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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 Transformações, que 
reúne 20 textos organizados em três partes, assim denominadas e orde-
nadas: Aprendizagens; Sentidos e Desejos; Inovações. Essa estrutura 
vem a sustentar uma fundamental análise relacionada a linguagens, 
papeis e estruturas midiáticas contemporâneas. Os textos, previamente 
avaliados por pares em processos peer review sem identificação de au-
toria, compõem um panorama rico em termos de inovação acadêmica, 
observação analítica e proposição de formatos resultantes da prática 
científica que circundam pela educação, publicidade, produção de 
sentido, processos de inovação tecnológica e, finalmente, olhares sobre 
as narrativas transmídia. 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 entre 
vários organizadores oriundos do Brasil, Portugal, Equador, México, Peru 
e Espanha. De igual maneira, os textos originam-se de diversos países 
e universidades. Dessa forma, a obra assume um papel importante no 
rol de livros acadêmicos 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 - aPrendizagens
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Estudio de Caso: Proyecto “Asignatura 
Empatía” y la Aplicación de Realidad Virtual en 
la Lucha contra el Bullying

Bryan Patricio Moreno-Gudiño1

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

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

1. Maestrando en Comunicación Digital Interactiva.
 Universidad Nacional de Rosario.
 sr.bryan.moreno@hotmail.es
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de recepción sensorial de un sentido especulativo que opera más allá 
de las limitaciones convencionales.

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

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

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

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

Un Recorrido Histórico para Entender las Narrativas Inmersivas

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

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

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

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

‘Estar Ahí’: Más Allá de Transmitir una Sensación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Telarañas Inmersivas para Generar Conciencia

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

A pesar de que haya artefactos tecnológicos especialmente creados 
para el consumo de productos de realidad virtual, el desarrollo técnico 
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los ha hecho más accesibles, de modo que puedan estar a disposición de 
los usuarios a través de dispositivos más populares, como los teléfonos 
móviles, las tabletas o las computadoras (Menéndez & Jiménez, 2018).

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

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

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

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

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

Para efectos de esta pesquisa, el caso que se ha elegido se trata de 
“Asignatura Empatía”, un proyecto llevado a cabo en España, con el 
apoyo de Samsung, en alianza con el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, y que está dirigido a los estudiantes de Primer Año de la 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Su objetivo es “concienciar e 
intentar reducir el acoso escolar implicando a los alumnos en la propia 
resolución del problema” (SamsungVR ES, 2017, párr. 1), otorgándoles 
conocimientos experienciales para identificar y resolver casos en sus 
contextos cercanos.



26

Aquel propósito se trabaja a través de la visualización de un vi-
deo inmersivo producido en formato 360° que, por tanto, requiere ser 
observado, para una mejor y más realista experiencia, con la ayuda 
de unas gafas de realidad virtual y un celular. Estos aparatos fueron 
proporcionados por la misma compañía tecnológica impulsora, a cada 
estudiante participante, como se aprecia en las Figuras 1 e 2.

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

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

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

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

  

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

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

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

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

Generación de inmersión
Análisis

¿Aparece? ¿Cómo se 
refleja?

Características 
particulares

Sonido
Fotografía
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Infografías/visualización de datos

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

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

Análisis

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



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

Generación inmersión
Análisis

¿Aparece? ¿Cómo se refleja? Características particulares

Sonido 

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

• Efectos: sonido ambiental.
• Música de fondo.

• Lenguaje coloquial, equilibrio 
entre diálogos y narración.

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

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

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

Infografías/visualización de 
datos 

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

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

Tres dimensiones  • Video completamente 
elaborado en 360 grados.

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

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



Estructura lineal con 
desplazamiento ±

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

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

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

• Naturaleza social, más que 
comercial.

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

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

Rol en la historia ±
• Estudiantes asumen el rol de 

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

• Espectador pasivo: acciones y 
decisiones ya están hechas.

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

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

Narración de la propia 
historia ±

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

acosador o acosado.

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

es el suyo.

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

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

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

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

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

Por el contrario, aquellos insumos más relacionados con la gamifi-
cación no hallaron tanta cabida en el video de “Asignatura Empatía”. 
La mayor evidencia de esto es la ausencia de personalización y de li-
nealidad estructural con desplazamiento. Dicho esquema es inmutable: 
no se escogen los personajes, ni las acciones, ni la historia; todos estos 
elementos son siempre los mismos, no permiten una libre movilización 
o elección del usuario. Eso sí, al ser partes únicas cuidan su sentido de 
unidad, su secuencialidad respecto al escenario, la acción, los perso-
najes, etc. Son eslabones de una cadena que, indefectiblemente, lleva 
de un hecho a otro de forma directa, en una relación de causa-efecto 
permanente (Oliva, 2016).
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En este sentido, ni las técnicas de realidad virtual ni la mecánica de 
juegos, asociadas a los videojuegos, caben de forma integral y literal en 
el audiovisual producido como herramienta para este proyecto contra 
el acoso escolar. La primera, que ciertamente guarda relación con el 
ya apuntado desplazamiento, tiene su traslación en el caso examinado, 
gracias al formato 360 del video. Es el seguimiento de los movimientos 
de la cabeza del usuario, la única técnica a la que se recurrió, en con-
comitancia con la definición de las gafas de realidad virtual –sin más 
accesorios para el resto del cuerpo- como medios para su proyección.

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

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

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

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

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

Ma Celeste Marrocco

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

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

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

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

El Ecosistema Mediático que Rodea a los Jóvenes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aprendizajes Significativos y Colaborativos

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

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

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

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

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

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

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



49

en el proceso de aprendizaje por medio de recursos tales como videos, 
juegos, películas o redes sociales. 

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

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

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

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

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

Estrategia de Trabajo

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

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

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

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

Después de trabajar articuladamente en cada una de las instituciones 
sobre los contenidos necesarios, se desarrollaron en forma grupal guiones 
que pudieran abordar de manera crítica temáticas que fueran de interés 
para los estudiantes de cada institución. De esta forma se estimula a los 
jóvenes a analizar la realidad que los rodea, de manera que se pudieran 
trabajar en cada producción aspectos que se integraran a otras áreas, 
tales como geografía, sociología, historia, y hasta matemáticas, según 
la idea que surgiera del grupo, sumando una investigación previa que 
permita dar verosimilitud y profundidad a los guiones a desarrollar.



52

Concebida la idea, se desarrollan biblias transmedia completas, 
que incluyen la programación del proceso de implementación, la idea 
de cada uno de los medios o discursos a incluir en la propuesta y los 
guiones técnicos de los cortometrajes y/o webpisodios que constituyen 
el medio núcleo de cada propuesta, así como el diseño de la estrategia 
de publicidad y de todas las plataformas que cada grupo decidiera in-
corporar, poniendo en juego el aprendizaje de las estrategias de cons-
trucción de relatos adquiridas. Una vez completo este paso, cada grupo 
se organiza como una pequeña productora, con lo cual cada estudiante 
toma la responsabilidad de cumplir un rol determinado en un área y/o 
medio particular.

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

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

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

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

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

A Forma de Cierre

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

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

Al brindarles herramientas y estrategias de trabajo colaborativo, 
se espera poder prepararlos para su salida al mundo laboral. El asumir 
roles en cada equipo estimula la responsabilidad individual y colectiva, 
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así como la conciencia social al explorar su propia región en busca de 
agentes sociales que los estimulen en su propio rol como transforma-
dores de la sociedad que los rodea.

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

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

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

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

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

1. Surgimento da Educação a Distância

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Inteligência Artificial na Educação a Distância

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

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

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

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

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

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

2.1 Sistemas Tutores Inteligentes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 Sistemas Multiagentes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Comparativos entre Sistemas Tutores Inteligentes e Sistemas 
Multiagentes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Considerações Finais

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

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

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

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

Carla Luzia de Abreu1

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

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

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

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

Diante dessa reconfiguração antidemocrática, acentuaram-se as 
inquietações entre o professorado que, abruptamente, viu-se “incenti-
vado” a não discutir temas que envolvam a diversidade em sala de aula, 
qualquer uma: abordagens de gênero e sexualidade, educação sexual, ou 
até mesmo discussões sobre práticas e sobre o pensamento feminista. 
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Todas essas temáticas são contrárias à base religiosa conservadora que 
conforma, hoje, o sistema educacional brasileiro.

