promovendo 
o estudo de diferentes áreas de estudo agregadas ao jornalismo, como 
TICs, cibercultura, ciberativismo, relações de gênero e socioambientais. 
A ambição é consolidar uma linha de pesquisa de ativismos e jornalismos 
e fortalecer o grupo de pesquisa, credenciado no CNPq “Comunicação 
e Mobilização dos Movimentos Sociais em Rede”.

Por fim, almejamos criar dois documentos norteadores para os 
trabalhos de pesquisa: guia para interpretação das iniciativas midiali-
vristas no escopo jornalístico e mapa do midialivrismo/midiativismo 
socioambiental e feminista.
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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.
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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 
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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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 rodrigo.portari@uemg.br
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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.)



75

> 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” 



83

(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 



89

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 
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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 



111

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.).



135

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 



136

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 



152

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.)
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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.
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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.



162

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

Caroline de Camargo Bufelli 1

Osvando José de Morais 2

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)
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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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First Draft of on Epidemic: How Key Media 
Players Framed Zika

Maria Esperidião1

Between late August and early September 2015, the Brazilian press 
was locked in on one of the biggest political crises in the country’s 
history. It was precisely around this time that rumors began circulating 
about an unusual upsurge in the birth of babies with brain malforma-
tions in states of the Northeast, not coincidentally one of the poorest 
and most vulnerable regions in Brazil. The media, as one expects, only 
began showing major interest in the story after public health author-
ities released official statements. By the time the government finally 
recognized that there might be a link between the Zika virus and the 
recent cases of microcephaly and other types of neurological damage2, 
shocking images of tiny-headed babies were already being broadcast 

1. Journalist, Ph.D. in Communication (Methodist University of São Paulo - UMESP) 
and postdoctoral research at Oxford University.

 Executive Coordinator at ABRAJI - Brazilian Association of Investigative 
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2. According to Centres for Disease Control and Prevention in the US, Microcephaly 

“is a birth defect in which a baby’s head is smaller than expected when compared 
to babies of the same sex and age. Babies with microcephaly often have smaller 
brains that might not have developed properly”. (Centers for Disease Control 
and Prevention, 2019).
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into living rooms across Brazil. Alerts were issued3 not long after, cul-
minating in the declaration of a Zika-related Public Health Emergency 
of International Concern (PHEIC) by the World Health Organization 
(WHO), on February 1, 2016.

The idea that, in this exotic setting, a mosquito (Aedes aegypti) 
need only bite a pregnant woman to seriously jeopardize the health of 
her fetus triggered alarm. The menace of this powerful disease “helped 
build a narrative of human frailty and vulnerability around a central is-
sue, which is reproduction”, in the words of Brazilian professor Debora 
Diniz (personal communication, January 30, 2018).

Virus mapping indicated that Brazilian victims were from cities 
with low human development indexes. The author´s home state of 
Pernambuco was in the limelight as the epicenter of an earthquake of 
uncertainties. Local scientists believed that the virus, apparently less 
harmful than dengue, could have devastating effects on the health of 
women and their children. In addition to the duties the author has as 
international desk editor, we began editing reports on the epidemic. 
This allowed to observe how global broadcast networks, alongside top 
newspapers with worldwide readerships, like The Guardian, El Pais 
and The New York Times, were reporting on the scope of the disease.

More than two years after publication of these images that moved 
the world, Brazil has shifted to other concerns. Epidemic yellow fe-
ver has returned, killing at least 415 people between July 2017 to 
June 2018. In 2017, chikungunya proved the deadliest of the diseases 
carried by Aedes aegypti, accounting for 173 deaths compared to 2 

3. The author refers to these two alerts from PAHO (Pan Americ Health Organization, 
2015) and CDC (Centers for Disease Control and Prevention, 2016)
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for Zika (Secretaria de Vigilância em Saúde − Ministério da Saúde, 
2018). Furthermore, Brazil’s political crisis deepened when President 
Dilma Rousseff was impeached and a new administration came into 
power. The so-called mystery disease gradually left the stage, despite 
indications that a worrisome number of cases are not reported to the 
authorities, a fact that has been blamed on a series of errors by municipal, 
state and federal officials (Diniz, 2017b). The tragedy of poor, black, 
and indigenous women became yesterday’s news in the face of the new 
catastrophes besetting Brazil’s urban areas, such as violence and human 
rights abuses. The fact that Brazil and the WHO declared the end of 
the public health emergencies laid the grounds for assigning the issue 
to oblivion. In Brazil and globally, congenital Zika syndrome is cur-
rently viewed as a threat only to people living in unsanitary conditions 
and in places that favor the uncontrolled proliferation of the mosquito. 
Nevertheless, it is fair to notice that some Brazilian media outlets have 
been reporting this unfolding crisis with in-depth reporting.

The Brazilian and international media covered the peak of the epi-
demic extensively. But this was followed by a sharp drop-off in related 
reports. As with so many tragedies that assail poor countries and are 
forgotten after weeks of intense coverage, the topic has practically 
disappeared from the news (although it still has a marked presence in 
medical publications)4. Even though Brazil recorded more than 90 per 
cent fall in number of cases, between 2016-2017 more than 3,000 chil-
dren in Brazil suffer some type of neurological complication because 

4. PubMed registered in 2007 no scientific paper about Zika. In 2016, there were 
1596 (Diniz, 2016). Up to February 15, 2018 there were 4.180 papers, and 1055 
addressing Zika and microcephaly.
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of the virus, and 31 countries out of 85 have reported cases of Zika 
associated with microcephaly or central nervous system malformations, 
linked to the virus.

The purpose of this paper is not to track the path of congenital Zika 
syndrome in the Brazilian media. Recent research already evaluated 
local and regional differences in the media’s narrative frames or the 
presence of fear and risks on newspaper covers (Aguiar & Araujo, 2016). 
One of these studies has criticized the “war on the mosquito,” whose 
strategies for eradicating the vector had the effect of masking social and 
gender inequalities (Ribeiro, Hartley, Nerlich, & Jaspal, 2018). Other 
international papers have focused on language, discourse analysis or 
media shortcomings (Govender, 2017; Tarkkanen, 2017; Yee, 2017).

The essential goal here is to discuss and determine the primary 
frames adopted by three global English-language television broad-
casters, the BBC, CNN, and Al-Jazeera, during a news cycle running 
from 2016 to late 2017. This focus covers certain events and dates that 
were selected in advance, either for their symbolic nature or because 
they were linked to public announcements concerning the potential for 
a pandemic outbreak. This produced a corpus that could be examined 
within the allotted time.

The author grounded the research in studies on framing because we 
also believe that how we say things and what we highlight is as impor-
tant as what we say (Rathje, 2017). By relying on this methodological 
approach, researchers can, for example, assess whether a debate on the 
legality of abortion was conducted from the perspective of women’s 
rights over their own bodies (human rights) or whether the discussion 
framed abortion as the murder of a defenseless child or the ending of a 
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life (religion and morality). Kaufman, Elliott and Shmueli (2017) cite 
this example as a typical “interpretation of events”. The prevalence of 
each type of framing is also crucial to advancing public health policy 
and educating the public about the disease (Gislason, 2013; Tang cited 
in Hilten, 2016).

Covering Epidemics

Two masters of world literature wrote works of fiction that, in a way, 
can illuminate the characteristics - and the problems – inherent to the 
journalistic coverage of epidemics. In “Blindness,” the Portuguese author 
José Saramago (2012) explores the emergence of a new disease that, 
within the first twenty-four hours, intensely manifests numerous cases 
with the same symptoms – a disease that science had not yet identified. 
Sooner or later, Saramago writes, everyone will be infected. In addition 
to the panic arising from the possibility of becoming blind from one 
moment to the next, Saramago’s story describes how the government’s 
public announcements, transmitted through megaphones, legitimize 
drastic measures that are morally and ethically questionable.

Susan Moeller (1999) cites “The Book of Laughter and Forgetting” 
by Milan Kundera to demonstrate the fragility of our memories in the 
face of so many urgent events. Forty years ago, the Czech author’s nov-
el anticipated the effects of the informational deluge from our current 
media ecosystem:

The assassination of Allende quickly covered over the Russian 
invasion of Bohemia, the bloody massacre in Bangladesh caused 
Allende to be forgotten, the din of war in Sinai drowned out the groans 
of Bangladesh, the massacres in Cambodia caused the Sinai to be 
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forgotten, and so on, and on and on, until everyone has completely 
forgotten everything (Kundera, 1996, pp. 9-10).

The feeling that uncontrollable things can happen, the dependency 
on an official narrative, and the use of tragic images that eventually 
overwhelm us, causing in the long-run feelings of indifference and im-
potence -- these all comprise the media interlace of epidemics. On this 
first chapter, we examine some aspects that are bound into most media 
coverage of global health issues.

1.1 Understanding a Framework

For our purposes here, this paper refers to epidemics as defined by 
the World Health Organization: when an outbreak located in an area 
begins to be identified in several other regions of the same territory, 
with a higher incidence of cases than normally expected.

Simon Cottle (2009, p. 17) emphasizes that a disease’s endemic 
calamity or potential does not in itself guarantee attention from the 
world’s media. Lack of attention in the global media in turn results in 
a lack of global and public policy responses. The debate over the media 
geopolitics of diseases and tragedies has been ongoing for decades, and 
the most common criticism is the controversy about the “news values,” 
or criteria used by the press, such as the hierarchy of countries and re-
gions (Esperidião, 2011; Galtung & Ruge, 1969). Although this debate 
is not the focus of our analysis here, it reflects how there is still active 
discussion about these issues, in the newsrooms and in the academy. 
And it is amplified whenever there emerges disproportionality in cov-
erage. One recent example was the criticism about the intense attention 
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in the world press given to terrorist strikes in Europe compared to the 
attack that left 148 dead at the University of Garissa in Kenya in 2015.

Within the specific context of public health, the challenges for the 
media are particularly enormous. Picard and Yeo (2011) believe that 
one of the greatest challenges is reconciling the interests of all the 
actors involved. The public health authorities, always critical of the 
media, claim that journalists rely on a precarious base of evidence, 
focusing on conflicts and risks. Researchers, in turn, want to use the 
media to ensure the public can better understand scientific evidence. 
They also want positive press for their research initiatives because it 
generates public support, which in turn increases the momentum for 
new funding. Health professionals want coverage to be geared towards 
more pragmatic, educational objectives of reducing risks and infections, 
divulging treatments, and enhancing trust in institutions. On their part, 
journalists, “want coverage that informs the public about medical and 
health advances and debates, protects the public against risks, and 
exposes inefficiencies or corruption in medical and health institutions 
or delivery” (p. 3).

Besides having to find a middle ground that accommodates all these 
nuances, some epidemics end up disappearing quietly from the news 
cycle or appear to have never even existed. It was Moeller (1999) who 
coined the term “compassion fatigue” to explain the fissures commonly 
found in large international coverage. The phenomenon of compassion 
fatigue explains, for example, the reason why a situation may be ig-
nored because of its geographic location, despite the magnitude of the 
tragedy “locally.”
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Compassion fatigue also manifests itself as the moment in which the 
media and journalists turn their back, in a sort of “I’ve seen this before 
syndrome,” rejecting what is considered not dramatic enough. In the 
author’s words, this is a fundamental factor in explaining the limited 
longevity and permanency of epidemics in the news:

Compassion fatigue encourages the media to move on to the other 
stories once the range of possibilities of coverage have been exhausted 
so that boredom doesn’t set in. Events have a certain amount of time 
in the limelight, then, even the situation has not been resolved, the 
media marches on. Further News is pre-empted. (Moeller 1999, p. 2) 

We also see what happens to the public in the face of a situation that 
seems to be irresolvable in the short term. One of the effects of this fatigue 
for the pain of others is the feeling of powerlessness regarding situations, 
whether it is famine in the Sudan or ethnic cleansing in Tajikistan.

Compassion fatigue, Moeller argues, also creates the sensation of 
something being the “same-as-it-ever-was,” creating a self-perpetuating 
loop: the public loses interest as times passes and the perception of the 
media is that the public is no longer interested. The pace and volume 
of reporting diminish as the public “believe that the crisis is either over 
or is a lesser emergency and so on and so on” (Moeller, 1999).

One of the most striking consequences of this vanishing media atten-
tion leads to “non-action” (p. 52). After the media “surge,” the feeling 
that a problem is irresolvable eventually leads to generalized apathy.

The media’s approach to epidemics follow a classic structure. First, 
coverage entails a ritualization of empathy, flooding the public with 
constant information. The subject remains in the news until it fades 
in a matter of days or months. For an epidemic to continue to garner 
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media attention, it needs to gain some new element. This becomes ev-
ident in the significant distortions of perceptions. How else to explain, 
for example, that although millions of children die of diarrhoea and 
tuberculosis, little is said about it. The demographic profile of those 
affected is also key to maintaining a disease in the news. While there 
is a sense that lepers in India are part of the “natural” vulnerability of 
the country, an outbreak of leprosy in England would certainly prompt 
the public to press for action, especially the Americans (p. 58).

Trudie Lang, professor of Global Health Research at the Nuffield 
Department of Medicine at University of Oxford, and Fellow of Green 
Templeton College, echoes these ideas when she analyses Zika and 
Ebola´s coverage in the west:

Disease of poverty are grinding, daily reality – malnutrition, worm 
infections, respiratory infections. They don’t impact the west and 
so they are not interesting to the readers and viewers. The issues are 
just the same as all we experienced with Ebola and Zika – but not 
the sudden flare up and dramatic symptoms. Mostly, because people 
don’t get on a plane and bring malnutrition back to the UK. In the 
main, they focus on the relevance to people in the UK (or US etc). 
So, the questions seem irrelevant and missing the real point. They are 
interested in the nurse back into the UK and unwell, rather than the 
1000’s impacted in the county where it is happening. Perhaps these 
diseases of poverty they are there all the time and not as dramatic 
as the Zika (malformed babies) and Ebola (haemorrhagic fever ). 
(personal communication, 2018 March)

To sum up, in Moeller’s view,

Diseases, especially epidemic diseases, is not only a biological 
phenomenal but a social, cultural, and political one. How societies 
respond to catastrophic outbreaks of disease is measured by the 
level of emotion and fear, their trust is science and medicine, their 
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experience of pain and illness and their reaction to disability and 
death. (Moeller, 1999, p. 57)

Researcher Celina Maria Turchi from Oswaldo Cruz Foundation in 
Recife, who became a key source for the international media, used a 
strong metaphor to describe what happened when brain-damaged babies 
were identified. Four or five cases were usually seen in one year, but 
this time the same number presented in one week:

If I was a film-maker offering a scenario like this, people would 
say I was mad – a congenital disease transmitted by a vector that is 
everywhere and could also be sexually transmitted? From the first 
moment, I had this feeling of being in a horror movie and having 
no cure for it (emphasis added).

1.2 Fear, Risk, Threat

When reporting on epidemics is steeped in risks, emotions, threats, 
and fear, the public has difficulty reflecting on and comprehending the 
infection statistics and rationally perceiving, for example, the real causes 
of diseases: inequalities and lack of public policies and opportunities.

Daniel Kahneman’s work provides insights into how we develop 
perceptions about the unexpected, and why, when engrossed by the 
emotions of images, audiences become interested in a specific issue. 
He explains that our mind is comprised of two systems: System 1 is our 
fast, intuitive, and automatic thinking. System 2 manifests itself more 
slowly and responds through deliberate reflection, through the ability 
to solve complex problems.
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Dramatic images of helpless victims, such as children with micro-
cephaly and pregnant women, activate system 1, which then shapes our 
interpretation of what is happening (Kahneman, 2011, p. 139). But the 
interpretation is not necessarily a reflection or a correlate of reality. 
Our expectations can be distorted by the intensity of the messages the 
media presents (Kahneman, 2011, p. 38), like this taken on a hospital 
in Recife with a tiny head baby with a circumference below normal:

Figure 1. Photo: Clara Gouvea/February 02, Recife, 2016.

Or is this example here:



204

Figure 2. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=0dA-
Ls9Iw24

Paul Slovic’s landmark studies about risk perception also demon-
strate the public’s instant interest in any subject involving risk, which 
can be defined as “a concept that human beings have invented to help 
them understand and cope with the dangers and uncertainties of life” 
(Slovic cited in Kahneman, 2011, p. 15). Slovic was the author of a 
study about the risk perception of diseases that produced interesting 
results. At the time, heart attacks killed twice as many people as all 
accidental causes, but, surprisingly, 80% of respondents in the study 
said that accidents killed more people. And although diseases generally 
killed eighteen times more people than accidents did, the perception 
among respondents was that the statistics for the two were comparable 
(Slovic cited in Kahneman, 2011, p. 138).

In recalling another major global epidemic, that of Ebola in 2014, 
however attenuated the surrounding circumstances, it is noteworthy how 
the narrative of the global media was in many cases that of yet another 
tragedy in which the white American man succeeded in helping Black 
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Africans, poor and without resources. It is also important to highlight 
how the images of men dressed as astronauts exaggerated the actual 
risks of global infection and created the iconographic memory of the 
epidemic (McNeil, 2017).

Serusha Govender (2017) went deeper in her critique about the 
Ebola outbreak, showing that journalists were unprepared to report, 
with clarity and accuracy, on a situation that was evolving and spreading 
rapidly. The focus adopted by most local and national media groups was 
on viral transmission and its high potential for infection, as well as the 
high mortality rates. This framing fuelled the fear and stigmatization 
of people who were infected, reinforcing stereotypes. Especially at the 
beginning of the coverage, the tone was one of disinformation, rumour, 
and sensationalism. In Govender’s words, “the public paid more atten-
tion to the information communicated by the media rather than common 
sense intuition about how to contain the spread of infection” (Govender, 
2017, p. 8). Quinn Mulholland (2014) refers to “Ebola hysteria,” which, 
in the United States, had a greater impact than the death toll and was 
leveraged politically to attack the government. The disproportionality 
of the media coverage led schools to reject students from other regions 
in Africa, such as Nigeria, which were not even affected by Ebola.

Covering Zika: Examining National and Global Contexts

Media coverage of the Zika epidemic has been shaped by images 
of the suffering of “others” and the perception of a large-scale threat 
that crosses territorial barriers via sexual intercourse and the bite of a 
mosquito. For a brief time, newborns with small, sometimes elongated, 
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heads were seen as presenting a collective risk. New York Times science 
reporter Donald McNeil put it in these terms: “Those mother-and-baby 
pictures, normally records of happy occasions, now a series of post-
cards from hell, became the signature of Zika” (McNeil, 2016, p. 53, 
emphasis added).

When Zika broke out in 2015-2016, another complex factor became 
apparent, suggesting that this infectious disease would challenge science 
in more ways than one. What changed were the actors who were in the 
spotlight. According to Debora Diniz, professor at the University of 
Brasilia School of Law, scientists from the world’s leading institutions 
found themselves under pressure to acknowledge their colleagues from 
Northeast Brazil. While these Brazilian scientists have a small presence 
in international publications, they had discovered something remarka-
ble, contributing to what Diniz calls the decentralization of legitimate 
science (Diniz, 2017, p. 6). This was true inside Brazil as well, since 
the country’s first cases of Zika were announced by researchers and 
physicians in the states of Pernambuco, Bahia, and Paraíba, far from 
the country’s richest areas, in the south.

According to the World Health Organization (WHO), Zika is a 
flavivirus, usually spread by mosquitoes, that was first isolated from a 
monkey in 1947 and from humans in 1952, in the Zika forest of Ugan-
da, central-eastern Africa. It was only in 2007 that the first major Zika 
outbreak in humans outside of Africa was reported, on the Pacific Island 
of Yap, in the Federated States of Micronesia. Between 2013 and 2014, 
outbreaks occurred on other Pacific islands: French Polynesia, Easter 
Island, the Cook Islands, and New Caledonia. On its webpage, WHO 
declared that no outbreaks and only 14 cases of human Zika virus disease 
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had been recorded globally before this event. In February 2015, Brazil 
began advising WHO about a new illness in which patients from the 
country’s northeastern region complained about skin rashes, although 
no deaths were reported.

In April 2015, Grupo Globo’s website, G1, posted a story informing 
that researchers Gúbio Soares and Silvia Sardi, from the state of Bahia, 
had finally identified this “mysterious disease”, which they believed 
had arrived in Brazil during the World Cup, in 20145. The virus was 
transmitted by the Aedes aegypti mosquito and symptoms included skin 
rash, joint pain, fever, and conjunctivitis. However: “The Zika virus is 
not as serious as dengue or chikungunya, not leading to the patient’s 
death. It seems to present as an allergy; it is milder, and the treatment 
is the same” (G1, 2015). Former Brazilian Minister of Health, Arthur 
Chioro (Aguiar & Araujo, 2016), said it was a “benign disease” that 
could be cured and that the concern was dengue, which was deadly.

Months later, in September 2015, Dr. Adriana Melo, a specialist 
in fetal medicine from the state of Paraíba, realized that she had been 
observing a sharp rise in cases of microcephaly, detected on CT scans. 
She decided to confirm her suspicions by sending amniotic fluid from 
two pregnant patients to a Fiocruz laboratory, where testing might 
establish a plausible link between the Zika virus and babies born with 
small heads. Prior to this, two neuropediatricians, Ana Van der Linden 
and her daughter Vanessa Van der Linden, had informed public health 
officials in Pernambuco about their own observations at public and private 

5. Most scientists and health authorities later acknowledged that the virus had entered 
the country one year earlier, during the FIFA Confederations Cup, brought by 
athletes from French Polynesia. However, the virus stabilized during the World 
Cup, when it found its primary vector.
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maternity wards in Recife. In February 2016, WHO, based on scientific 
consensus, concluded that “Zika virus infection during pregnancy is a 
cause of congenital brain abnormalities”. Around the same time, the 
U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) confirmed that 
Zika can also be sexually transmitted.

More than half the world’s population currently lives in areas infested 
by Aedes aegypti, which can infect people with such viruses as Zika, 
chikungunya, dengue, and yellow fever. WHO drew up an international 
protocol to assess whether a baby has microcephaly by measuring its 
head circumference within 24 hours of birth. However, many of these 
children born with an ordinary head size can also develop other neuro-
logical problems during infancy. In severe cases, these children can also 
suffer from convulsions, muscle pain, epilepsy, and sight and hearing 
loss, as well as dysphagia, a condition in which the infant lacks oral and 
upper respiratory sensitivity and presents problems with swallowing, 
thereby increasing the risk of aspirating food, as explained by a team of 
female Brazilian medical experts (Leal et al, 2017). Babies born with 
this condition, now called congenital Zika syndrome, will require care 
throughout their lives.

In our analysis about the Zika coverage, focused on CNN, one aspect 
that needs to be pointed out is the fact that the achievements of Brazilian 
scientists in discovering the initial puzzle of Zika and its relation to 
Microcephaly were rarely mentioned in the videos we watched. It could 
be just a matter of methodology, but out the 133 videos, most of the 
scientist heard were Americans, reinforcing what Diniz (2017, p. 6) calls 
for a cultural skepticism on everyday science that is not from Europe 
or the US. “Not only were these North easterners mistrusted because of 
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their geographic origins; many were also the target of suspicion because 
they were clinicians, professors, and healthcare providers lacking the 
usual scientific credentials listed in the bios published in high-impact 
journals” (Diniz, 2017, p. 6).

Dr. Adriana Melo, president of IPESQ, a research institute in Campina 
Grande, state of Paraíba, and also the obstetrician who removed amniotic 
fluid from two of her patients, stated that:

I think the greatest resistance to our discovery was that it came from 
a region, from a city, from a service that were not recognized by the 
research network—the fact that the initial discovery was made by a 
private, not-for-profit institute with no ties to any university or major 
research center. We actually warned about the matter in November; 
in January we published a paper; but it was only in February, after 
a paper was published in Eastern Europe, about an Italian patient 
who had lived in Natal, that the world accepted the idea that Zika 
really causes microcephaly (Mlakar et al, 2016). There was a lot of 
resistance because we inverted the ritual of discovery a bit. Usually, 
when you make a scientific discovery, you publish first and then go 
to the media. We sort of inverted that. And this may have shocked 
some researchers. But, as matter of fact, this was our team’s choice, 
considering the risk of patient contamination. It was during mos-
quito season for us and we knew there would be an enormous risk; 
we wanted to warn the public about using insect repellant, taking 
precautions. So, we anticipated the need for publication and went 
to the media first, and this prompted a certain bias, as if our team 
were more of a media-oriented group than a scientific one. (personal 
communication, 2018, March 19)

One might argue that the language barrier presented a key stumbling 
block, which prevented local scientists from making their voices heard, 
since English is not even a second language for Brazilians. However, the 
author believes that the West’s reluctance to accept the initial findings 
by Brazilian experts had more to do with excluding them from the nar-
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rative of scientific discoveries and thereby disempowering them as the 
“serious” science are in the hands of western scientists. Some scientists 
remember that even after Dr. Adriana Melo announced her findings, the 
“CDC would not accept it until they had done it themselves”, in the 
words of Peter J. Hotez, dean of the National School of Tropical Medi-
cine at Baylor College of Medicine (McNeil, 2017, p. 5). “I saw this as 
hubris”, he criticizes. Another critic was Dr. Ernesto Marques Jr., of the 
Oswaldo Cruz Foundation in Brazil, who stated: “the local researchers’ 
role was mainly to collect samples” (McNeil, 2018, p. 5).