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

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

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

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

Movimentações nas Redes Sociais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Educação e a Psicopolítica Neoliberal

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

Gravar docentes em sala de aula virou algo comum e fere a liber-
dade constitucional de ensinar. Além disso, a divulgação dos vídeos 
têm efeitos reais e perversos para quem é vítima dessa gravação, feita 
na maioria das vezes de forma velada. Virginia Ferreira, professora de 
inglês da rede pública de Vinhedo, cidade do interior de São Paulo, na 
Escola Municipal Professor Ricardo Junco, foi gravada por uma aluna 
e denunciada pelo pai. A denúncia gerou um processo administrativo 
(Betim, 2020). A acusação? Falar sobre questões feministas e violência 
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contra as mulheres em sala de aula. O processo, após seis meses, foi 
arquivado e a ouvidoria considerou que “não houve configuração de 
irregularidade”. Para a professora restou o transtorno de defender-se 
judicialmente frente ao risco eminente de perder o emprego, às ameaças 
nas redes sociais e à indignação.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contra-Ataques e Práticas de Resistir nas Redes Sociais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Referencial Teórico

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

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

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

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

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

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

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

Para a autora Mônica Fantin (2006):

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

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

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

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

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

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

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

2. Da Teoria do Educomunicador às Práxis

2.1 Processo das Oficinas

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

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

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

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

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

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

2.2 Oficina com Rosa Maria Peres Lima: Funk em Debate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Considerações Finais

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

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

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

Erika Viviane Costa Vieira1

Intermidialidade

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

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

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

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

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

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

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

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

Literatura, Literatura Anglófona e Ensino

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

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

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

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

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

No que se refere à condição de “estrangeiridade” das literaturas 
anglófonas nos currículos dos cursos de Letras na atualidade, há que se 
fazer um adendo. É preciso refletir sobre os desafios críticos que acom-
panham essa designação, bem como a necessidade de se repensar seu 
papel nos currículos. Um dos desafios está no fato de que se a literatura 
já promove relações desiguais de poder cultural por estar em um lugar 
elitista da cultura. Um outro, reside no fato de que a língua e a cultura 
anglófonas estão muito distantes dos falantes do português brasileiro, 
seja em termos linguísticos, históricos ou culturais. Nesse sentido, a 
literatura estrangeira precisa ser abordada como uma forma de apro-
priação cultural, de maneira crítica e antropofágica, e não apenas como 
mera reprodução do conhecimento estrangeiro, de forma que se deve 
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valorizar sua apropriação de maneira crítica e questionadora. Além disso 
é preciso pensar nessa literatura em uma proposta não colonizadora do 
pensamento, pois a própria condição de literatura “estrangeira” e sua 
repercussão na organização linguística do conteúdo não deve refletir no 
assujeitamento e conformação dos futuros professores, mas a atitude 
deve ser de questioná-la. Os desdobramentos desses questionamentos 
levarão a uma reavaliação das dicotomias entre a literatura e sua relação 
com os conceitos de cultura, nação, língua, territórios, colonização e 
descolonização, tradução e ensino de língua e literatura estrangeira.

Os aprendizes de língua inglesa da atualidade de qualquer nível 
ou idade têm contato com as literaturas em língua inglesa de maneira 
indireta, por meio de filmes, quadrinhos, jogos digitais, entre outras 
produções da indústria cultural de massa. Assim como o crescente 
interesse pelas novas tecnologias e mídias, a atenção das novas peda-
gogias deve-se voltar também para as formas de poder que perpassam 
as relações intermidiáticas e interculturais marcadas pela supremacia 
cultural britânica e pelas nações que possuem o inglês como primeira 
ou segunda língua, principalmente as advindas dos Estados Unidos e do 
Reino Unido. Diz-se isso porque as relações de adaptação não mais se 
fazem via “ler o livro e depois ver o filme”. Muitas vezes, a relação entre 
os objetos culturais se dá por vias inversas e essas passam a influenciar 
e a modificar a maneira como experimentamos o literário, pois essas 
ações. O consumo de um jogo digital norte-americano pode levar um 
sujeito a ler o livro e posteriormente levá-lo ao cinema para assistir ao 
filme com um ator britânico famoso. As relações intermidiáticas vão se 
tornando transmidiáticas, cruzando fronteiras geográficas e culturais.
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De toda forma, espera-se que o texto literário anglófono seja visto 
como uma forma de reconhecimento e de entendimento da diversida-
de linguística e cultural, de maneira a engajar e incluir os educandos 
discursivamente, de maneira crítica, a fim de que se possa construir 
significados críticos em relação às mídias que consome e ao mundo 
em que vive. A visão de que a literatura é um recurso para promover 
reflexão sobre questões de poder e de que ela é um objeto artístico que 
emana significados também deveria perpassar sua prática na sala de 
aula. Por fim, a perspectiva literária em língua estrangeira pode ser vista 
como arte suplementar na formação de indivíduos capazes de construir 
significados, respeitar e reconhecer culturas diferentes.

Representações da Mulher em Adaptações de Hamlet

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

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

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

Em se tratando de adaptações fílmicas, os filmes mostram-se dire-
tamente influenciados pelos seus contextos de produção. O filme ho-
mônimo de Laurence Olivier de 1948, por exemplo, foi produzido logo 
após a Segunda Guerra Mundial e muito da melancolia do personagem 
principal se deve à atmosfera pessimista do pós-guerra. A atriz indicada 
para viver a mãe de Hamlet, Eileen Herlie, é visivelmente uma mulher 
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jovem e sensual, sugerindo um provável relacionamento incestuoso 
entre mãe e filho e, consequentemente, confirmando o conflito Edipiano 
sugerido por Freud (1900) e Ernest Jones (1910). Ofélia, por sua vez, 
vivida nas telas pela atriz Jean Simmons quando tinha apenas 16 anos de 
idade, parece mais a filha do Hamlet de Laurence Olivier que, na época 
tinha 41 anos. Dessa forma, essa leitura cinematográfica de Hamlet se 
aproxima das leituras psicanalísticas de Freud e Jones, e, não obstante, 
coloca as mulheres como figuras minusculamente menores, sobretudo se 
comparada ao monumento artístico de Laurence Olivier que, na época, 
gozava de grande popularidade e sucesso de crítica.

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

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

Considerações Finais

Como se vê, não se trata de questionar se a literatura pode ser en-
sinada ou não. O ponto aqui é que ela pode ser mediada por produtos 
midiáticos advindos das artes plásticas, do cinema, das mídias digitais 
ou até mesmo da cultura de massa, que precisam ser contextualizados 
para que os estudantes possam ler o texto literário que deu origem a 
esses produtos. O educador passa a ter a tarefa de apontar as conexões 
que o produto cultural suscita como ponto de partida para abordar o 
texto literário. No caso das questões de gênero, é possível auxiliar os 
leitores a verem questões que antes pareciam invisibilizadas pelo po-
der hegemônico, como as visões sexistas e patriarcalistas dos textos, 
sobretudo os canônicos. É possível apontar novos direcionamentos de 
leitura e novas formas de olhar o texto literário a partir de outras leituras 
que as adaptações e revisões já fizeram. Portanto, uma leitura mediada 
pelo viés da intermidialidade seria capaz de apontar saídas possíveis 
para um ensino de literatura atual criticamente informado.
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Significa, preliminarmente, que, a despeito de qualquer complexidade 
analítica, a tecnologia representará progresso para uns/umas e limitação 
(ou inacessibilidade) para outros/as, refletindo as engrenagens que sus-
tentam os privilégios e as precariedades nas sociedades contemporâneas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. A Tecnologia e a Figura da Mulher

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

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

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

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

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

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

Conclusão

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

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

Assim, esta pesquisa resulta na convicção da necessidade de incen-
tivo a um número maior de mulheres, desde a formação escolar inicial, 
a interagir e se familiarizar com dispositivos tecnológicos diversos, 
bem como desenvolver estratégias para seus usos a serviços de projetos 
voltados para a educação, a cultura, as artes de um modo geral.
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O aplicativo ArteGyn tem essas questões em vista, e opera no sentido 
de buscar parcerias, aliadas para potencializar não só o seu uso, como 
também o seu aperfeiçoamento, ampliando recursos e informações que 
sejam de interesse à comunidade.
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Da Comercialização às Marcas Vinculadas ao 
Território. Estudo da Publicidade Social na 
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A humanidade vive um estado acelerado de mudanças em sua tra-
jetória histórica, o fluxo tecnológico é entendido como dispositivo e 
como modos operante, e os processos comunicacionais são mediadores, 
e, portanto, sugestiona-se a observá-los à luz de suas singularidades de 
produção e conexão socioeconômicas. Nesse sentido, faz-se necessário 
para o agora, os estudos acerca do crescimento da publicidade social 
dos movimentos sociais, coletivos e comunidades locais.

Para esse estudo em profundidade preocupamos com os métodos 
científicos para compreender a publicidade social na suas interações 
com os sujeitos, comunidades e conflitos contemporâneos. Com isso 
utilizamos a Hermenêutica de Produndidade (HP) do pesquisador 
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Thompson (2011) para compreender o contexto cultural, econômico e 
social das publicidades associando-a à análise argumentativa por meio 
das categorias: 1- comunidade; 2-vínculo; 3- marca; 4- organização; 
5- território e 6- negócio social, da publicidade social, pela pesquisadora 
Silva (2018). Como questão de pesquisa, visualizamos a compreensão 
da comunicação comunitária do Movimento dos Trabalhadores Sem 
Terra (MST) em sua ancoragem complexa, como agricultura familiar 
e produção orgânica frente à indústria agrícola, de grande escala e eco-
nomia de mercado, inclusive com espaços de publicidade audivisual 
representativos para audiências no País. Para essa questão, seleciona-
mos o recorte do uso da publicidade social do Armazém do Campo, do 
MST, nas redes sociais digitais do Facebook, analisando as publicidades 
mais expressivas dessas páginas e suas inter-relações com as teorias da 
hermenêutica em profundidade e a publicidade social.