The foreign experts who were caught by surprise when Zika was 
proven to cause microcephaly found themselves having to research 
and learn things in months that they would normally have spent years 
working on, according to Professor Trudie Lang, head of the Global 
Health Network:

With Zika we knew very little. In any infectious disease, you need 
to understand the pathogen, how it works on the host, how it is 
transmitted, what the signs and symptoms are. Typically, this has 
been learnt over decades or more. Here we needed to understand 
all this at once if we were to stop infections, understand how to 
prevent infection, know what advice to give and of course design 
vaccines and drugs. However, these outbreaks occurred in places 
where the research capacity is missing, and so we have to work 
with the nearest experts and try and bring this into the regions to get 
these answers. This needs international cooperation and leadership. 
(personal communication, 2018 March)

In order to understand how Zika coverage transpired, we must also 
take note of the political elements that were woven into the social fabric 
of coverage and thus contributed to an emphasis on one narrative over 
another. Poor public health infrastructure, the under-reporting of diseases, 
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and a free but deficient public health system are a regular part of life 
in Brazil. Murder rates surpass those in war zones, with 60,000 violent 
deaths per year. The country is constantly bombarded with news, most 
of it bad. Zika dropped out of Brazil’s headlines because this extremely 
polarized country found itself grappling with tremendous challenges, 
including a new government that took power without any support and 
with approval ratings below 5%. With so many calamities besetting 
Brazil, the Zika issue was lost in the cracks.

Meanwhile, one year before the Zika outbreak, Operation Car Wash—
originally focused on black-market dollar dealers who laundered money 
through small businesses—mushroomed into the country’s biggest-ever 
political scandal, revealing a network of corruption unprecedented in 
modern Brazil. The international press picked up on the most painful, 
nuanced aspects of the situation. Members of the courts, congressmen, 
mayors, and businessmen were reviled in Brazil’s public arena.

The epidemic began sparking global fear when athletes from 
130 countries prepared to travel to Brazil for the 2016 Olympics. Would 
the alarm bells have sounded as loudly were it not for this event which 
will host 500 thousand tourists?

Shasta Darlington, former CNN´s Brazil Bureau Chief, now a free-
lancer for The New York Times based in Sao Paulo, points out:

In a nutshell, I think the Zika story was compelling regardless of the 
proximity of the Olympics and would have been covered by many 
news outlets. But the Games certainly amplified the coverage and 
prompted coverage by some news outlets that might not have had 
stories otherwise. (personal communication, 2018 May)
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Lucia Newman, from Al-Jazeera based in Buenos Aires, says that 
“certainly the Olympics raise global concern and the awareness. But 
when the first Zika cases arrived in Texas that’s when people started 
really freaking out”. She added: “I remember hearing the Rio health 
authorities say that the weather during the Olympics was colder and 
therefore there would be fewer mosquitoes. That did not sound very 
encouraging !” (personal communication, 2018 May).

We also cannot overlook the fact that in the two years following the 
epidemic—from 2016 to 2017—international news coverage shifted to 
other menaces that seemed to have turned the Western world upside 
down, such as political radicalization, the entrenchment of “fake news,” 
the election of Donald Trump, Brexit, terrorist attacks in Europe, and 
the resurgence of populism.

Also noting to say that, as with other epidemics, Zika syndrome fed 
Internet rumors and theories about contamination via larvicides or vaccines.

Looking closely to the “new threat”, and comparing to other epi-
demics, we believe that one of the most aspect of the Zika media cov-
erage was, indeed, the visualization of the tragedy, in other words, the 
compelling demonstration of the disease, which played a central role in 
shaping the disease both abroad and in Brazil. As Daniel Khahneman 
(2011, p. 138) points out, “frightening thoughts and image occur to us 
with particular ease, and thoughts of danger that are fluent and vivid 
exacerbate fear”.

Health reporter from Jornal do Commercio, Cinthya Leite (personal 
communication, 2018 May), who was one of the first journalists in the 
country to perceive the dimension of Zika in Brazil, sees that the lack 
of reporting in the beginning of the outbreak needs to be put on context:



213

Because we were closer to the epidemic – in fact, we were based at 
the epicentre of the epidemic - we had long been publishing about 
the rise of microcephaly cases. We were at the place where the 
families were, the children, the doctors. Therefore, it was easier to 
see how serious was the situation. I remembered that I only felt the 
importance and the size of this new occurrence when I saw the first 
babies. Before that, everything was very ‘distant’ to me. I imagine 
that, for journalists from other states or countries, it was difficult 
to report, to write, to find something that was very far from them 
and with no scientific references. Many times, I wondered if I was 
really doing a good job, if I was clarifying everything correctly, in 
the right tune, without exaggerations and without causing panic. I 
even wondered why none of prestigious newspapers from southern 
Brazil were paying attention. Today I see that this work of covering 
the congenital syndrome, done with a lot of love and dedication, was 
essential to show how we should all be prepared to cover epidemics 
and outbreaks we have never seen. It was also essential to give a 
voice to families, doctors, researchers, all professionals who were 
close to the children.

In an online debate organized by Duke University, in the US, Patricia 
Campos Mello, senior reporter for Folha de S. Paulo, and Simon Rome-
ro, reporter for The New York Times in Rio de Janeiro, pointed out that 
coverage was only taken seriously in Brazil after the print and broad-
cast media began publishing images of children. Mello stated that the 
photograph that was released by the Associated Press, showing a baby 
being comforted inside a bucket, played much the same role as the im-
age of the Syrian boy on the edge of the sea in Turkey (Duke Franklin 
Humanities Institute, 2016).
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Figure 3. Photo: Felipe Dana/ AP. December 23, 2015.

The author’s experience editing these reports and observing how they 
portrayed Brazil prompted her to question whether ethical boundaries 
were breached during coverage. What is the best way to protect family 
privacy while at the same time denouncing neglect?

The first dilemma we experienced was this idea of neutrality associ-
ated with journalism. We were in the middle of an economic crisis and 
no one seemed to care about this grave risk in the middle of the hottest 
season, when the mosquitoes are flying about all day. The first pictures 
we saw were shocking. We had seen newborns with microcephaly, but 
this time babies had triangular faces and strange head formations. Local 
reporter Beatriz Castro sent us these relentless images, after coming 
back from hospitals. The author had to follow the editorial guide in 
order to avoid a possible exploration of suffering when children are 
in the scene, by selecting only hands and other parts of the bodies that 
were not affected. However, by hiding these dire portraits to prevent 
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dramatization were we heading in the opposite direction? In other words, 
were we heading towards the minimization of the outbreak? One year 
after that, the crucial selection of images returned to our discussion, 
when the author was editing how the victims were coping with treatment 
and therapy (G1, 2016).

A fine line separates certain rights: the right of journalists to report 
and potentially save lives, and the right of victims to have their faces 
protected (whether women or children)—and this gives rise to criticisms 
and demands responses.

Felipe Dana, Associated Press photographer whose pictures of a 
Zika “bucket baby” circled the world, recalls this period:

I took that picture at the beginning of the outbreak, when we didn’t 
know the real cause of the growing number of microcephaly cases 
and its connection to Zika. At the time, there were only a few photos 
of victims. Personally, it felt like one of my most important assign-
ments. Besides getting a lot of attention and helping to reveal what 
was going on with hundreds or thousands of babies, that visibility 
eventually helped the boy and his family. I stayed a long time with 
the families, and other mothers would come to me to ask the causes 
of the disease, and if their children had what they had seen on TV. 
I had a lot of doubts about what to publish and if it would expose 
those babies and families. I had many doubts about what to do and 
what pictures to publish. However, today I am very happy with these 
pictures because I know they had a direct and positive impact on 
their children’s lives. I continue to relate to them. (personal com-
munication, 2018, April)

The following image taken in Olinda, Pernambuco, also grabbed 
the world’s attention:
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Figure 4. Photo: Nacho Doce/Reuters. 15 September, 2015.

Reuters cinematographer Nacho Doce offered his reflections:

When I obtain families’ consent, I always use the utmost respect 
and try to cause the least amount of pain for them. Family consent 
for photos is obviously very important and essential. I don’t know if 
these mothers or families have managed to get government aid now, 
to help them economically, since the majority are poor. In this case, 
here’s my question: would these families let their babies or videos 
be exposed if they thought it would serve no purpose. (personal 
communication, 2018, May)

Freelance photographer Clara Gouvêa, from Recife, was hired by 
London-based newswire Barcroft Media to register the epidemic at a 
public hospital. Gouvêa took this powerful picture:
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Figure 5. Photo: Clara Gouvêa/ February 02, Recife, 2016.

She also emphasised the dilemmas and limitations encountered in 
a crisis environment:

I tried to respect families’ space and be as discreet as possible when 
taking pictures. Most of the photos were taken during children’s ap-
pointments. So I couldn’t direct the scene much or talk with the people.

In the same online debate we mentioned earlier, Patricia Campos 
Mello reported that this issue often came up for discussion in her news-
room. “In the end, the mothers authorized publication. But in our news-
room, we debated the differences between sensationalism and service,” 
she recalled. In Brazil, the Statute of Children and Adolescents is meant 
to ban the release of images that can identify children. Romero also 
remembered that 30 correspondents from around the world were at one 
point crowded into a public hospital in Recife, where 10 uninformed 
women were holding their babies in their arms, virtually cornered and 
completely unaware that their rights would be violated. “I don’t think 
it was the best moment for our profession”, Romero stated.
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The two journalists both agreed that the media in southeastern 
Brazil—home to the country’s leading newspapers—were slow to 
recognize the problem. Romero added that:

There seemed to be more coverage internationally of the virus and 
how it was affecting people in Brazil than there was in Brazil. And 
I think the government was caught off-guard by this. I think they 
felt like they maybe came under pressure and scrutiny over their 
response. And, in a sense, they had to mobilize faster. Some of what 
happened was really valuable. I think it exposed flaws in Brazil’s 
preparedness to deal with not just new viruses that can leap from 
one part of the world to another. Zika exemplifies that.

To broaden the scope of this tension, we shall mention the opinion 
of Germana Soares, founder of Mothers of Angels Union (UMA), a 
Brazilian association that provides support for families coping with 
microcephaly. For her, the foreign and Brazilian press were both remiss 
because they failed to lend continuity to their coverage of the epidemic:

We always had the impression that the little that the Brazilian gov-
ernment did here in terms of improvements and measures was 
primarily the result of pressure by the international media. But the 
national media approached the outbreak as if it were something un-
precedented, as if microcephaly had never existed before and came 
into existence because of the outbreak. It approached the matter as if 
the children were extraterrestrials, something from another world. 
Much of what these families went through had a lot to do with 
what was conveyed by the media: knowing what the babies were 
like. The difference is that they have tiny little heads, but they’re 
children like any others. The international press approached with a 
great deal of concern. Not about the Brazilian public. Their concern 
was with their own countries, right? I think the question now is that 
nobody is concerned about these families. Of the nearly 400 families 
to whom we provide assistance, 76% of the women that we have 
received were abandoned by their husbands. Since the pathology 
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was discovered, 92% have quit their jobs. (personal communication, 
2018, January 19)

A large percentage of women in Brazil are not the beneficiaries of 
any income transfer programs (Diniz, 2017b, p. 46). While it is impos-
sible to prove that reluctance to accept Brazilian findings effectively 
slowed response to the situation, the author believes that Zika will 
continue to garner no attention, even though WHO has admitted that 
“transmission is however still ongoing, and it is possible that some new 
areas may emerge with increased incidence” (Tarik Jasarevic, personal 
communication, 23018, March 7).

Therefore, it seems clear that this is yet another humanitarian tragedy, 
and the media must take responsibility, a claim supported by Debora 
Diniz (personal communication, 2018, March 4):

The first step is realizing that an epidemic like Zika is a never-ending 
story. We had to understand that when we had the first wave of the 
epidemic, in 2016, there was extensive coverage by the international 
and national media, basically because it was a moment when the risk 
of a global threat was felt. It was important to have major newspapers 
like The New York Times and The Guardian covering these stories, 
the numbers of families affected, and, most importantly, showing 
women who had to face the consequences of an epidemic like Zika 
in a country where abortion is illegal. So how do we cover something 
where there was a huge outbreak, a scandal, but where the fear of 
a global threat is no longer present?

Framing Zika

Even though the application of Content Analysis (CA) to any media 
study is open to debate, since many criticize it as being merely a technical 
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tool that ignores social mediation, this method has been widely adopted 
worldwide in different fields to compare content provided by the com-
munication industry. Method advocate and author Krippendorff (2004) 
suggests that CA affords valid and reliable inferences and “new insights” 
on a given phenomenon. The main argument in favor of the method is 
its replicability (p. 18).

In addition to employing CA, this paper uses framing as a useful 
perspective for laying the groundwork to a better understanding of the 
media´s portrayal of diseases. Framing is a concept and method of in-
vestigation applied by Erving Goffman (1974) in a now classic work, 
where he argues that people use interpretive frameworks to help them 
make sense of the world. Frame analysis is the same as establishing an 
analysis guide, and it becomes a discursive strategy for judging occur-
rences, which are normally influenced by interest groups, who usually 
attribute different importance to news. Richard Stanton (2007) reminds 
us that the pandemic threat of avian influenza can be a story socially 
constructed by a reasonable number of framings: for example, foreign 
aid by Western governments, the action of local health authorities, and 
new testing by the pharmaceutical industry.