Para o aprofundamento analítico é importante compreender o con-
texto histórico da luta pela terra no Brasil na perspectiva da Reforma 
Agrária Popular, bem como ter conhecimento das experiências e feiras 
agroecológicas realizadas anualmente na cidade de São Paulo as quais 
forneceram ao MST subsídios para abrir uma loja na capital paulistana 
chamada, Armazém do Campo. O objetivo do Armazém do Campo é 
divulgar e comercializar os produtos orgânicos sob a marca MST, oriun-
dos de diversas regiões do país. Atualmente o movimento possui quatro 
lojas, a primeira localizada em São Paulo com três anos de existência, a 
segunda em Belo Horizonte, a terceira loja foi inaugurada em setembro 
de 2018, na Lapa, no Rio de Janeiro e a mais recente em maio de 2019 
no Recife. Para a análise, então, foram selecionadas essas quatro pági-
nas e suas publicidades recentes de produtos com maior visibilidade na 
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timeline: @ArmazemDoCampoProdutosDaTerra, @armazemcamporj, 
@amazemdocampobh e @ArmazemdoCampoPE.

1. Fundamentação Teórica

1.1 Comunicação Comunitária

O sentido comunitarista da comunicação tem em seu bojo o desejo 
evidente pela mudança social. Muito tem-se debatido na América Latina 
e, particularmente no Brasil, sobre o desejo por mudança na estrutura 
societária. Não é de hoje que movimentos sociais e grupos organizados 
se mobilizam frente às demandas do modo de vida. Vivenciamos um 
processo histórico de exclusão e marginalização das diferenças sociais. 
E, de igual modo, vimos aumentado o fosso entre a riqueza e a pobreza, 
ou seja, a péssima distribuição de renda e economia no País. O grito 
daqueles que são excluídos, marginalizados e empobrecidos faz crescer 
a demanda da própria comunicação como organizadora dos processos 
de emancipação e luta pelos direitos sociais, garantidos, em sua maioria, 
somente no papel.

Desde o início do ano de 1980 a comunicação “popular” é vista 
como portadora de conteúdos críticos e reivindicatórios concretizados 
pelos meios alternativos, como contracomunicação da cultura subalterna 
(Peruzzo, 2004, p. 119). A comunicação nessa vertente pode receber 
inúmeras nomenclaturas: comunitária, alternativa, local, dialógica, 
radical, libertadora, participativa, horizontal, contra-hegemônica, para 
mudança social, das minorias, entre outras. Cada qual representando um 
universo de conceitos extraídos muitas vezes da própria prática e dos 
estudos no interior de comunidades e movimentos sociais populares.
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Nesse contexto acreditamos ser possível incluir a publicidade como 
uma ferramenta alternativa para a ampliação dos processos comunica-
cionais comunitários. Na verdade, isso já ocorre em muitas comunidades 
que possuem meios alternativos de comunicação, como rádios comu-
nitárias ou rádios postes, por exemplo, pois necessitam de patrocínio 
para sua sobrevivência.

1.2 Publicidade Contra-Hegemônica

Publicidade, do latim publicus, é o ato de tornar público, divulgar. 
Propaganda, do latim propagare, significa plantar, mergulhar, propagar 
princípios e ideias. Publicidade e propaganda são duas ferramentas 
muito discutidas e controversas. Embora diversos profissionais consi-
derem serem a mesma coisa, os objetivos são distintos. Para Sampaio 
(2003, p. 27), “propaganda é a divulgação de um produto ou serviço 
com o objetivo de informar e despertar interesse de compra/uso nos 
consumidores”. Sampaio (2003, p. 27) utiliza três definições de termos 
da língua inglesa para explicar a abrangência da propaganda. São eles: 
a) advertising: anúncio comercial; b) publicity: informação disseminada 
editorialmente; c) propaganda: propaganda de caráter político, religioso 
ou ideológico.

Não obstante, para Sampaio, as três definições descritas acima, ao 
serem utilizadas no Brasil, se entrelaçam nos termos publicidade e propa-
ganda, daí sua utilização como termos correlatos. Já para Gomes (2001, 
p. 111), publicidade e propaganda não são termos sinônimos, assim há 
que se resguardar a utilização dos mesmos. E de igual modo, aprofundar 
os estudos na área, inclusive, dos novos usos criativos e sociais que 
podem ser feitos com a Publicidade e a Propaganda.
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A partir de uma perspectiva crítica a apropriação da publicidade pe-
los veículos comunitários não visa seguir a lógica da grande mídia. Em 
outras palavras, é lutar com as mesmas armas do opressor, no entanto 
não com o intuito de seguir sua lógica de dominação, mas de empoderar 
aqueles que estão oprimidos, dando-lhes vez e voz. Cabe aqui a utiliza-
ção da contra-hegemonia, termo difundido por pesquisadores inspirados 
em Antonio Gramsci. A contra-hegemonia quer dizer que a luta se dá 
contra a hegemonia estabelecida, visando assim, uma transformação 
social. E ao aproximar a comunicação da contra-hegemonia busca-se 
uma reflexão crítica sobre os processos comunicacionais desenvolvidos 
por grupos subalternizados.

Segundo Coutinho (2008), há pensadores que, sem perder de vista 
as relações materiais dominantes, desenvolvem uma reflexão crítica 
sobre o papel da comunicação na cultura tecnocapitalista. Assim, entre 
esses pensadores há os que, inspirados em Gramsci, “compreendem a 
cultura como instância da luta política, e os meios de comunicação, como 
instrumentos de hegemonia por meio dos quais uma classe ou fração 
de classe impõe sua liderança intelectual e moral sobre o conjunto da 
sociedade” (Coutinho, 2008, p. 8). Esta perspectiva abre a possibilida-
de de grupos subalternos construírem uma visão de mundo capaz de 
resistir e se contrapor às ideias dominantes. Segundo Coutinho (2008, 
p. 9) essa resistência político-cultural é o que Gramsci chamaria de 
contra-hegemonia.

Raquel Paiva questiona para além da dicionarização conceitual 
o significado de contra-hegemonia e quais as consequências de uma 
postura adotada com base nela na atualidade. Para tanto, é necessário 
reconhecer o significado de hegemonia. Segundo Paiva (2008, p. 164), 
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hegemonia a partir de Gramsci é “uma forma de poder caracterizada 
por uma postura totalizante, generalizada, mas que se dá com o consen-
timento e aceitação dos demais. É, assim, uma configuração particular 
de dominação ideológica”.

A radicalidade do que pode se configurar como contra-hegemonia 
talvez resida no fato de não se desejar nunca o lugar de sujeito 
hegemônico, no fato de a contra-hegemonia se orientar por uma 
razão fundamental que se configure de modo contrário e oposto à 
hegemonia. É uma contraposição que pode vir acompanhada de uma 
reflexão contundente sobre o status quo, e que, necessariamente, 
vem harmonizada com o desejo de recusa da situação dominante 
(Paiva, 2008, p. 165).

Por isso que pensar a publicidade como articulação de resistência 
de comunidades e suas formas de vida na atual potência da indústria 
econômica e cultural é a contraposição à hegemônia dominante, pro-
blematizando o papel desse uso da publicidade por comunidades e/
ou movimentos sociais alinhados ao contra-hegemônico e alternativo 
comercial.

1.3 Publicidade Social como Ferramenta Comunitária

A publicidade social pode ser utilizada para difundir ideias, produtos 
e serviços, principalmente ao ser utilizada como uma ferramenta comu-
nitária. Apontamos inicialmente quatro perguntas básicas, necessárias 
para fundamentar uma publicidade social: Quem somos? Em que acredi-
tamos? Como queremos que nos vejam? O que fazemos? (Silva, 2018).

A seguir elencamos seis categorias para o desenvolvimento deste 
tipo de publicidade. São elas: comunidade; vínculo; marca; organização; 
território e negócio social. Estas categorias apresentadas podem atuar em 
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conjunto, ou isoladamente, isso vai depender do nível de organização 
de determinado movimento e/ou comunidade.

A publicidade social utilizada como uma ferramenta comunicacional 
comunitária pode auxiliar no desenvolvimento autossustentável de um 
meio comunitário dentro de uma localidade. Em outras palavras, ela 
pode contribuir com a geração de vínculos entre os membros de uma 
comunidade ao criarem, por exemplo, uma marca do local. O enten-
dimento de marca vai além do slogan e dos formatos de publicização, 
gera, atrelado ao território, comunidade e vínculo à potencialidade das 
relações sociais e dos laços afetivos, no valor simbólico desses produtos 
desenvolvidos na esfera da comunidade representada. Apropriando-se, 
assim, da diversidade cultural criativa dos meios comunitários e alterna-
tivos, de representarem-se singularmente e conseguirem paralelamente 
estarem no mercado da publicidade. E, assim, podem promover os 
produtos desenvolvidos pelos moradores e fomentar a circulação do 
dinheiro, propriamente dito, na comunidade.