Entman (1993) produced a classic text about framing, treating it 
much more as a paradigm than a simple approach or theory on the effects 
of the media, as defended by Scheufelle (1999). In Entman’s view, “to 
frame is to select some aspects of a perceived reality and make them 
more salient in a communicating text” (p. 52).

There is no intention here to list the vast literature on framing as 
a theory or tool or its effects on public opinion over the last 40 years. 
However, we have chosen Gamson and Modigliani’s (1989) seminal 
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article to help us interpret how the Zika crisis was presented outside 
Brazil. The authors stated that “public discourse is carried on in many 
different forums. Rather than a single public discourse, it is more useful 
to think of a set of discourses that interact in complex ways” (p. 2). 
In their view, “media discourse can be conceived of as a set of interpre-
tive packages that give meaning to an issue. A package has an internal 
structure. At its core is a central organizing idea, or frame, for making 
sense of relevant events, suggesting what is at issue” (p. 3). Drawing 
from the foundations laid by these two authors, we arrived at a method 
for defining each of the frames.

Similar to Semetko & Valkenburg (2000) and Vitoria & Liborio (2017), 
we applied this deductive approachto the CA of frames, focusing on 
three different media companies. Prior to conducting the research, 
which would draw from a large number of news reports, we identified 
certain frames to focus on and thus arrive at a manageable data set. Our 
investigation to assess the prevalence of certain frames was thus based 
on seven news frames, as follows:

1. Global Epidemic: a potential pandemic, sharp increase in 
the spread of the disease, potential for global disaster.

Coding questions for each news item:
Does the story refer to Zika as a potential pandemic/epi-
demic?
Does the story suggest an increased number of cases?
Does the story imply that a global health catastrophe might 
occur?

2. Morality: religious and ethical issues, moral perceptions, 
applicable when one raises questions related to abortion 
or controversial advice recommending that couples avoid 
pregnancy.



222

Coding questions for each news item:
Does the story feature a discussion of women´s rights within 
the context of each country’s dominant religion?
Does the story mention or question the efforts of local or 
international officials who advise or warn women or couples 
to avoid pregnancy?
Does the story feature any discussions about abortion?

3. Responsibility: lack of treatment resources, government 
shortcomings, unreported and discarded cases.

Coding questions for each news item:
Does the story describe no funding for treatment and re-
search?
Does the story expose local and/or national authorities’ 
failure to tackle Zika?
Does the story alert for inequalities and unreported data 
and cases?

4. Women´s and Children´s Health: dramatic pictures/images 
of children and deformed babies in poorest areas.

Coding questions for each news item:
Does the story show a mother with a baby?
Does the story show children in their homes or hospital 
rooms being treated?
Does the story emphasise women or children’s physical and 
emotional problems?

5. Risk, fear and uncertainty: whenever the word “risk” ap-
pears explicitly or the text generates insecurity but provides 
no information about causes and consequences.

Coding questions for each news item:
Does the story contain the word “risk” in the text?
Does the story imply or explicitly cite Zika as a sudden 
epidemic and/or unexpected pandemic?
Does the story mention fear?

6. Scientific Progress: vaccines, new studies and findings, 
scientific papers, new medications and treatments.
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Coding questions for each news item:
Does the story mention new treatments or therapy?
Does the story report on any new link between the cause of 
the disease or how it spreads?
Does the story outline any kind of vaccine testing?

7. Regional Tragedy: tropical disease from warm and poor 
areas caused by exotic mosquitoes.

Coding questions for each news item:
Does the story highlight the fact that the effected population 
is low income?
Does the story point out that the virus is found only in trop-
ical areas?
Does the story explicitly state that some areas of the globe 
will not be affected?

How did We Collect the Data?

The decision to examine news from the BBC, CNN, and Al-Jazeera 
English reflects a number of factors. The first is personal: The author 
has been a television producer for 20 years and therefore is quite fa-
miliar with broadcast formats. Furthermore, previous experience with 
CA makes her familiar with the limits of the method. Secondly, most 
researchers prefer to work only with texts, since it is hard to obtain 
access to transcriptions and newsrooms. Selecting three companies 
with multimedia platforms, which distribute content online, will afford 
a better idea of Zika coverage, including both the real-time television 
audience and those who later view content online6.

6. The research can also be tough when explore their websites. CNN and Al-Jazeera, 
for instance, have a chronological index, whereas BBC don´t, making harder to 
separate the stories according to the date
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BBC World News is the most important source of news in the UK 
and is a main source for global media firms. CNN International is also 
a global media player and represents a traditional legacy brand. Both 
outlets have a global presence and have invested heavily in non-English 
websites (BBC in Portuguese and CNN in Spanish). We also chose 
Al-Jazeera, as a counter-hegemonic news organization.

As argued above, to follow live production from these three outlets 
would have demanded extensive observation time. Instead, we concen-
trated our investigation on their international pages. Since the idea was 
to focus only on English feeds, the BBC Brasil service was not selected.

On their websites, we searched “Zika and microcephaly” and 
“Zika and congenital syndrome”. We excluded stories that contained 
only brief mentions of Zika (3 to 5 lines) or texts where a reference 
to Zika was merely tangential to the main story line (e.g., a report on 
Nobel Prize Chemistry winners, who developed tools applicable to 
medical research overall, including the identification of Zika; a story 
about an international NGO that offered abortion services on a boat off 
the Mexican coast.

Other limitations were apparent in our investigation: sometimes 
the text did not reflect the video and vice versa. Other times, the same 
video was used more than once, generating the same audiovisual con-
tent. These were therefore excluded. The videos were not exclusively 
from Brazil but came from different parts of the Americas and Africa. 

Although the international media occasionally covered the Zika 
virus prior to the outbreak in Latin America, we looked only at months 
when important announcements were made during the main events of 
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the 2016-2017 Zika outbreak and at months when no specific events 
occurred but which were important for other reasons.

To reiterate, our research goal was to investigate the type of news 
coverage accorded an event that occurred locally, went national, reached 
a number of continents, and, lastly, went back to being a local issue. Our 
idea was to ascertain how coverage of the Zika virus evolved before, 
during, and after the public health emergency. Therefore, we created 
a timeline that identified periods of focus during which key events 
unfolded in the public health crisis triggered by Zika:

Our analysis encompassed 37 reports by Al-Jazeera, 179 by the 
BBC, and 161 by CNN.
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After that, we selected only the segments which contained video:
24 from Al-Jazeera, 54 from BBC, and 133 from CNN.
Considering 2 minutes as the average duration of the videos, we 

coded more than 400 minutes in 211 videos.

Overall Findings

By far, CNN had the largest number of videos, 133, in comparison 
with 24 from Al-Jazeera and 54 from BBC. This significant difference 
could be a matter of methodology, because as previously mentioned, our 
research strategy was focused on these channels’ websites7, not Google.

The main frames adopted by CNN, BBC and Al-Jazeera report-
ing on Zika and microcephaly (now congenital Zika syndrome) 
were as follows:

Risk and Uncertainty (more than 80% in the three channels);
Global Epidemic (between 50 and 60% of the stories);
Responsibility was the third frame which prevailed on CNN and 

Al-Jazeera, while Regional Tragedy ranked the third position on BBC;
In spite of the fact that Zika congenital syndrome was a breakthrough 

for science and families, Women’s and Children’s Health and Scien-
tific Progress frames were not the most commonly used.

These results offer a clear pattern when the media report epidemics. 
It is expected that they choose frames and highlight them in one or more 
narratives, during a determined news cycle. This is a process that starts 

7. In our method, for instance, we found a few videos available in Google, such 
as an interview, in the Newsnight show, with a researcher accused, by religious 
groups in Brazil, of using the epidemic to enact pro-abortion law Zika virus 
(BBC, 2016). This segment did not appear in our search.
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in the early stages of news-gathering procedures. News framing enables 
us to think about an issue in a certain way. When the media categorize, 
organize, and otherwise label narratives, the media “organize the world” 
for journalists and their audiences (Gitlin, 1980, p. 7).

Ulrich Beck (2009, p. 4) also provides a theoretical framework for 
understanding how epidemics provoke danger and insecurity -- feelings 
which have always been a part of the human condition and which shape 
our attitudes towards life. Moved by the complex interaction between 
reason and emotion and inundated by speculations, there is a constant 
sense of danger. Zygmunt Bauman (2006) called this sense of vulner-
ability in postmodern society “net fear,” the fear that something out of 
our control could impact our physical integrity. Therefore, a potentially 
pandemic disease is comprised of all these elements, and thus receives 
attention in the media precisely because it aligns with this classic criterion 
of newsworthiness as well as encompassing the elements of negativity, 
relevance, and unpredictability (O’Neill & Harcup, 2009).

It was blatantly evident that coverage by the news media outside 
Latin America at first focused on risks, fear, and scientific uncertainty. 
Zika was portrayed as a disease that could seriously impact the lives of 
families by spreading through the United States and Europe. The tone 
of the reports was not sensationalist, unlike the typical British tabloid. 
News stories by the BBC, CNN, and Al-Jazeera tried to go beyond the 
narrative that a tropical disease might strike athletes from around the 
world. However, their effort to avoid biased reports and rely on statistics 
sometimes missed the heart of the matter: Zika is a disease of poverty, 
which affects the lives of poor women who have limited access to public 
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health care and contraception and are invisible and ignored in public 
policy making (Hare, 2016).

It should also be understood that the CNN media consumers were 
also exposed to what Moeller (2009) defines as the “americanization of 
crisis”, that means they turned their attention to themselves rather than 
the “others”, adopting sometimes a specific vocabulary, using words 
like killer and panic or implying that virus will devour babies’ brains. 
BBC and Al-Jazeera, with fewer videos, differentiated themselves from 
CNN by offering a more informative approach and shied away from 
language reinforcing alarmism.

It is possible to state that the Zika virus loses its editorial relevance 
as it became clear there was no global risk. As the Rio Olympic Games 
went on without any major catastrophe and as the World Health Orga-
nization decided to end the emergency status, it seems that international 
media has lost interest in the matter. The graphic below endorses our 
claims that the number of news reports fell dramatically as it became 
clear that the epidemic was not moving beyond a regional disaster.
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Did the media get it right?
Yes and No.
It is tempting to crucify global media outlets for their role in aban-

doning Zika at the end of the outbreak. Despite mistakes such as moving 
from intense coverage to a gradual fade-out, we believe the three chan-
nels presented the consequences of the disease even though it would 
not spread globally. This is positive because researchers have shown 
that keeping a disease in the news can affect people’s behaviour and 
reduce the number of infections (Hilten, 2016).
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We acknowledge the fact that, for further research, these findings 
presented here should have been discussed with all participating man-
agers and correspondents from the three networks.

Furthermore, we can ask if perhaps today there are too many more 
scares than in 2016 (Trump’s election, Putin and North-Korea threats, 
Brexit, an immigration crisis in the US and in Europe)? Or was it simply 
fear mongering?

Another crucial question that ideally should be discussed with the 
journalists involved is why were the Brazilian scientists who discovered 
the link between the virus and microcephaly partially ignored? Some 
stories we watched failed to recognize these scientists’ achievements, 
suggesting that CNN’s coverage was an effective takeover of “legiti-
mate” western science.

Recommendations

A part from the guidelines already published (Ordway, 2016) for the 
media´s practitioners, we believe there are other aspects to be cautions:

• Don’t leave the subject: At the outset of the epidemic, 
sizeable grants were established to fund research. Since this 
work is long term in nature, these funds are only producing 
scientific results now. Most reports at the end of the news 
cycle showed the status of the impacted women and children 
while failing to offer any in-depth discussion of public health 
issues or the problems of underreporting or dwindling funds; 

• Listen local voices: Like Araujo and Aguiar (2016) note, 
anyone who speaks about all the actors presented in a crisis, 
should be listened on only experts and authorities, but, the 
powerless voices: mothers, father and families of the babies 
who were miserly inflicted by the lack of public policy;
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• Listen regional bedside physicians and researchers: Do not 
ignore the work that local scientists are making in a long term 
never-ending disease. Do not succumb to the temptation to 
see science as a privilege dominated by the US and Europe.

• Prepare yourself and your team: Any generalisation is 
harmful. Speculations could be linked to ethical implications. 
Much have said to the lack of training for journalists who 
cover science and health. Please hire someone or giving the 
assignment for those who are familiar with local context 
and local languages. We understand Journalism now faces 
such budget constraints that it is no longer viable to sustain 
a presence across borders and in the field. However, when 
you are familiar with regional context you avoid driving 
away from the real causes and consequences.

We hoped that these findings will attract interdisciplinary approaches 
to examine how diseases of poverty is treated by the mainstream media 
after an outbreak. As we typing our final words, important studies came 
out, showing that Zika´s fake news were more shared than accountable 
news; there was a decline in births in Brazil during the national epidem-
ic declaration; and the effects on Zika in adults´ brains might appear 
on years to come. There is also a cross-country research collaborative 
project in Brazil, and that might be the first aid to help thousands of 
babies (Boseley, 2018).

That indicates that we still need to pay attention for new investi-
gations and we should never abandon the victims of Zika. Rather, we 
should open our minds to tackle the so-called “compassion fatigue” 
and the other side of the coin: the rise of social inequality.



232

Reference

Aguiar, R. & Araujo, I. (2016). The media among the Zika virus 
‘emergencies’: issues for the communication and health field. 
Retrieved from https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/16952

Bauman, Z. (2006). Liquid fear. Cambridge: Polity Press.

Beck, U. & Cronin, C. (2009). World at risk. Cambridge: Polity Press.

BBC. (2016, January 29). Activists in Brazil call for changes to abortion 
laws. BBC. Retrieved from http://www.bbc.com/news/av/world-
latin-america-35435947/zika-virus-activists-in-brazil-call-for-
changes-to-abortion-laws

Boseley, S. (2018, July 20). Zika epidemic sheds light on Brazil’s 
‘invisible children’. The Guardian. Retrieved from https://www.
theguardian.com/world/2018/jul/20/zika-epidemic-sheds-light-on-
brazils-invisible-children

Byron, K. & Howard, D. (2016). Hey everybody, don’t get pregnant’: 
Zika, WHO and an ethical framework for advising. J Med Ethics, 
43(5), 334-338.

Centers for Disease Control and Prevention. (2019, January 14). Birth 
Defects. Retrieved from https://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/
microcephaly.html



233

Centers for Disease Control and Prevention. (2016, May 15). Emergency 
Preparedness and Response. Retrieved from https://emergency.cdc.
gov/han/han00385.asp

Cottle, S. (2009). Global Crisis Reporting: Journalism in the Global 
Age. New York: Open University Press.

Diniz, D. & Grosklaus Whitty, D. R. (2017). Zika: from the Brazilian 
backlands to global threat (1st ed.). London: Zed Books.

Diniz, D, (2017). Zika in Brazil: women and at the center of the epidemic, 
Brasília: Letras Livres. Retrieved from  http://anis.org.br/wp-content/
uploads/2017/06/Zika-in-Brazil_Anis_2017.pdf

Duke Franklin Humanities Institute. (2016, April 21). Zika!: Journalism 
and Public Health Confront a New Epidemic [channel YouTube]. 
Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=PdYqu3kAimg

Entman, R. (1993). Framing: toward clarification of a fractured paradigm. 
Journal of Communication, 43(4), 6-27.

Esperidião, M. C. (2011). Gigantes do telejornalismo mundial: Mutações 
editoriais e tecnológicas das agências internacionais de notícias. 
Retrieved from http://tede.metodista.br/jspui/handle/tede/947

Friedman, U. (2018). The CNN effect Dies in Syria. Retrieved from 
From: https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/03/
cnn-effect-syria/554387/



234

G1. (2015, April 29). Identificado vírus causador de doença misteriosa em 
Salvador e SMS. G1 BA. Retrieved from http://g1.globo.com/bahia/
noticia/2015/04/identificado-virus-causador-de-doenca-misteriosa-
em-salvador-e-rms.html

G1. (2016, September 22). Famílias e médicos descobrem novas 
complicações do vírus da zika. G1. Retrieved from http://
g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/09/familias-e-medicos-
descobrem-novas-complicacoes-do-virus-da-zika.html

Galtung, J. & Ruge, M. (1969). The structure of foreign news. In J. Tunstall 
(ed.), Media Sociology (pp. 259–98). London: Constable.

Gamson, W. & Modigliani, A. (1989). Media Discourse and Public 
Opinion on Nuclear Power: A Constructionist Approach. American 
Journal of Sociology, 95(1), 1-37

Gilboa, E. (2005). The CNN Effect: The Search for a communication 
theory of international relations. Political Communication, 22, 
27–44.

Gislason, M. K. (2013). West Nile Virus: the production of a public 
health pandemic. Sociol. Health Ilness, 35(2), 188-199.

Gitlin, T. (1980). The whole world is watching: Mass media in the making 
& unmaking of the New Left. Berkeley: University of California 
Press.

Goffman, E. (1974). Frame analysis: An essay on the organization of 
experience. Cambridge US: Harvard University Press.



235

Goodchild van Hiten, L. (2016). Should the media take more responsibility 
in epidemics? Retrieved from https://www.elsevier.com/connect/
should-the-media-take-more-responsibility-in-epidemics

Govender, S. (2017). Mistakes, Muddles, and Mixed Messages: How 
disjointed health reporting is confusing the issues and costing lives. 
Retrieved from  http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/
files/2018-01/Serusha%20Govender%20-%20Mistakes%2C%20
Muddles%2C%20and%20Mixed%20Messages.pdf

Harcup, T. & O’Neill, D. (2001). What is News? Galtung and 
Ruge Revisited. Journalism Studies, 2(2), 261–280. doi: 
10.1080/14616700118449

Hare, K. (2016). Covering Zika: don’t make the same mistakes journalism 
made with Ebola. Journal of Communication, 43(4), 51-58. Retrieved 
from  https://www.poynter.org/news/covering-zika-dont-make-
same-mistakes-journalists-made-ebola

Kaufman, S., Elliott, M., & Shmueli, D. (2003). Frames, Framing 
and Reframing. Retrieved from https://www.researchgate.net/
publication/259558652_Frames_Framing_and_Reframing

Krippendorf, K. (2004). Content Analysis: an introduction to its 
methodology. London: Sage.

Kundera, M. (1996). The Book of Laughter and Forgetting. London: 
Harper Collins Publishers.



236

Leal at al. (2017). Characteristics of Dysphagia in Infants with 
Microcephaly caused by congenital Zika virus Infection, Brazil, 
2015. EID Journal, 23(8), 1253–1259. Retrieved from https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5547788/

McNeil Jr, D. G. (2016). Zika: the emerging epidemic, W.W. New York: 
Norton and Company.

McNeil, D. G. (2017, January 16). How the Response to Zika Failed 
Millions”. Retrieved from  https://www.nytimes.com/2017/01/16/
health/zika-virus-response.html

McNeil Jr, D. G. (2018). How the Response to Zika Failed Millions. 
Retrieved from https://www.nytimes.com/2017/01/16/health/zika-
virus-response.html

Mlakar J. et al. (2016). Zika Virus Associated with Microcephaly. New 
Engl J Med, 374(10), 951–8. Retrieved from http://www.nejm.org/
doi/full/10.1056/NEJMoa1600651

Moeller, S. D. (1999). Compassion fatigue: how the media sell disease, 
famine, war, and death. New York, London: Routledge.

Mulholland, Q. (2014). Be very afraid: how the media faile in covering 
Ebola. Retrieved from http://harvardpolitics.com/covers/afraid-
media-failed-coverage-ebola/

Mummert, A. & Weiss, H. Get the news out loudly and quickly: the 
influence of the media on limiting emerging infectious disease 
outbreaks”, PLoS ONE, vol. 8, no. 8, pp. e71692



237

O’Neill, D. & Harcup, T. (2009). News values and selectivity. In K. Wahl-
Jorgensen and T. Hanitzsch (Eds.), The Handbook of Journalism 
Studies. London: Routledge.

Ordway, D.-M. (2016, August 24). Covering the Zika virus and local 
outbreaks: Journalism guides and tips. Journalist’s Resource. 
Retrieved from https://journalistsresource.org/studies/society/
public-health/covering-zika-virus-outbreak-journalism

Pan Americ Health Organization. (2015, December 1). Epidemiological Alert. 
Retrieved from http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_
docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=32405&lang=en

Picard, R. & Yeo, M. (2011). Medical and Health News and Information 
in the UK Media. Retrieved from  https://reutersinstitute.politics.
ox.ac.uk/our-research/medical-and-health-news-and-information-
uk-media

Rathe, S. (2017). The Power of Framing: it is not what what you say, 
its how you say it. Retrieved from  https://www.theguardian.com/
science/head-quarters/2017/jul/20/the-power-of-framing-its-not-
what-you-say-its-how-you-say-it

Ribeiro, B., Hartley, S., Nerlich, B., & Jaspal, R.. (2018). Zika crisis in 
Brazil: The construction of a ‘war’ frame that masked social and 
inequalities. Social Science & Medicine, 200, 137-144

Saramago, J. (2012), Blindness. London: Vintage Classic.



238

Scheufele, D. (1999). Framing as a theory of media effects. Journal of 
Communication, 40(1), 103-122.

Semetko, H. & Valkenburg, M. (2011). European politics: A Content 
Analysis of Press and Television News. Journal of Communication, 
50(2), 93–109.

Secretaria de Vigilância em Saúde − Ministério da Saúde. (2018). 
Monitoramento integrado de alterações no crescimento e 
desenvolvimento relacionadas à infecção pelo vírus Zika e 
outras etiologias infecciosas, até a Semana Epidemiológica 48 
de 2017. Boletim Epidemiológico, 49(3). Retrieved from http://
portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/janeiro/30/2018-002.
pdf 

Stanton, R. (2007). All news is local: the failure of media to reflect world 
events in a globalized age. London: McFarland.

Yee, N. (2017). An Epidemic Response: Framing the Zika Virus Risk 
Crisis in Singapore. National Institute of Education, Nanyang 
Technological University.

Tarkkanen, L. (2017). A corpus-based study of the news reporting of the 
Zika virus in the Guardian and the New York Times – a discourse 
analytical approach (Master’s Thesis). School of Humanities English 
Language and Culture, University of Eastern Finland.



Parte 2 - Diversidade



240

Coalizão Negra por Direitos e o Enfrentamento à 
Necropolítica

Juarez Tadeu de Paula Xavier1

Compreendemos que as opressões sofridas por nossa gente se re-
lacionam a um sistema global capitalista-neoliberal, supremacista 
branco e patriarcal. Portanto, a articulação pela libertação deve se 
dar para além das fronteiras nacionais, em diálogo e ações conjuntas 
com movimentos e territórios transnacionais em uma perspectiva 
internacionalista de reconhecimento de tais opressões como parte 
de um projeto político mundial. (Carta Proposta da “Coalizão Negra 
por Direitos, s.d. a)

Preconceito, Discriminação e Racismo Brasileiros

O Brasil é um país racista. Neste início do século 21, todas as formas 
de intensificação do preconceito, discriminação racial e o racismo foram 
praticadas em escala planetária, como evidenciaram as eleições gerais 
nas Américas e Europa, nos últimos anos. O recrudescimento do sistema 
de opressão interseccional [patriarcal capitalista supremacista branco] 
sinaliza um ponto de inflexão sobre as relações étnico-raciais na esfera 

1. Professor Doutor, docente na Universidade Estadual Paulista - UNESP no curso 
de jornalismo e no Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia (PPGMiT/
Unesp/Faac/Bauru).

 juarez.xavier@unesp.br
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pública mundial: final do ciclo de adoção das políticas públicas (pelos 
governos federais e/ou estaduais) de enfrentamento às desigualdades 
social com marcador racial. O desmonte do estado de bem-estar social, 
acelerado no final dos anos de 1980 com a conversão de direitos sociais 
e humanos em mercadoria, fez com que as ações governamentais se 
convertessem em necropolítica - decisão de quem vive e quem morre. 
Tais ações implicam na segregação e no aumento da morbidade da 
população não-branca, e provoca a organização de redes de resistência 
adotadas pelas mídias radicais (sistema articulado de informação política 
de oposição ao sistema hegemônico, com a apropriação das tecnologias 
sociais digitais ou/e analógicas) (Downing, 2002).

No cenário mutante do Brasil nos últimos anos, o racismo tornou-se 
um crime perfeito (Dantas, Ferreira, & Véras,). Nele, as pessoas negras 
- pretas e pardas, segundo os critérios de cor/raça do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE2) - são responsabilizadas pelas 
violações dos seus direitos e vidas, e os perpetradores desses crimes 
não sofrem sanções, estimulando as práticas segregacionistas em toda 
a sociedade (Freire, 2019).

A população negra está apartada das áreas de prestígio e poder político 
(Souza, 2018a). Ela é a mais pobre entre os mais pobres. Tem os piores 
indicadores sociais. Vive nas áreas mais vulneráveis e insalubres do 
território, sem equipamentos sociais de acesso à cidadania. E assiste, no 
âmbito político, a conversão dos privilégios da classe média em direitos. 
Nesse movimento, a população negra se constitui como “ralé”, destitu-
ída de direitos sociais e humanos, mesmo entre os setores mais pobres.

2. O Sistema Classificatório de cor ou raça do IBGE. (Osório, 2003)
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Há 40 anos o movimento social moderno de negras de negros enfrenta 
essa produção industrial de iniquidades (Santos, 2001).

A mudança se deu com a fundação do Movimento Negro Unificado 
Contra a Discriminação Racial (MNUCDR), mais tarde Movimento 
Negro Unificado (MNU), em pleno período da ditadura civil-militar, 
em 1978 (Movimento Negro Unificado, 2018). Em sua carta-progra-
ma, o movimento indica que as razões das condições de vida e morte 
da população negra eram as adoções de políticas públicas estruturais 
e institucionais anti-negro na sociedade brasileira, desde o período da 
escravização. Os dados obtidos nas décadas seguintes deram à luz as 
desigualdades raciais que marcam os indicadores da assimetria entre 
negros e não-negros no país.