Outro ponto é que a publicidade social pode contribuir com a organi-
zação da comunidade em termos de desenvolvimento local, de cuidado 
com os bens públicos gerenciados pelo coletivo. Outra perspectiva é a 
noção de território que pode ser resgatada, tanto o físico quanto o sim-
bólico, no qual o sujeito passa a se perceber e a ser percebido dentro 
daquele local como sujeito de sua história, e assim, passa a valorizá-lo. 
Por último, mas não menos importante é a noção de negócio social 
formado pelo coletivo. A publicidade pode ajudar na divulgação dos 
produtos e na construção de marcas que expressam o valor ou valores 
daquela localidade e, conforme mencionado, existe a geração de riqueza 
que vai circular na própria comunidade.
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Nesse sentido, definimos o caminhar juntos da teoria metodológica 
da publicidade social (Silva, 2018) com a hermenêutica de profundida-
de - HP (Thompson, 2011), a qual interage com a linguagem e procura 
representar a “relacionalidade de homem e mundo”, ou seja, a forma 
comum em se comunicar na qual se relaciona ideias e formas de pensar 
a partir de matrizes verbalizadas (Bastos & Porto, 2015, p. 319). Nesse 
sentido é importante para a HP refletir, investigar e analisar sobre os 
processos comunicacionais do MST a partir da sua configuração en-
quanto agente e interlocutor.

2. Fundamentação Metodológica

O método da HP compreende observar a história a partir de uma 
visão ontológica, no caso deste artigo, relacionar a interface da HP com 
o estudo da publicidade social, no contexto da comunicação comunitária 
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. 

Para Fernando Bastos e Sérgio Dayrell Porto o método da herme-
nêutica objetiva revelar possibilidades sobre o presente analisando o 
passado, a história, ainda não percebidas ou não ditas, questionadas. 
“A desconstrução hermenêutica não critica o passado, mas o presente 
e sua abordagem distorcida, subvertendo as explicações tradicionais 
e seus conceitos dogmaticamente inquestionados” (Bastos & Porto, 
2015, p. 316).

A base da interpretação no método da hermenêutica é manifestada 
pela linguagem, bem como para o método, o processo histórico é a 
compreensão, e a linguagem é ontológica, pois é do objeto que se estuda 
que se desenvolvem os significados das relações, e não da lateralidade 
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da consciência humana; “sobre categorias ontológicas, ou existenciais, 
cabendo à compreensão o poder de desvelar o ser das coisas” (Bastos 
& Porto, 2015, p. 317). Ou seja, o método é muito mais uma postura 
em como compreender o objeto do que “pôr à prova os dados colhidos 
que possam explicar uma determinada realidade” (Bastos & Porto, 
2015, p. 322).

Para os autores Bastos e Porto (2015, p. 317) os pensadores deixam 
em seus pensamentos significados “não ditos”, por isso a importância 
da hermenêutica em “Interpretar para preparar historicamente o pensa-
mento futuro” (2015, p. 319). Outra tarefa do método é:

projetar num processo metateórico e metalinguístico uma unidade 
inter-relacional e analógica, interpretação simbólica da unidade, 
em que dimensões formam a organicidade ou a abrangência do 
todo numa interpretação também simbólica da realidade erigida 
pelo homem como “ser no mundo”. Isto pois o lógos humano é 
interpretação simbólica da realidade e a linguagem hermenêutica 
é uma linguagem eminentemente simbólica. E, neste campo her-
menêutico, a linguagem representa a relacionalidade de homem e 
mundo, quer dizer, o elemento comunitário-comunicativo no qual 
relacionamos nossas ideias e de uma forma verbalizada (Bastos & 
Porto, 2015, p. 319).

É um método que traz proposições analíticas por meio de uma 
“racionalidade prática” (Bastos & Porto, 2015, p. 321). Segundo os 
estudos e levantamento histórico do método, Bastos e Porto, expõem 
a mescla da prudência e sabedoria prática em Aristóteles em A Polí-
tica, empregando à razão dialógica o método racional e instrumental 
de Descartes, concluindo a aplicação de uma lógica que soma os dois 
pressupostos teóricos importantes, a dialogia e a instrumentalização 
(Bastos & Porto, 2015, pp. 320-321).
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Portanto, a interpretação hermenêutica procura:

uma razão que possa articular e reelaborar historicamente os sentidos 
e os significados da compreensão humana, instituindo assim uma 
efetiva e construtiva experiência de uma ação realmente comunicati-
va na oniabrangência da dimensão comunicacional. E também uma 
metacomunicação que venha a consignar a ação comunicativa como 
uma atitude dialógica que se ligue, por sua vez, a uma racionalidade 
prática (Bastos & Porto, 2015, p. 321).

Contudo, interrogamos a forma da linguagem, as características, 
as citações contextuais, as explorações ou ausências de determinados 
enquadramentos na narrativa dos processos comunicacionais do Ar-
mazém do Campo do MST, assim como, a identificação das marcas, 
identidades e conceitos nos anúncios em análise.

Na definição instrumental das hermenêuticas em uso, apropriamos 
da hermenêutica de profundidade (HP) conceituada e analisada por 
Thompson (2011) na obra Ideologia e Cultura Moderna. No capítulo 
sobre a HP Thompson esclarece a importância da contextualização social 
das formas simbólicas e suas características estruturais internas, assim 
como, o uso de outros métodos inter-relacionais à HP para a clareza 
dos fins de pesquisa. Para o autor formas simbólicas são “construções 
significativas que exigem uma interpretação; elas são ações, falas, textos 
que, por serem construções significativas, podem ser compreendidas” 
(Thompson, 2011, p. 357).

Thompson propõe três procedimentos principais ao referencial 
metodológico da HP. A Análise sócio histórica, a Análise Formal ou 
Discursiva e a Interpretação/Reinterpretação. Sugestiona as seguintes 
subdivisões da Análise sócio- histórica: Situações espaço temporais; 
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Campos de interação; Instituições sociais; Estrutura social; Meios téc-
nicos de transmissão; e para a Análise Formal ou Discursiva separa em: 
Análise semiótica; Análise da conversação; Análise sintática; Análise 
narrativa; Análise argumentativa (Thompson, 2011, p. 365).

No primeiro procedimento, identificado como análise sócio-his-
tórica o autor traz o entendimento que as formas simbólicas são itens 
produzidos, transmitidos e recebidos em condições históricas e sociais 
específicas. Logo, os objetivos principais desta análise “é reconstruir as 
condições sociais e históricas de produção, circulação e recepção das 
formas simbólicas” (Thompson, 2011, p. 366).

A partir daí Thompson (2011, pp. 366-367) expõe que há situações 
espaço temporais específicas em que as formas simbólicas são produzi-
das e recebidas, assim como existem campos de interação em que essas 
formas simbólicas estão inseridas. Os campos de interação compreendem 
espaços, universos singulares em que se observa a ação e posicionamento 
de trajetórias, cujo movimento gera algumas das relações entre pessoas 
e provoca propostas entre elas (Thompson, 2011, p. 366).

As situações espaço temporais podem ser caracterizadas, para esta 
análise da publicidade social do Armazém do Campo, como o ambiente 
em que socialmente nos reportamos, e também com a emergência de 
narrativas preocupadas com o consumo de alimentos mais naturais e/
ou orgânicos.

Vivemos um processo de mudança planetária contínua (Bauman 
& Bordoni, 2016). Somado ao momento atual, evidencias de ordem 
ecológicas apontam transmutações constantes e, posicionamentos so-
cioculturais necessários para a coexistência humana em coletivo. Uma 
sugestão atual é o movimento eco sustentável e cultural conceituado 
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como lowsumerism, o qual consiste em consumir menos, bem menos, 
viver com o que é realmente necessário, e tentar antes do consumo: 
trocar, consertar e fazer você mesmo. Como outros exemplos, tais 
como: ocupação dos espaços públicos e coletivos, aplicação de téc-
nicas de permacultura, propostas de economia circular, e, projetos de 
financiamento coletivo com foco pró-ambiental, qualidade de vida, 
solidariedade, compartilhamento e cooperação.

O conceito da logomarca do Armazém do Campo, assim como a 
identidade de onde se fala a respectiva publicidade social enaltecem 
elementos do consumo consciente, principalmente se referindo a qua-
lidade de vida, cooperação e origem orgânica.

Avançando nos itens da HP no procedimento sócio histórico verifica-
mos a composição dos campos de interação, que estão dispostas com as 
instituições sociais. Na análise, os campos de interação são verificados 
a partir das oportunidades acessíveis as trajetórias humanas em foco. 
No exemplo, destacamos as histórias de vida dos integrantes do MST, 
em específico os membros das produções das publicidades sociais do 
Armazém do Campo, que observaram o apelo cultural do alimento 
orgânico e do pertencimento à terra de suas caminhadas, como movi-
mento para à associação cultural e ambiental nesta publicidade social. 