A ausência das categorias de cor/raça nos censos demográficos no 
período da ditadura civil militar (1964-1985) nublou a percepção dessas 
disparidades (Berquó, 1998).

Entre as décadas de 1980 e 1990, a produção de indicadores sociais 
desfez a fabulação da harmonia racial (democracia racial), base da 
formação da nacionalidade brasileira (Freyre, 1998). Eles mostraram 
uma sociedade desigual, patriarcal e racista, nos aspectos infraestrutu-
rais - desvantagem material de acesso aos direitos sociais e humanos 
- e superestruturais - desvantagens asseguradas pela legislação. Na 
esteira da redemocratização, esses números foram objetos de debates e 
formulação de políticas públicas na Assembleia Nacional Constituinte 
de 1988 (Garrido, 2019).

Os constituintes aprovaram, pela primeira vez, legislação que cri-
minaliza a prática do racismo, tornando-o imprescritível e inafiançável. 
A lei deu base para as transformações políticas no estado, sob o impacto 
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da mobilização da população afrodescendente, como a organização da 
primeira Marcha Zumbi contra o Racismo, pela Cidadania e pela Vida, 
em 1995 (Pereira, 2010).

Esses anos de mobilização política antirracista deu, ao país, condições 
para que a delegação brasileira fosse protagonista na III Conferência 
Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e For-
mas Correlatas de Intolerância, em Durban na África do Sul, promovida 
pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2001, e lançasse as 
bases para a adoção das políticas públicas inclusivas, como as que as-
seguraram reserva de vagas nas universidades públicas, a partir de 2012 
(Lei 12.711/2012) (Ensino Superior, s.d.).

As eleições presidenciais de 2018 frearam, em consonância com 
os discursos conservadores nas eleições nos EUA e Europa (Levitsky, 
2014), a linha de ascensão dessas políticas públicas. Depois, com a 
eleição da candidatura de extrema direita, houve o desmonte de parte 
das políticas públicas antirracistas adotadas nos últimos 40 anos.

Essa mudança na condução política do país desarticulou as políticas 
públicas de inclusão em curso desde o período da democratização, nos 
anos de 1980, para instalar um programa alicerçado no medo, violência 
e na política de conteúdo nazi-fascista (Almeida, 2020).

Necropolítica e Opressão Interseccional

A necropolítica é a política da morte (Mbembe, 2018). Ela se caracteriza 
pela adoção de políticas públicas que definem, em sua aplicação, quem 
vive e quem morre no presente e no futuro. A elaboração das políticas - 
econômicas, culturais, sociais -, que controlam o acesso aos equipamentos 
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para o exercício da cidadania, é decidida pela métrica de quem morre em 
benefícios dos sobreviventes, e cria uma população descartável.

As pesquisas, estudos e dados acumulados nessas últimas quatro 
décadas dissolveram a “fabulação da democracia racial brasileira”, 
que alimentou o imaginário social do país como parte do universo 
cultural da sociedade. As políticas públicas patrocinadas pelo estado e 
governos reforçaram os mecanismos de segregação que acumularam, 
em uma estreita faixa da classe média, composta em sua maioria pela 
população branca, os capitais econômico, cultural, social e político. 
Essa distribuição assimétrica de direitos tangíveis e intangíveis moldou 
no território as características do preconceito, discriminação e racismo 
nacionais (Souza, 2018b). No país, essas práticas são parte do imaginá-
rio social, alimentadas pelos racismos estrutural (forma de organização 
do estado e as suas implicações tangíveis e intangíveis na sociedade) e 
institucional (institucionalização legal e atitudinal reguladora do acesso 
ao exercício da cidadania).

Eles formam um dispositivo sistêmico que reproduz, para além das 
subjetividades individuais, em todas as dimensões do estado (direitos 
políticos, econômicos, sociais e culturais), da sociedade (acesso aos 
equipamentos que asseguram o exercício da cidadania) e do mercado 
(acesso aos postos de trabalho de visibilidade, melhor remuneração e 
poder de decisão) a lógica patriarcal capitalista supremacista branca 
na distribuição de direitos, amparado e naturalizado na percepção dada 
pela branquitude (Bento, 2002).

Com isso, o estado brasileiro construiu um aparato de opressão 
interseccional (Davis, 2016), iniciado com a chegada da família real, 
com um vetor que destrói corpos não-normatizáveis, como mostram os 
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índices de homicídio no país; e outro vetor justificador dessa opressão, 
desenhados pela cobertura jornalistas das corporações de produção de 
conteúdo, que tece o simulacros da realidade (Chaui, 2006).

A necropolítica brasileira é a “política pública” reservada, his-
toricamente, para mulheres, negros e pobres. Desde o início da sua 
construção, o estado brasileiro ganhou robustez com as práticas de 
violência interseccional herdadas do período colonial, que implicava 
torturas, sevícias e espancamentos como metódica de controle social e 
submissão de corpos insubmissos (Ribeiro, 1995).

Desde então, o genocídio se dá em escala industrial. Os dados ma-
cro-ambientais socioeconômicos evidenciam um processo sistemático 
e ascendente de morte de jovens negros, mulheres e pobres, entre os 
anos de 2015 e 20173, como mostram os dados do Atlas da Violência. 

Em 2015, foram registrados 59.080 homicídios no país. Os dados das 
mortes de jovens, negros e mulheres ficaram acima da média estatística. 
Do total de homicídio registrado, 54,1% era de jovens com idades entre 
15 e 29 anos. A taxa de homicídio para este grupo foi de 60,9 mortes para 
cada cem mil habitantes, ante a taxa geral de homicídio da população 
brasileira de 28,9 mortes por cem mil. O índice de morte de pessoas 
negra também superou a taxa nacional de homicídios naquele ano - o 
dado ficou em 37,7 a cada cem mil habitantes, com aumento de 18,2% 
entre 2005 e 2015. Já a taxa de homicídio entre a população não-negra 
registrou queda de 12,2% no mesmo período, ficou em de 15,3. Entre 

3. Atlas da violência, 2017/2018/2019. Acesso em: 02.abr.2020. Para os levantamentos 
dessas informações utilizou-se a metódica de survey longitudinal nos anos 
pesquisados, com foco na tríade interseccional (gênero, cor/raça e classe social), 
vítimas de homicídios nos anos de 2015, 2016 e 2017. Pesquisa em curso realizada 
pelo Núcleo de Estudos e Observação em Economia Criativa (NeoCriativa/Faac/
Universidade Estadual Paulista - UNESP).
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as mulheres, foram 4.621 vítimas, com taxa de mortalidade de 4,5 mu-
lheres por grupo de cem mil pessoas. No período de 2005 e 2015, o 
crescimento de morte de mulheres negras atingiu 22%, enquanto o de 
mulheres não-negras reduziu 7,4%.

Em 2016, foram registrados 62.517 homicídios. Naquele ano, morre-
ram 33.590 jovens. A taxa de mortes entre jovens negros foi de 40,2 por 
grupo de cem mil. A taxa entre jovens não-negros foi de 16,0. Entre as 
mulheres, para o grupo de cem mil pessoas de cada segmento, as taxas 
de mortalidade foram:

• mulher: 4,5

• mulheres negras: 5,3 (0,8 pontos a mais do que o índice geral)

• mulheres não-negras: 3,1 (1,4 pontos abaixo do índice geral)

De acordo com os dados, em dez anos, a taxa de morte de mulheres 
negras cresceu 15,4%. Entre as mulheres não- negras, para o mesmo 
período, houve queda de 8%.

O número de mortes aumentou em 2017, na comparação com ano 
anterior. Houve 65.602 homicídios. Desse universo, 35.783 eram jo-
vens - com taxa de 69,9 mortes por cem mil jovens. A maioria (75,5%) 
era jovens negros. A taxa entre essa população foi de 43,1, e o índice 
entre jovens não-negros ficou em 16 para cada cem mil pessoas. Em 
dez anos, a taxa de morte entre jovens negros foi de 33,1%, bem aci-
ma do registrado entre os jovens não-negros (3,3%). Ainda em 2017, 
4.936 mulheres foram mortas - uma média de 13 vítimas por dia. Entre 
2007 e 2017, a taxa de morte entre mulheres negras cresceu 29,9%. 
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Entre as mulheres não-negras, houve aumento 25,4 pontos percentuais 
abaixo do registrado entre as mulheres negras no período anterior: 4,5%.

Os dados coletados nessa série de três anos, coordenado pelo Fórum 
Brasileira de Segurança Público (FBSP) e o Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (IPEA), aferidos nos Sistema de Informação sobre 
Mortalidade, do Ministério da Saúde, forma o perfil das violências regis-
tradas no país e de suas vítimas principais: jovem, negro, em situação de 
vulnerabilidade social, com forte incidência sobre as mulheres, mortos 
por arma de fogo. Todos esses dados informam o caráter interseccional 
da opressão no Brasil.

Sobre os números de 2017, divulgados no Atlas de 2019, foram 
agregadas informações sobre a população LGBTQIA+, com o registro 
do aumento das violências contra esse grupo - 193 denúncias de homi-
cídios, que representa um aumento de 127% em relação ao ano anterior. 
Foram registradas 5.930 notificações de violências contra homossexuais 
e bissexuais, apontando o aumento do espectro dos grupos que sofrem 
violações de direitos em sintonia com o aumento das agregações estrutu-
rais e institucionais, estimuladas pela extrema direita eleita à presidência 
da República, na eleição de 2018 (Folha de S. Paulo, 2020).

Exoesqueleto Midiático e Tecnológico

As organizações que atuam na defesa de direitos humanos e sociais 
dos grupos atingidos reagiram. Cresceu a mobilização contra as vio-
lações tangíveis e intangíveis sofridas por jovens negros, mulheres e 
pessoas de baixa renda, na defesa dos direitos conquistados em áreas 
estratégicas, para cada um desses segmentos: Estatuto da Igualdade 
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Racial (Lei Nº 12.288), Lei Maria da Penha (Lei Nº 11.340) e o Progra-
ma Bolsa Família (http://www.desenvolvimentosocial.gov.br/). Desde 
o período da redemocratização, as organizações sociais acumularam 
experiências nas formas de mobilização social, de pressão política em 
defesa dos direitos fundamentais e, nos últimos dez anos, apropriou-se 
de mecanismos digitais assegurados pela legislação (Lei Nº 12.965), 
fruto da ação da sociedade civil. Elas passaram a produzir conteúdo e 
a criar redes de conexões verticais - dentro dos próprios grupos de inte-
resse - e horizontais - com organizações de outros grupos e segmentos 
sociais. Essas redes de articulação e ação política tem papel importante 
na resistência, defesa e avanços dos direitos fundamentais, violados 
pelas ações políticas do governo federal (Anistia Internacional, 2019).

As organizações políticas do movimento negro avançaram nas formas 
de organização e pressão política em sintonia com os demais movi-
mentos sociais, desde o ponto de ruptura provocado pela fundação do 
Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial, em 1978. 
As estratégias de mobilização tiveram impulso no processo preparatório 
da III Conferência Contra o Racismo, realizada em 2001, em Durban, 
na África do Sul. No processo organizacional, foram realizadas confe-
rências em todo o território nacional, atendendo às principais demandas 
políticas do movimento em todas as suas dimensões: econômicas, cul-
turais, sociais e políticas (Saboia, 2001). Esta articulação se estendeu 
para a América Latina e, com a realização da conferência, para diversos 
países em todos os continentes. O protagonismo da delegação brasileira 
em Durban projetou as reivindicações políticas do movimento negra na 
órbita internacional e assegurou, ao país, a relatoria do encontro. Esse 
núcleo de articulação internacional ganhou robustez em duas décadas. 
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As ações políticas dessas últimas décadas sedimentaram a base para 
a formação do “exoesqueleto midiático e digital”, espaço virtual de 
mobilização política contra o sistema patriarcal capitalistas e suprema-
cista branco (hooks, 2019), e criaram as condições para a fundação da 
Coalizão Negra por Direitos, em 2019, na cidade de São Paulo, como 
parte das atividades promovidas pelas organizações afrodescendentes 
no mês da Consciência Negra4.

A Coalizão Negra por Direitos (CND) (https://coalizaonegrapor-
direitos.org.br/) é a plataforma política de produção de conteúdo por 
intermédio da articulação tecnológica de organizações negras brasileiras, 
latino-americanas, dos Estados Unidos e da África do Sul. Ela surge no 
encontro internacional promovido no Brasil para alinhar ações políticas 
de enfrentamento ao racismo, e enfrentar os mecanismos de supressão 
de direitos das populações afrodescendentes, no contexto do aprofunda-
mento das políticas neoliberais5. A coalizão objetiva definir estratégias 
de combate ao preconceito, à discriminação racial e ao racismo, com 
a coordenação de campanhas permanentes de denúncia e mobilização 
política, com foco central no impedimento dos desmontes das políticas 

4. O Dia Nacional da Consciência Negra é comemorado no dia 20 de novembro [lei 
nº 12.519, de 10 de novembro de 2011], em memória de Zumbi dos Palmares, 
herói nacional que liderou a resistência ao regime escravocrata, no Quilombo 
dos Palmares, patrimônio cultural do Mercosul, localizado na Serra da Barriga, 
no atual estado de Alagoas. 

5. As propostas de corte neoliberal foram recomendadas como políticas econômicas 
para os países endividados, em encontro promovido em Washington (EUA), em 
1989, pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial e o Departamento 
do Tesouro dos Estados Unidos, que, de modo geral, apregoam: Disciplina fiscal, 
Redução dos gastos públicos, Reforma tributária, Juros de mercado, Câmbio de 
mercado, Abertura comercial, Investimento estrangeiro direto, com eliminação de 
restrições, Privatização das estatais, Desregulamentação (afrouxamento das leis 
econômicas e trabalhistas)e Direito à propriedade intelectual, cardápio adotado 
pelo governo de extrema direita que passou a governar o Brasil, a partir de 2019.
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públicas de inclusão e diversidade, e a elaboração de propostas que 
ampliem a representação negra e contribuam para frear os aspectos da 
necropolítica, que define as formas de vida e morte de pessoas pretas e 
pardas no presente e no futuro. O documento de fundação do movimento 
reuniu a assinatura de mais de 150 entidades nacionais e internacionais. 

Governança de Processos: Políticos, Lideranças, Organizações e 
Conteúdo

Na carta propostas lançada em novembro (Coalizão Negra por Direi-
to, s.d.) intitulada “Estamos por nossa própria conta! Sempre Lutamos! 
E vencemos!”, a Coalizão Negra por Direitos traça um amplo painel 
das condições de vulnerabilidade em que vive a população negra e 
apresenta propostas políticas de enfrentamento às formas organizações 
de violências interseccional. Ela se apresenta como um conjunto de 
organizações políticas com um legado de lutas e conquistas.

Segundo a carta, as organizações reafirmam o legado de luta política 
contra as segregações de gênero, cor/raça e classe social, e como pro-
dutoras de “saberes e de vida”, usinadas em suas entidades ancestres, 
capilarizada pelo território. Para elas, o racismo estrutura a sociedade 
brasileira, e reproduz, como parte de sua lógica excludente, desigual-
dades que atingem as condições de “existências” da população negra, 
em mais de quatrocentos anos de história, desde a escravização de 
descendentes africanos até a proclamação da República. A coalização 
denuncia, na carta, as violações de direitos, a ação do racismo anti-ne-
gro, a discriminação racial e a violência que promove o genocídio desse 
segmento da sociedade.
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“O estado brasileiro, alinhado a uma onda mundial, expõe sem 
maquiagem, sua face de horror”, informa a carta programa. Para essas 
organizações, parte da sociedade brasileira, assume, em suas práticas 
políticas e sociais, seu caráter racista, preconceituoso e intolerante, 
e apoiam a política de morte da extrema direita brasileira. “Lidamos 
com uma concepção de nação materializada na prática cotidiana de 
assassinatos de um jovem negro a cada 23 minutos”, como atesta a 
série histórica do Atlas da Violências, sobre os homicídios de 2015 a 
2017. “Chacinas diárias, estado penal e encarceramento crescentes e 
com muita violência contra a população carcerária e internos dos sis-
temas sócio educativos”, que mantêm jovens pobres e não-brancos em 
conflito com a lei, na custódia do estado. “Assassinato de população 
negra LGBTTQI+”, aumento do feminicídio e estupro de mulheres 
negras, assassinatos de crianças, perseguição a imigrantes, refugiados, 
população em situação de rua, violência contra terreiros sagrados das 
tradições de matrizes africanas, violências e estímulo de conflitos nos 
territórios tradicionais dos povos quilombolas. Violações de direitos 
em todas as dimensões, segmentos populacionais, gêneros e condições 
sociais da população parda e preta, designada no país como negra.

A carta conclama a população negra, no Brasil e na diáspora afri-
cana, a participar das “ações articuladas de enfrentamento ao racismo, 
ao genocídio e à desigualdade, injustiças e violências derivadas desta 
realidade”. A coalizão afirma o compromisso ético de agir segundo os 
valores tradicionais de ascendência africana como a colaboração, an-
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cestralidade, circularidade, partilha do axé6, oralidade, transparência, 
autocuidado, solidariedade, coletividade, memória, reconhecimento e 
respeito às diferenças, horizontalidade, amor, defesa do bem viver e 
dos “direitos arduamente conquistados. irrenunciáveis e inegociáveis”, 
honrando a ancestralidade, e “unificando em luta toda a população afro-
-diaspórica, por um futuro livre de racismo e de todas as opressões”.

O conjunto de princípios que orientam as ações da CND mostra o 
amplo espectro de dias ações políticas:

Lutar por um país justo, com igualdade de direitos e oportunidades 
que, para se concretizar, exige um longo e profundo processo de 
reparação histórica à população negra brasileira; combater a discri-
minação racial, o racismo, a dominação patriarcal, a lesbofobia, a 
transfobia e o genocídio da população negra; enfrentar as assimetrias 
e desigualdades raciais, bem como buscar efetivação da justiça social 
redistributiva e da justiça racial restaurativa; defender o exercício 
do protagonismo de mulheres negras e homens negros, cis e trans, 
com especial atenção ao legado de luta de mulheres negras em 
nossa sociedade; enfrentar de modo intransigente o feminicídio, a 
violência doméstica, o machismo, o sexismo e a exploração infantil; 
lutar pelo direito à cultura como patrimônio, pela valorização de 
todas as manifestações culturais afro-brasileiras e africanas, reco-
nhecendo-as e as incorporando como método de luta e como canais 
de preservação de nossa identidade; promover o fortalecimento da 
sistematização e da disseminação de nossas memórias e história, bem 
como a defesa do direito à imaginação negra, como fundamento para 
a construção de futuro; defender o respeito coletivo à livre orien-
tação sexual, à identidade de gênero, ao direito à vida LGBTQI+, 
bem como enfrentar a lesbofobia, homofobia e transfobia; lutar pela 
preservação e proteção de comunidades quilombolas e outras comu-

6. Axé. Força vital dos povos originários da região onde ficam os atuais estados da 
Nigéria, Togo e Benin que, durante o período da escravização negra no Brasil, 
trouxeram as raízes de sua milenar cultural, como a tradição de “orisá”, que é 
a base da preservação, inoculação, transmissão e compartilhamento da energia 
sagrado do axé. 
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nidades tradicionais negras, dos rios, das florestas e dos terreiros; 
combater o racismo e o ódio religioso, enfrentar as violações do 
direito de culto e crença nas religiões de matriz africana, promover 
o acolhimento de vítimas e a garantia da reprodução cultural de 
nossas práticas ancestrais, em nossa diversidade; atuar em prol do 
fortalecimento dos coletivos, movimentos e organizações compostas 
e protagonizadas pela juventude negra e da promoção do diálogo 
intergeracional; promover o fortalecimento da identidade racial de 
negras e negros nos bairros, periferias, comunidades, favelas, escolas, 
universidades e presídios; estimular e valorizar o trabalho de base 
permanente e a ação comunitária e local, no seio dos territórios atin-
gidos pela barbárie, como elemento fundamental para a legitimidade 
das ações desta Coalizão, bem como buscar que as lideranças de 
base que enfrentam o cotidiano das dificuldades e violências, sejam 
elas próprias, a representação de suas pautas nos diversos espaços 
de incidência política em nível nacional e internacional; construir 
alianças transnacionais com movimentos, organizações, entidades, 
grupos e coletivos negros e não negros aliados, para a promoção 
eficaz da incidência política em organismos e fóruns internacionais. 
(Coalizão Negra por Direito, 2019)

Lutar, combater, enfrentar, defender, promover, atuar, estimular, 
valorizar e construir são os verbos que desenham as estratégias de ações 
políticas da Coalizão Negro por Direitos na luta contra a necropolítica do 
estado brasileiro que destrói, em escala industrial, os corpos de jovens 
negros, mulheres, pobres e população da LGBTTQI+. Como parte da 
política pública da morte, promovida pelo estado nacional, segundo 
os princípios, esse exoesqueleto digital produz conteúdo midiático de 
enfrentamento ao preconceito, discriminação e racismo.

Este conjunto de princípios orientou as ações desencadeados pela 
Coalizão, desde a sua fundação, em novembro de 20197:

7. Dados coletados na plataforma da “Coalizão” e do Portal Alma Preta. Disponível 
em: https://almapreta.com/pesquisa?searchword=coaliz%C3%A3o%20
negra&searchphrase=all
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1. Participação no Debate da Revisão de Meio-Termo o da 
Década Internacional para as pessoas afrodescendentes”, 
representando a Coalizão Negra Por Direitos, na ONU (13. 
março.2020);

2. Denúncia do governo brasileiro na Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos (CIDH), no 175º período de sessões 
pelos constantes ataques aos direitos humanos, na Organiza-
ção dos Estados Americanos (OEA)8 (6 de março de 2020) 
(Coalizão Negra por Direitors, 2020b);

3. Audiência com a OEA em defesa dos direitos humanos, da 
liberdade de expressão, das organizações de comunicação, 
como Intervozes e Repórter Sem Fronteiras;

4. Reuniões e audiências públicas no Congresso Nacional com o 
presidente do Senado, senadoras e senadores, o presidente da 
Câmara, deputadas, deputados. Em cada um desses eventos, 
foram entregues notas técnicas, cartas e documentos produ-
zidos pela coalizão, com o objetivo de unir agenda global 
contra o genocídio (Coalizão Negra por Direitors, 2019);

5. Em março, o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, 
se comprometeu em barrar a tramitação de qualquer projeto 
de lei de revogação de cotas raciais em universidades;

6. Em junho, a CND conseguiu assegurar que o plenário do 
Senado Federal não votaria o “Pacote Moro” (Borges, 2019) 
sem um amplo debate com a sociedade;

7. Entre abril e agosto, participação do Grupo de Trabalho – 
Legislação Penal e Processual Penal da Câmara Federal, 
responsável por analisar o “Pacote Moro”;

8. Ação para barrar Articulações contra o Acordo de Salva-
guardas Tecnológicas Brasil-Estados Unidos, em defesa da 
população quilombola de Alcântara, no Maranhão;

8. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. “Audiência para Denúncia contra 
medidas de estímulo ao genocídio de afrodescendentes no Rio de Janeiro e São 
Paulo - Brasil”.
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9. Proponente do Projeto de Lei 5.885/2019 de enfrentamento 
ao racismo institucional na administração pública;

10. Denúncia dos aspectos genocidas do “Pacote Anti Crime” 
proposto pelo ministro da Justiça Sérgio Moro e as ameaças 
aos direitos da população negra à Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos (CIDH), em Kingston, Jamaica;

11. Participação na reunião do Alto Comissariado da ONU para 
Direitos Humanos (ACNUDH), em Genebra, na Suíça;

12. Participação em agendas paralelas da Assembleia Geral da 
ONU, em Nova York (EUA);

13. Representação no “Congressional Black Caucus” (CBC), em 
Washington DC, na reunião anual de congressistas afro-a-
mericanos de todos os partidos, unidos em torno das pautas 
de interesse da população negra nos Estados Unidos;

14. Presença no 173º Período de Sessões da CIDH, em Washin-
gton, D.C, em reunião com a Comissária Antonia Urrejola, 
relatora para o Brasil da comissão, para entrega de docu-
mento pedindo que a CIDH se manifeste junto ao Congresso 
Nacional brasileiro sobre os riscos da aprovação do “Pacote 
Moro” e dos decretos de armamento;

15. Participação, em Berlim, na Alemanha, do encontro “Bra-
sil: Atores sociais em resistência”, que teve como pauta 
principal o acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a 
União Europeia;

16. Em Bruxelas, na Bélgica, Participação na Conferência “PARE 
O ACORDO UNIÃO EUROPEIA-MERCOSUL: Por agri-
cultura, empregos e meio ambiente”, com objetivo de incluir 
cláusulas de defesa dos direitos da população negra brasileira 
no acordo Mercosul-União Europeia;

17. Participação no “Encontro com Angela Davis”, em São 
Paulo, no mês de outubro, resultando em apoio da ativista 
na agenda internacional da Coalizão;
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18. Promoção do debate com representante da Comissão Inte-
ramericana de Direitos Humanos – OEA, em São Paulo;

19. Participação em atividades nacionais:

• I Encontro Internacional da Coalizão Negra em São 
Paulo, na Ocupação 9 de Julho (Coalizão Negra por 
Direitos, s.d. b);

• Participação na Marcha das mulheres negras em São 
Paulo e Belém;

• Promoção de atividades do Dia Internacional da Mulher 
Negra Latino-Americana e Caribenha, no Rio de Janeiro;

• Ato público por Ágatha Félix, pela vida e contra o ge-
nocídio negro, em São Paulo;

• Promoção do Ato Público “Massacre de Paraisópolis: Não 
foi acidente. É Genocídio!”, em frente à Secretaria de 
Segurança Pública de São Paulo, e o protocolo de nove 
ofícios em órgãos públicos de segurança nacionais e dois 
ofícios em órgãos internacionais, exigindo a apuração 
isenta da ação do Estado na morte de nove adolescentes, 
e a imediata alteração de conduta da polícia militar do 
estado de São Paulo.