Já as instituições sociais são constituídas por recursos e regras mais 
estáveis e marcam as relações sociais inseridas em seu movimento in-
terno (Thompson, 2011, p. 367). Como instituições sociais visualizamos 
o próprio conceito do MST na sociedade contemporânea e os embates 
ideológicos de comunidade, de agricultura familiar com culturas de 
produção agroindustrial, por exemplo. Essas relações sociais sobre-
postas a respeito do conflito entre agricultura familiar e agroindústria 



174

compreendem os significados de uso mais orgânico com a terra e uso 
de arsenal químico, para pesticidas, tal como definem outras relações 
com os agentes como governo, órgãos de fiscalização, capital finan-
ceiro, intercâmbio logístico, consumidores, comércio de forma geral 
e publicidade.

Diferenciando instituições sociais de estruturas sociais, Thompson 
identifica nas estruturas assimetrias e diferenças relativamente estáveis 
que caracterizam as instituições sociais e os campos de interação. “Ana-
lisar a estrutura social envolve tentativas de estabelecer os critérios, 
categorias e princípios que subjazem a essas diferenças e garantem 
seu caráter sistemático e durável”. Além de buscar compreender pelas 
assimetrias e diferenças sistemáticas a vida social (Thompson, 2011, 
p. 367).

Nas estruturas sociais observamos a publicidade social do Arma-
zém do Campo como ancorados na lógica da macroestrutura social do 
consumo e da necessidade de produzirem publicidade, diferenciando 
seus produtos como mais próximos da agricultura orgânica em contra-
ponto com a publicidade desenvolvida pelos setores concorrentes da 
grande indústria agrícola nos veículos de comunicação tradicionais, 
e de impacto na repercussão de audiência e saliência nas sociedades 
midiatizadas atualmente.

Os meios técnicos de transmissão são as mediações em que as for-
mas simbólicas e mensagens chegam ao destino para as quais foram 
produzidas (Thompson, 2011, p. 368). No exemplo da nossa análise, 
são as publicidades sociais do Armazém do Campo os próprios meios 
técnicos de transmissão que foram desenvolvidos como propostas 
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assertivas de mediações para públicos simbolicamente receptivos, no 
horizonte cultural das sociedades conectadas e seletivas.

Na Análise Formal ou Discursiva definimos a Análise argumentativa 
(Thompson, 2011, p. 365) determinando a partir da publicidade social 
da comunicação comunitária do Armazém do Campo, do MST, as 
categorias para à argumentação: 1- comunidade; 2- vínculo; 3- marca; 
4- organização; 5- território e 6- negócio social. Após essa análise, 
desenvolvemos a interpretação e reinterpretação. Thompson descreve 
a interpretação como o momento do método de explicar interpretando 
sobre o que é dito e representado, fazendo justiça aos construtos situados 
social e historicamente dos objetos em foco (2011, p. 377).

3. Resultados e Discussão

Na análise argumentativa entendemos que as publicidades sociais 
do Armazém do Campo, do MST, promovem o pertencimento de comu-
nidade, de vínculo com a terra, com o território, promovendo a marca 
numa estrutura de cooperados e negócio social.



176

Imagem 1. Amanhecer (Esquerda). Recuperada de https://www.facebook.
com/ArmazemDoCampoProdutosDaTerra/photos/a.388603364597137/8
19511321506337/?type=3&theater. Leite Terra Viva (Direita). Recuperado 
de https://www.facebook.com/ArmazemDoCampoProdutosDaTerra/
photos/a.388603364597137/703353913122079/?type=3&theater

A imagem 1 (esquerda) traz a construção do “amanhecer” aludindo 
o sol, o café da manhã em companhia do sol, comprometendo-se com o 
argumento simples, do natural, com a figura do sol, da natureza, assim 
como a imagem 1 (direita) problematiza o leite que vem da roça, da 
produção de quem vive da Terra e pela Terra, na marca do leite “Terra 
Viva”. O “Viva” expressa o fato do produto ser associado sócio histo-
ricamente à terra, ao território, de luta, bem como de compartilharem 
um produto à venda em terras saudáveis, por pastos produtivos, vivos.
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Imagem 2. Imagem 2. Terrinha (Esquerda). Recuperado de https://
www.facebook.com/ArmazemDoCampoProdutosDaTerra/photos/a.38
8603364597137/703353869788750/?type=3&theater. Feira Nacional 
da Reforma Agrária (Direita). Recuperado de https://www.facebook.
com/ArmazemDoCampoProdutosDaTerra/photos/a.38860336459713
7/716503588473778/?type=3&theater

Na imagem 2 (esquerda), a publicidade social traz a emotividade do 
argumento “Terrinha”, da bebida láctea com chocolate, para o público 
infantil, portanto corroborando no diminutivo de Terra, como memória 
afetiva do espaço físico de produção do produto comercializado, com 
a entonação argumentativa para o infantil, em sua modalidade dimi-
nutiva, “terrinha”.

Na imagem 2 (direita) verificamos o espaço de comercialização em 
São Paulo de algumas cooperativas do MST, com o título: “Produtos 
da Feira Nacional da Reforma Agrária”. Na fotografia comercial iden-
tificamos o foco dos produtos agrícolas de feira, como frutas, legumes 
e verduras, rememorando o caráter de produtos orgânicos, do território 
da “Reforma Agrária”, e da localidade cooperada (Cooperoeste).

Verificamos o sentido da marca do Armazém do Campo ao trazer 
nessas quatro imagens a questão da comunidade, do vínculo com os 
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moradores das áreas rurais, já positivando os laços com o território a 
partir da proposta de negócio social.

O retorno à comunidade nos anúncios analisados enfatiza a ligação 
dos seus membros com a terra, com os produtos desenvolvidos a partir 
dos seus espaços de ocupação, dos seus territórios e lugares de fala. 
Os sujeitos, nestas articulações, recuperam suas ancoragens e narrativas 
históricas para à marca e registro conceitual de sua mercadoria.

O negócio da agricultura e outras produções correlatas e/ou atreladas 
ao processo agrícola e de lacticínios sugere o alinhamento com a cadeia 
de produção dos mesmos a partir do referencial social, utilizando-se a 
salvaguarda da cooperativa em que o excedente é associado aos próprios 
cooperados, direta ou diretamente nas suas formas de produção. Além 
de ressaltarem a qualidade orgânica do produto alimentício, colaboran-
do com o desenvolvimento do empreendimento à luz de práticas mais 
ambientais e saudáveis para os envolvidos.

Na questão dos agentes, dos profissionais desenvolvendo essa pu-
blicidade social, ou seja, produzindo as imagens, o conceito, as relações 
entre outras tarefas e atividades ligadas a produção comunicativa de 
uma rede social digital, verificamos matrizes profissionais na proposta 
publicitária do Armazém do Campo. Essas características mais pro-
fissionais são identificadas na abordagem da marca, das associações 
de pertencimento ao campo, à natureza de forma sistematizada como 
conceito central dos produtos oferecidos.

Diante do contexto social há autores, como John Downing (2009, 
p. 8), que esclarece a necessidade dos movimentos sociais se autossus-
tentarem nessa profissionalização. Quem trabalha precisa receber para o 
seu sustento, seja numa rádio comercial, seja numa rádio comunitária. 
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Quando isso não ocorre, no caso dos veículos comunitários, aquele ati-
vista de mídia radical, na maioria das vezes, quando se profissionaliza 
migra para a grande mídia.

A proposta dos movimentos terem autonomia de produção de suas 
comunicações, bem como a divulgação dos seus produtos por meio da 
publicidade social, de uma forma profissional é algo determinante para 
a continuidade dos trabalhos dessa natureza nas redes sociais digitais. 
Portanto o negócio ser atrelado a ideia social não o afasta de gerar renda 
e pagar aos profissionais interrelacionados ao processo de produção. 
A organização desse empreendimento como forma de gestão social só 
faz ecoar o planejamento profissional e financeiro a partir dos pilares 
de autonomia e transparência.

Considerações Finais

A publicidade social, portanto, foi utilizada para difundir ideias, 
produtos e serviços do Armazém do Campo ressaltando o sentido de 
pertencimento à comunidade. Rememorando a suas origens como 
produtores na terra, identificando quem são e de onde vêm. Além de 
notificarem que querem ser vistos como produtores da área rural, de 
onde simbolicamente pertencem, pontuando suas crenças sobre a terra, a 
natureza, as pessoas envolvidas e a qualidade de suas ações comerciais, 
no produto que oferecem ao público.

As categorias (comunidade; vínculo; marca; organização; território 
e negócio social), para identificarmos a publicidade social do Armazém 
do Campo, também colaboraram na análise argumentativa da herme-
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nêutica de profundidade. Prospectando a arquitetura dos sujeitos ativos 
na confecção dos anúncios nas redes sociais digitais analisadas.

Nesse sentido, há indícios de organização sistemática na produção 
da publicidade social do Armazém, sugestionando para próximos es-
tudos a ferramenta comunicacional comunitária da publicidade social 
como vínculo afetivo com a comunidade e seus pares, incentivando 
para próximas gerações sustentarem o círculo da cadeia de produção e 
comercialização dos produtos locais.

Verificamos, contudo, a importância valorativa do resgate dos sujeitos 
argumentados nas marcas, da “Terrinha”, do “Campo”, “Amanhecer”, 
“Feira da Reforma Agrária”, enaltecendo suas relações de lugar, de ter-
ritório, de comunidade, de cultura com a terra. O valor simbólico nessa 
conquista da publicidade social da comunidade em questão, provoca os 
comunicadores e outros ativistas a pensarem sobre o uso das técnicas 
profissionais nas redes sociais digitais como mediações ancoradas nas 
questões: quem somos? e como queremos ser vistos? para dialogarmos 
com as complexidades comunicativas que, muitas vezes, podem diluir 
e separar, ao invés de agregar e fortalecer. Desafios necessários na 
contemporaneidade.
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Presencia y Papel de la Mujer en la Televisión 
Española: Gestión, Producción, Emisión, 
Consumo e Inversión Publicitaria.
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1. Introducción, Contextualización y Presentación del Objeto de 
Estudio

Los medios de comunicación reflejan y representan la sociedad 
actual: su composición, comportamientos, estilos de vida, presencia 
de tribus urbanas, comunidades y grupos sociales, entre otras muchas 
cuestiones. De todos ellos, la televisión continúa siendo el mass media 
de mayor penetración (85% de acuerdo con los datos recogidos en el 
último resumen publicado en el Estudio General de Medios de la AIMC), 
aún con el incremento progresivo y vertiginoso de internet (que ya se 
sitúa en el 80,7% de penetración).
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Si se pone el foco en concreto en el medio audiovisual por excelencia, 
no puede obviarse la relevancia —especialmente en grupos poblacio-
nes con un perfil de edad más joven— de las plataformas de emisión 
en streaming como es el caso de Netflix, HBO o Amazon Prime, entre 
otras muchas. Sin embargo, en el contexto del año 2020 las emisoras 
generalistas continúan concentrando el consumo de contenidos audio-
visuales en relación a un target amplio y diverso y, por tanto, con mayor 
representatividad de la sociedad de un determinado país.

El sector de la televisión en España se encuentra actualmente caracteri-
zado por una amplia oferta. En primer lugar, la Televisión Digital Terrestre 
(TDT), con una emisión prácticamente en su totalidad en abierto, protago-
nizada por emisoras de carácter generalista (La 1, La 2, Telecinco [https://
www.telecinco.es/], Antena 3, La Sexta, Cuatro, etc.); con una representa-
tividad menor en las cifras de consumo, por emisoras temáticas de noticias 
(24horas de RTVE [https://www.rtve.es/]), deportes (Teledeporte de RTVE) 
o centradas en los contenidos de ficción (FDF de Mediaset o Atreseries del 
grupo Atresmedia); así como otros canales potencialmente dirigidos a un 
target definido: más femenino (Divinity del grupo Mediaset o Nova del grupo 
Atresmedia), marcadamente masculino (como es el caso de Energy), infantil 
(Clan TV de RTVE) o juvenil (Boing de Mediaset o Neox de Atresmedia); 
y, por último, con canales autonómicos que también emiten a través de la 
TDT. A esta posibilidad de emisión, la de mayor penetración y consumo, se 
suman plataformas con distribución a través de fibra, cable o satélite digital 
(Movistar, Vodafone, Orange TV, Jazztelia, MundoR, Telecable, etc.) y las 
plataformas Over The Top (OTT) como ya se ha mencionado, Netflix, HBO, 
Amazon Prime o Sky TV, entre otras muchas con presencia ya en España 
y otras cuya incursión es inminente (Disney Plus).
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Tabla 1.
Cuota televisiva por sistemas de distribución (%)

Fecha DT TV PAGO IPTV CABLE SD OT
2018 75% 25,2% 12% 10% 3% 1%
2019 74% 25,7% 14% 9% 2% 1%
Dif. -0,5 +0,5 +2,0 -1,1 -0,5 0

Barlovento Comunicación a partir de Kantar Media.

Actualmente, la oferta es amplia —cada vez más— e inicialmente 
diversa, orientada y con cabida a todo tipo de públicos y colectivos, 
incluso minoritarios (razón por la que en su momento ya fueron creados 
los segundos canales de las emisoras públicas).

En este escenario, la presencia de la mujer como rostro televisivo ya 
se contempla como una realidad que obedece, inicialmente, a criterios 
de estilo programático de un contenido o de un canal, y parece que co-
mienzan a asumir el peso de la gran mayoría de espacios televisivos en 
el país. “La mujer acapara buena parte de lo que vemos en la pequeña 
pantalla donde aparece como profesional y no como un mero reclamo, tal 
y como podía pasar años atrás” (Silvestre, 2018). Sin embargo, aunque 
ya han salido noticias anecdóticas fuera de España con canales que nacen 
creados por y para mujeres, incluso en países no occidentales, como fue 
el caso de Zan TV en Afganistán (Pina, 2017), semeja que la presencia 
de la mujer en puestos de gestión de los canales y grupos de comuni-
cación televisivos, así como en la creación de contenidos (producción, 
dirección) continúa siendo una lucha en el actual contexto del sector.

En relación con las ideas aportadas se presenta la siguiente investiga-
ción, cuya propuesta se centra en ofrecer una radiografía de la situación 
del sector audiovisual televisivo español en 2019 desde la perspectiva 
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del papel que ejerce la mujer en esta industria. El objetivo principal 
consiste en realizar un análisis de este tema en torno a las principales 
variables que definen el mercado televisivo:

1. El consumo, generando una descripción del actual target en 
términos globales y por emisoras;

2. Los datos de inversión publicitaria, especialmente aquellos 
relacionados con la identificación de anunciantes con pro-
ductos y servicios dirigidos a la mujer;

3. La gestión directiva, es decir, la presencia de mujeres en los 
órganos o comités directivos de las emisoras;

4. La creación, mujeres responsables de la dirección y produc-
ción de contenidos;

5. Y, por último, la emisión, tratando de realizar un acerca-
miento al porcentaje de mujeres presentadoras o conductoras 
de programas informativos y de entretenimiento frente al 
porcentaje de hombres, así como la existencia de papeles 
protagonistas femeninos en la ficción televisiva.

Para llevar a cabo estos objetivos, se plantean una serie de hipótesis 
de partida que permitan guiar la investigación:

1. Las principales emisoras de televisión en España, en términos 
de audiencia, incorporan en su oferta un mayor número de 
programas dirigidos por hombres que por mujeres.

2. La producción de espacios televisivos en España estaría 
protagonizada por equipos liderados por mujeres.

3. Las principales emisoras generalistas de televisión en Espa-
ña apuestan por presentadoras mujeres para sus programas 
diurnos reduciendo su presencia como conductoras en el 
prime time televisivo.
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4. Telecinco se configuraría como la emisora que incorpora 
un mayor porcentaje de programas presentados por mujeres 
frente a sus principales competidoras.

5. En general, la presencia de la mujer en televisión todavía 
sigue siendo minoritaria, ya sea al frente de la gestión, como 
de la creación de contenidos.

Se advierte necesario ahondar sobre esta cuestión ya que se está po-
niendo el punto de atención del discurso en la construcción de género a tra-
vés de los contenidos televisivos (Torres Barzábal & Jiménez Hernández, 
2005; Galán Fajardo, 2007; García Toledo, 2013; Calvo Ortega, 2014; 
López Ortiz, 2016; Hidalgo Marí, 2018) junto a la presencia de la mujer 
al frente de los mismos como presentadora o conductora (Calvo Ortega 
& Gutiérrez San Miguel, 2016; García Estévez, 2012). Sin embargo, 
consideramos de relevancia poner sobre la mesa la necesidad de que el 
discurso también gire sobre la presencia de la mujer en la gestión y la 
creación, es decir, analizar la representación de la mujer al frente de la 
toma de decisiones y de la mirada o el enfoque desde el que se realiza 
la emisión de dichos contenidos.

2. Método

El análisis, tal y como se ha indicado, pone el foco en un análisis 
descriptivo de la presencia de la mujer en la gestión y en la emisión 
de contenidos televisivos en la televisión en España. La concreción se 
realiza con las emisoras generalistas con oferta en abierto, protagonistas 
actualmente del principal consumo televisivo en España de acuerdo 
con los datos de la responsable de medición de audiencia en España, 
Kantar Media, es decir, se centra en Telecinco y Antena 3 (https://www.
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antena3.com/)como principales emisoras privadas y La 1 de Televisión 
Española como principal emisora pública del ámbito televisivo nacional.

El marco temporal se centra en el último periodo anual más reciente 
con posibilidad de ser analizado, es decir, el año 2019. La finalidad 
reside en obtener una visión lo más actual posible del espacio y res-
ponsabilidad ofrecido a las mujeres en este medio de comunicación, 
así como un acercamiento a la representatividad en la presente oferta 
de contenidos ofrecida a la audiencia.