20. Solicitação ao ministério da Saúde para que divulgue infor-
mações de gênero e cor/raça das contaminações e mortes das 
vítimas do Covid-19, no Brasil e nos Estados.

Formada por 20 organizações políticas que atuam no movimento 
negro brasileiro9, para o biênio 2020 e 2021, a Secretaria Operativa 

9. APN’s – Nacional; CCN – MA; CEDENPA- PA; CEERT – SP; CONAQ – Nacional; 
CRIOLA – RJ; EDUCAFRO – SP; GELEDÉS – SP; ILÊ OMOLU OXUM – RJ; 
INNPD – SP; IROHIN – BA; MAHIN Organização de Mulheres Negras – BA; 
MARCHA das Mulheres Negras de SP; MNU – Movimento Negro Unificado – 
Nacional; Rede de Mulheres Negras de Alagoas; Rede de Mulheres Negras de 
Pernambuco; RENAFRO – RS; UNEAFRO BRASIL – SP e RJ; UNEGRO – 
Nacional, e Coletivo Sapato Preto – Lésbicas Negras Amazônidas – PA.
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da Coalizão por Direitos teve uma agenda política ativa entre o final 
do ano de 2019 e 2020, período que coincide com a pandemia do Co-
vid-19. Nesses meses, a CND articulou ações em defesa da população 
afrodescendente, e produziu conteúdo midiático de enfrentamento ao 
que a articulação intitula necropolítica, com foco às questões sociais 
e de segurança pública, critérios observados pelo Fórum Brasileiro de 
Segurança Público (FBSP) e o Instituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada (IPEA), para a edição do Atlas da Violência (Coalizão Negra por 
Direitos, 2020a). Por essa razão, no vetor midiático da Coalizão Negra 
por Direitos, a ação “estruturante” é a campanha ‘A Mídia precisa falar 
do genocídio’ (Coalizão Negra por Direitos, s.d. c).

O jornalismo profissional corporativo não cobre temas relaciona-
dos à população negra, com a frequência que cobre os outros grupos 
sociais (Lima, 2019). A vida econômica, cultural, social e política da 
população negra é coberta quando envolve violência, como as chacinas 
nas periferias. A cobertura permanente se limite ao espaço do esporte e 
cultura, quando nesses campos têm pessoas de destaque.

Para a CND, a mídia reforça, em sua cobertura diária, os estigmas 
que fazem da população negra alvo de todas as formas de violências, 
físicas e simbólicas. Segundo a articulação, é necessário lutar pela de-
mocratização de acesso e produção e a regulamentação do setor, para 
que as organizações sociais possam ser protagonistas da ação política. 
Por isso, articulam-se para fortalecer o campo da mídia negra, da mídia 
produzida na periferia e de caráter popular, com o monitoramento da 
veiculação de conteúdos racistas que atentam contra a legislação geral, 
prevista pela constituição brasileira, e específico, como o Estatuto da 
Igualdade Racial, com o propósito de denunciá-las.
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A ausência da cobertura priva a sociedade de compreender a di-
mensão social do racismo e suas consequências socais. A campanha de 
mídia da coalizão produz infográficos com dados relativos à população 
negra: percentual de mulheres negras vítimas de feminicídios; perfil das 
pessoas mortas em intervenções policiais; percentual de pessoas negras 
vítimas de homicídio no país. O canal procura preencher a lacuna de 
informações sobre as condições de vulnerabilidade social em que vive 
a população negra, para que as reivindicações de políticas públicas 
possam ser debatidas na sociedade e, na estratégia de comunicação, 
ampliar a base de apoio para essas políticas, junto aos segmentos não 
negros da sociedade.

Figura 1. Recuperado de Coalizão Negra por Direitos. (s.d. c)

Considerações Finais

A Coalizão Negra por Direitos é uma plataforma de ação política, 
caracterizada como um “exoesqueleto digital” por ampliar a capaci-
dade de ação das organizações envolvidas. Este arranjo possibilitado 
a formação de uma via virtual de produção de conteúdo midiático de 
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enfrentamento à necropolítica do estado brasileiro e de organização 
política da população preta e parda.

Ela é formada pelas maiores organizações negras fundadas nessas 
últimas quatro décadas, em todos os segmentos de organização política 
da população negra: jovens, mulheres, população LGBTTQI+, mora-
dores das cidades e campo, quilombos, grupos culturais e religiosos, 
intelectualidade negra e, fundamental, mídias de produção e veiculação 
de conteúdos antirracista.

Essas organizações estão presentes em todo o território nacional, 
em cidade grande média e pequenas, com intensa atividade em suas 
comunidades, com reivindicações que espelham a real situação na qual 
esse grupo social vive e morre.

Esses graus de mobilização e organização seriam impossíveis, dada 
as dimensões continentais do país, sem as ferramentas tecnológicas e 
dispositivos digitais de acesso à rede mundial de computadores, condição 
indispensável para a construção da rede internacional e de ação coordenado.

A coalizão reúne quatro aspectos fundamentais para seu êxito po-
lítico. O primeiro, a de governança de processos com organizações 
complexas, diversas e em estágios diferentes de maturidade política. 
A definição de um campo de ação - denúncia do genocídio, etnocídio e 
epistemicídio da população negra - unificou a pauta, dando base para a 
construção de ações políticas globais e reivindicações comuns, a despeito 
da diversidade de proposições e atividades da organização. O segundo 
aspecto importante foi a mobilização de um conjunto intergeracional, 
interdisciplinar e com segmentos diversos de militantes políticos, em 
diversas áreas de atuação política do movimento negro. A pauta inter-
seccional - gênero, cor/raça, orientação sexual - deu lastro para uma 
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ação interseccional, de enfrentamento ao modelo de estado patriarcal 
capitalistas supremacista branco, que promove a destruição sistemática 
de corpos não-normatizáveis pelo sistema político. O terceiro aspectos 
importante é a utilização intensa das redes digitais e tecnológicas, a 
exemplo de parceiros internacionais, como Black Lives Matter (EUA) 
(https://blacklivesmatter.com), Processo de Comunidades Negras (PCN/
Colômbia) (https://renacientes.net/), Confederación Comarca Afroe-
cuatoriana del Norte de Esmeraldas (s.d.) (Equador) e Jass Stands for 
Just Associates (África do Sul) (https://justassociates.org/en/jass-sou-
thern-africa.), para a construção da “bionarrativa” - histórias de vidas 
- contra a “necronarrativa” - histórias de morte s- dos meios corporati-
vos. E o quarto aspecto fundamental é a formação de um platô digital 
de produção articulada, na forma de uma redação virtual expandida de 
conteúdo antirracista em tempo real, simultâneo, complementar, global 
e específico, que mostra para as pessoas envolvidas que a escravização, 
colonialismo e “apartheid” construíram, em âmbito global, um cenário 
em que as condições de vulnerabilidade social se reproduzem para as 
populações não-brancas com os mesmo resultados: segregação no acesso 
aos equipamentos sociais de exercício da cidadania e destruição física e 
mental desse grupo social, consideradas pelo sistema como descartáveis.
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Reflexões sobre as Inter-Relações entre 
Comunicação, Movimentos Feministas e 
Organizações

Tainah Veras1

Cassiana Caglioni2

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.

Referências

Adichie, C. N. (2015). Sejamos todos feministas. São Paulo: Companhia 
das Letras.

Alves, B. M. & Pitanguy, J. (1985). O que é Feminismo. São Paulo: 
Abril Brasiliense.

Beauvoir, S. (1970). O segundo sexo: Fatos e Mitos (4a ed.). São Paulo: 
Difusão Européia do Livro.

Belle, F. (2001) Executivas: quais as diferenças na diferença? 
In J. F. Chanlat (Org.), O indivíduo na organização: dimensões 
esquecidas (pp. 196-231). vol. II. São Paulo: Atlas.



286

Cardoso, B. (2018, fevereiro 5). Márcia Tiburi e o feminismo ético-político 
[Blog]. Recuperado de https://blogueirasfeministas.com/2018/02/05/
marcia-tiburi-e-o-feminismo-etico-politico/#more-23280

Davel, E. & Vergara, S. C. (Eds.). (2001). Gestão com pessoas e 
subjetividade. (1a ed.). São Paulo: Atlas.

Duarte, J. & Monteiro, G. (2009). Potencializando a comunicação 
nas organizações. In M. M. K. Kunsch (Org.), Comunicação 
Organizacional: Linguagem, Gestão e Perspectivas. São Paulo: 
Editora Saraiva.

França, V. R. V. (2004). Representações, mediações e práticas 
comunicativas. In M. Pereira, R. C. Gomes, & V. L. F. Figueiredo 
(Orgs.), Comunicação, representação e práticas sociais. Rio de 
Janeiro: Ed. PUC-Rio; Aparecida: Ideias & Letras.

Hall, R. (2004). Organizações: estruturas, processos e resultados. São 
Paulo: Pearson Pretince Hall.

Lima, F. P. & Bastos, F. O. S. (2012). Reflexões sobre o objeto da 
Comunicação no contexto organizacional. In I. L. Oliveira & 
F. P. Lima (Eds). Propostas conceituais para a Comunicação no 
contexto organizacional (pp. 25-48). São Caetano do Sul: Difusão.

Kunsh; M. K. (2010). A comunicação como fator de humanização das 
organizações. São Caetano do Sul: Difusão.

Martino, L. M. S. (2009). Teorias da comunicação ideias, conceitos e 
métodos. Petrópolis: Vozes.



287

Marcondes Filho; C. (2008) Para entender a comunicação: contatos 
antecipados com a nova teoria. São Paulo: Paulus.

Motta, F. C. P., Alcadipani, R., & Bresler, R. (2007). Cultura Brasileira, 
estrangeirismo e segregação nas organizações. In E. Davel & S. 
C. Vergara (Eds.), Gestão com pessoas e subjetividade (1a ed., 
pp. 265-286). São Paulo: Atlas.

Morgan, G.(2002). Imagens da organização. São Paulo: Atlas.

Pinto, C. R. J. (1992). Movimentos Sociais: espaços privilegiados 
da mulher enquanto sujeito político. In A. Costa & C. Bruschini 
(Eds), Uma questão de gênero. Rio de Janeiro/São Paulo: Rosa dos 
Tempos/Fundação Carlos Chagas.

Pinto, C. R. J. (2010). Feminismo, História e Poder. Revista Sociologia 
Política, 18(36), 15-23.

Schwebel, D. F. (2009). Movimentos feministas. In H. Hirata, F. Laborie, 
H. L. Doaré, & D. Senotier (Orgs.), Dicionário Crítico do Feminismo 
(pp. 144-149). São Paulo: Editora Unesp.

Superinteressante. (2018, julho 4). 10 frases para entender feminismo 
no Dia Internacional da Mulher. Recuperado de https://super.abril.
com.br/blog/turma-do-fundao/10-frases-para-entender-feminismo-
no-dia-internacional-da-mulher/ 

Tiburi, M. (2018). Feminismo em comum: para todas, todes e todos. 
Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos.



288

Você S/A. (2018). 150 melhores empresas para se trabalhar (246.). 
São Paulo, SP.

Wolton, D. (2006). É preciso salvar a comunicação (V. P. Dresch, 
Trad.). São Paulo: Paulus.

Wolton, D. (2011, março 09). La cohabitation culturelle fait peur [Blog]. 
Recuperado de http://gracacraidy.blogspot.com/2011/03/wolton-
caixa-preta-da-comunicacao-e-o.html?m=1

Zirbel, I. (2007). Estudos feministas e Estudos de Gênero no Brasil: 
Um Debate (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, SC.



289

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-
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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, 
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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 
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—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 
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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 
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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 



333

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.
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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:
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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%).
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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.
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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%.
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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, 
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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 
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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.



362

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%.
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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 
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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 
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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
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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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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/)
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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?
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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.
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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-



414

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, 



415

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.
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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
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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.



465

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‟. 
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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-
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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)
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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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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.
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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 



493

(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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Las Fuentes como Indicadores de Calidad 
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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 
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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.
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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-
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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 
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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 
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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 
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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 
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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:
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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:
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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 
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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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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)

1. Magister en Sistemas Integrados de Gestión. Mediadora de Conflictos. Universidad 
de Guayaquil

 anaisabel.1969@hotmail.com



556

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 



557

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. 



563

“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)
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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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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 
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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 



584

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 
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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, 



594

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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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 perspecti-
vas comunicacionais apresentadas pelo MBL à luz do Jornalismo/Co-
municação 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)
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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 
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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:



624

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)
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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)
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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)
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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 
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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.
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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 
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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-
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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-
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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, 
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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 
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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).

 Jornalista, pós-doutor.
 slgadini@uepg.br
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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
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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, 
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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
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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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