Para el desarrollo de la investigación se emplea una metodología 
esencialmente de carácter cuantitativo, que se delimitó a través de la 
elaboración de una breve base de datos centrada en los programas que 
emitieron La 1, Antena 3 y Telecinco en 2019, a partir de una muestra 
representativa del periodo anual. La técnica principal utilizada es el 
análisis de contenido, aplicado a la elaboración de la base de datos 
realizada partiendo de la información contenida en el documento base 
de la investigación: las parrillas de programación.

La muestra se obtiene a partir de una de las parrillas correspondiente 
al mes de octubre de 2019 como ejemplo de la temporada que da inicio, 
generalmente, en el mes de septiembre (si bien hoy en día ya no se sigue 
estrictamente la tradicional calendarización de introducción de conte-
nidos). Se analiza una semana completa, identificando la programación 
correspondiente a los contenidos diarios de la semana (lunes a viernes) 
y al fin de semana y el día completo, categorizando cada espacio en 
una franja horaria concreta, de acuerdo con la propuesta utilizada por 
Kantar Media, es decir: mañana, sobremesa, tarde, Noche I o prime time 
y Noche II. De cada uno de los contenidos se incluye información rela-
tiva al día de emisión, periodicidad, franja horaria de emisión, creador/a 



189

(en los casos de producciones de ficción) o director/a (para programas 
informativos o de entretenimiento), productor/a (en algunos de los casos 
se recoge la figura de Jefe de Producción o bien el responsable de la 
empresa productora junto con el productor/a representante de la emiso-
ra) y, por último, los/as presentadores/as y/o actores o actrices (en este 
ultimo ítem, especialmente se indica el número de actores masculinos y 
femeninos, no tanto la identificación de nombres y apellidos concretos) 
de las producciones seriadas de ficción.

Como técnica de investigación se emplea, por una parte, una revisión 
bibliográfica en torno al tema para realizar un acercamiento al estado de 
la cuestión. Por otra parte, se aborda el análisis mediante una revisión de 
estudios e informes sobre el medio a partir de las memorias anuales de 
las emisoras televisivas objeto de estudio, informes sobre los resultados 
de audiencia, penetración y consumo del medio (Análisis televisivo 
2019 de Barlovento Comunicación y el Estudio General de Medios de 
la Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación) e 
inversión publicitaria (Estudio Infoadex de la Inversión Publicitaria en 
España 2020). Esta información sobre el medio se complementa con 
el análisis de contenido de las parrillas de programación de donde se 
extrae la muestra objeto de estudio. Para abordar la muestra, se con-
sigue la información descriptiva de cada espacio de las páginas web 
corporativas de las emisoras y sus plataformas de consumo online de 
contenidos (RTVE a la carta, Mitele [https://www.mitele.es/], Atrespla-
yer [https://www.atresplayer.com/]) y la base de datos IMDb (Internet 
Movie Database), de donde se extrae información de la producción de 
los contenidos televisivos que figuran en la muestra (dirección, produc-
ción, presentadores, actores/actrices).
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Esta metodología permitirá continuar con un posterior análisis anual 
con la finalidad de identificar tendencias en relación con la presencia de 
la mujer en el audiovisual televisivo español, observando la evolución 
que pueda experimentarse en los próximos años analizando la progra-
mación en fechas similares de próximas temporadas.

La muestra obtenida en cuanto a los programas analizados, de los cuales 
se obtendrá la representatividad de la mujer en cuanto a creación, produc-
ción y protagonismo de los mismos, quedó compuesta por 47 espacios en 
el caso de La 1 de Televisión Española, 33 correspondientes a Telecinco 
y 28 de Antena 3; por lo tanto, una muestra compuesta por 108 espacios 
de programación objeto de análisis representativos de la emisión tele-
visiva española. Sin embargo, para el posterior análisis, se eliminan las 
producciones cinematográficas o telefilmes por no ser característicos 
o definitorios de la programación y/o el estilo programático del canal 
debido a su falta de periodicidad, al igual que ciertos espacios emitidos 
en la franja Noche II (como fue el caso del Horóscopo en Telecinco o 
Minutos musicales en Antena 3), reduciéndose la muestra a 92 espacios.

3. Contextualización: el Consumo y la Inversión Publicitaria 
desde la Perspectiva de Género

3.1 Apuntes sobre el Consumo de Televisión en España

El perfil del consumidor de televisión continúa siendo ligeramente 
más femenino: 51,3% de mujeres frente al 48,7% de hombres (cf. Estudio 
General de Medios 2019) y con una edad que se sitúa, principalmente, 
en la franja de los 65 o más años (24,5%) y de los 35 a los 54.
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Figura 1. Perfil del consumidor de televisión por sexo y edad. Estudio 
General de Medios (AIMC, 2020)

Si se contempla el perfil de las principales emisoras en función de su 
audiencia, es decir, las tres emisoras objeto de estudio, este perfil tiene 
una representatividad mayor (cf. Análisis televisivo 2019 de Barlovento 
Comunicación): 18,7% de mujeres frente a un 10,1% de hombres en 
el caso de Telecinco; 12,5% de target femenino frente a 10,8% en el 
caso de Antena 3; y, con una diferencia menor en el caso de la emisora 
pública, un 9,6% de mujeres frente a 9,1% de hombres.

Tabla 2.
Target por sexo y edad de las principales emisoras generalistas españolas 
(TDT)

Telecinco Antena 3 La 1 Autonómicas Temáticas La 
Sexta Cuatro

Ind. +4 14,8 11,7 9,4 8,2 8,0 7,0 5,3
Hombres 10,1 10,8 9,1 8,4 9,8 8,2 5,6
Mujeres 18,7 12,5 9,6 8,0 6,5 6,1 5,1

4-12 7,7 6,0 4,4 4,1 10,8 2,7 3,1
13-24 12,0 1’.4 7,4 5,3 11,2 5,0 6,7
25-44 13,8 9,8 6,5 6,2 9,6 6,8 6,4
45-64 14,0 12,5 9,2 7,3 8,6 8,0 5,8
+64 18,0 13,2 12,5 11,6 5,3 7,1 4,2

Análisis televisivo 2019 de Barlovento Comunicación a partir de datos 
de Kantar Media
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3.2 La Inversión Publicitaria en el Medio Televisivo

Siguiendo los datos de inversión publicitaria aportados por el estudio 
Infoadex 20203 se observa que Digital ocupa por primera vez la primera 
posición por volumen de inversión, experimentado un incremento de 
8,85 frente al año anterior y superando a la televisión (que desciendo 
un 5,8% en 2019 frente a 2018). Estos dos medios se sitúan muy por 
encima del resto de medios controlados (cf. Imagen 4. Inversión publi-
citaria en medios controlados).

Tabla 3.
Inversión publicitaria en medios controlados (2020)

Medios controlados 2018 (mil.€) 2019 (mil.€) % 19/18
Cine 34,7 36,5 5,2
Diarios 533,8 485,2 -9,1
Dominicales 28,9 26,6 -7,8
Exterior 418,9 423,3 1,0
Digital 2.109,9 2.296,2 8,8
Radio 481,1 486,4 1,1
Revistas 227,8 194,8 -14,5
Televisión 2.127,2 2.002,8 -5,8

Canales de pago 107,3 108,4 1,0
TV. Autonómicas 102,2 89,3 -12,6
TV. Locales 2,5 2,4 -5,3

3. El último informe Infoadex realiza una nueva categorización de los medios 
analizados: la clásica de medios convencionales y no convencionales parecía no 
reflejar la realidad del mercado, por lo que se ha actualizado a medios controlados 
y medios estimados. Los primeros son aquellos en los que las declaraciones 
aportadas para la elaboración del dato vienen además soportadas por el seguimiento 
realizado diariamente por Infoadex; mientras que los segundos se analizan con 
cifras estimadas en base a los datos aportados por el mercado.
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TV. Nacionales en abierto 1.915,1 1.802,7 -5,9
TOTAL 5.962,3 5.951,8 0,2

Resumen Infoadex de la Inversión Publicitaria en España 2020.

La inversión en televisión continúa centrándose en la televisión na-
cional en abierto (TDT), si bien al igual que en el caso de la audiencia, 
experimenta un descenso (de un 5,9%) incrementándose la inversión 
en los canales de pago.

Figura 2. Inversión publicitaria en televisión (2019). Resumen Infoadex 
de la Inversión Publicitaria en España 2020.

Poniendo el foco en la inversión realizada en la televisión en abierto 
se confirma que Mediaset (https://www.mediaset.es/) y Atresmedia (ht-
tps://www.atresmedia.com/)son los grupos que retienen la mayor parte 
de la inversión (entre los dos suponen un 84,1% del total de la inversión 
en el medio). La emisora pública, recordamos, no figura en este reparto 
puesto que desde al año 2010 no incluye publicidad en sus emisiones 
(salvo los denominados como patrocinios culturales).

En cuanto a los principales inversores del medio televisivo, el princi-
pal anunciante es L’Oréal con 54,8 millones de euros. Le siguen Orange 
(49,5 millones) y P&G (48,7 millones). Volkswagen pasa al cuarto puesto 
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con 41,4 millones de euros invertidos en televisión en 2019. Difiere le-
vemente del ranking de anunciantes para el total de medios controlados, 
en el que en primer lugar se sitúa Volkswagen seguido de El Corte Inglés 
que, como se comprueba, no forma parte del top 5 del medio televisivo. 
Se advierten, por tanto, varias diferencias en este listado de anunciantes.

Figura 3. Inversión publicitaria en televisión (2019): televisión en 
abierto. Resumen Infoadex de la Inversión Publicitaria en España 2020.

Tabla 4.
Principales anunciantes por inversión publicitaria (2019): total y 
medio televisivo.

Anunciantes Inversión 
(mil. €)

Cuota 
sobre 

total de 
inversión 

(%)

Anunciantes en 
Televisión

Millones 
euros

Volskwagen 84,5 2 L´Óreal España 54,8
El Corte Inglés 74.0 1,7 Orange España 49,5
L´Óreal 69,9 1,6 Procter & Gamble 48,7
PSA 67,9 1,6 Volskwagen Group 41,4
Orange 64,3 1.5 PSA 32,9
Línea Directa 59,7 1,4 Coca-Cola 29,5
Telefónica 52,6 1,2 Telefónica 24,1



195

Mutua Madrileña 49,8 1,2 El Corte Inglés 24,0
Vodafone 49,6 1,2 Nestlé España 21,5

Reason why a partir de los datos de Infoadex 2020

No podríamos asegurar que quede representado el target femenino 
de la televisión. Si bien es cierto que el primer puesto de inversión 
publicitaria en el medio lo ocupa la marca de belleza L’Oréal, el resto 
del ranking de anunciantes no siguen esta línea de productos o servi-
cios orientados a la mujer de forma marcada, puesto que se encuentran 
marcas como Orange, Volkswagen o el grupo del también sector de 
la automoción PSA Group (Peugeot-Seat) que ofrecen productos no 
diferenciados por sexo.

4. Resultados

4.1. Gestión Directiva

En relación con los datos específicos de las emisoras objeto de estu-
dio se analiza, en primer lugar, la presencia de mujeres en los equipos 
directivos. En este caso, la investigación aborda un espacio mayor, 
ya que tras el proceso de fusiones y compras producidos en el medio 
televisivo español, configurándose grandes grupos de comunicación 
que protagonizan el medio tal y como se ha venido explicando en la 
contextualización del medio, se atiende a las directivas de los grupos 
RTVE (ente público compuesto por La 1, La 2, Clan TV, 24 horas y 
Teledeporte), Mediaset (principal grupo privado en términos de audien-
cia compuesto por Telecinco, Cuatro, FDF, Divinity, Energy, Be mad y 
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Boing) y Atresmedia (integrado por Antena 3, La Sexta, Neox, Nova, 
Mega y Atreseries).

Se identifican en cursiva aquellos cargos que son desarrollados 
por una mujer. En primer lugar, en el caso de la corporación pública 
se advierte, una composición directiva paritaria: 4 mujeres en puestos 
directivos frente a 4 hombres. Asimismo, llama la atención que es pre-
cisamente una mujer, Rosa María Mateo, periodista vinculada con la 
emisora desde hace décadas, la que ejerce la labor principal de dirección 
como administradora.

Tabla 5.
Equipo directivo de RTVE
Cargo Responsable
Administradora Provisional Única
Director general corporativo
Secretaria general
Directora de Comunicación
Director de Información y Actualidad
Director de TVE
Directora de RNE
Director de Contenidos y Canales TVE

Rosa María Mateo Isasi
Federico Montero Hita
Elena Sánchez Caballero 
María Escario
Enric Hernández i Llorente
David Valcarce Canedo
Paloma Zuriaga Abril
Fernando López Puig

Recuperado de http://www.rtve.es/corporacion/direccion

En este caso, puesto que de un total de 24 cargos directivos que 
contemplan en el grupo Mediaset, solo 5 son ejercidos por mujeres: 
directora general de Comunicación y Relaciones Externas, directora 
de Recursos Humanos, directora de Antena, directora de Operaciones 
y Servicio de Ventas para Publiespaña y la directora general de Medi-
terráneo Mediaset España Group.
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Tabla 6.
Equipo directivo de Mediaset
Cargo Responsable
Presidente
Consejero delegado
Director general de Gestión y 
Operaciones
Director general de Contenidos 
Director general Corporativo
Director general de Publiespaña
Directora general de Comunicación y 
Relaciones Externas
Consejero delegado de Telecinco Cinema
Director de División de Adquisiciones
Director de División de Tecnologías 
Directora de la División de Recursos 
Humanos
Director de División Económico 
Financiera
Director de División de Informativos
Director de División de Informativos 
Telecinco
Directora de Antena
Director de División Producción 1
Director de División Producción 2
Director comercial de Publiespaña
Director comercial de Medios Digitales
Director comercial de Publiespaña
Directora de Operaciones y Servicio 
Ventas Publiespaña
Director comercial 2 de Publiespaña
Director de Agencias de Publiespaña
Director de División de Producciones 
Especiales
Directora general de Mediterráneo 
Mediaset España Group

Alejandro Echevarría Busquet
Paolo Vasile
Massimo Musolino

Manuel Villanueva 
Mario Rodríguez
Francisco Alum
Mirta Drago

Ghislain Barrois
Ghislain Barrois
Eugenio Fernández
Alicia Zamora

Javier Uría

Juan Pedro Valentín
Pedro Piqueras

Patricia Marco
Leonardo Baltanás
Jaime Guerra
Ángel de Pablo
Alfonso Pérez
Salvador Figueros
Cristina Panizza

Lazaro García
José Luis Villalegre
Giuseppe Silvestroni

Ana Bustamante

Recuperado de https://www.mediaset.es/comunicacion/corporativo/
equipo-directivo
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En el caso de Atresmedia los datos resultan incluso más llamativos 
y con menor representación de la mujer que en el caso de Mediaset, 
De 15 personas que componen el comité directivo de este grupo solo 
2 cargos están desempeñados por mujeres: la directora general corpo-
rativa y la directora general de la Fundación Atresmedia.

Tabla 7.
Equipo directivo de Atresmedia
Cargo Responsable
Presidente Atresmedia 
Consejero delegado
Directora general corporativa
Director financiero
Director Asesoría Jurídica
Director de Asuntos Regulatorios y Relaciones 
Institucionales
Director de Auditoría y Control de Procesos
Director de Comunicación y Relaciones Públicas
Director de Estrategia
Director general Atresmedia Televisión
Director general Atresmedia Radio
Presidente Atresmedia Publicidad
Director general Atresmedia Publicidad
Director general Atresmedia Diversificación
Director general Atresmedia Studios
Directora general Fundación Atresmedia 

José Creuheras 
Silvio González
Patricia Pérez
Antonio Manso
Manuel de la Viuda
Miguel Langle

Fernando Costi
Ignacio Mata
Arturo Larraínzar
Javier Bardají
Ramón Osorio
Eduardo Olano
José Miguel García
Javier Nuche
Ignacio Corrales
Carmen Bieger

Recuperado de https://www.atresmediacorporacion.com/sobre-nosotros/
equipo-directivo

Por último, resulta reseñable añadir que, en los dos casos de los 
grupos televisivos privados, ninguna mujer ejerce el cargo de presidenta 
o consejera delegada, principales puestos de gestión directiva.
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4.2 Creación: Dirección y Producción de contenidos Televisivos

Atendiendo a los contenidos televisivos, y en concreto, a la crea-
ción de los mismos (creación, dirección y producción) se obtienen los 
siguientes datos. En primer lugar, y ya sin contabilizar los espacios de 
largometrajes de ficción y otros espacios no representativos del canal 
emitidos en la franja de madrugada, se obtiene que La 1 recoge una 
emisión de 39 espacios diferentes entre los espacios diarios y la emisión 
de fin de semana; 30 espacios en el caso de Telecinco; y un número 
sensiblemente menor en el caso de Antena 3, 23. Se trasladan las cifras 
totales obtenidas en el análisis a porcentajes sobre el total de la emisión, 
con la finalidad de que el estudio comparativo entre emisoras se realice 
en términos susceptibles de ser equiparables.

Figura 4. Responsables de la creación y dirección de los contenidos 
televisivos en España (2019). Elaboración propia

En segundo lugar, en relación con el cómputo global relativo a la 
dirección se advierte que del total de 92 espacios que componen la mues-
tra final analizada, sólo el 28,3% son dirigidos por mujeres (26 casos); 
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frente al 53,3% de espacios dirigidos por hombres (49 casos); y el 13% 
dirigidos por un equipo mixto, es decir, integrado por hombres y mujeres.

La muestra presenta la siguiente distribución por canales: de los 
espacios dirigidos por mujeres 9 de los casos recogidos han sido emi-
tidos en La 1 de Televisión Española (9,8% frente al total), 11 en la 
emisora Telecinco (11,9%) y 6 en Antena 3 (6,5%); mientras que del 
total de los espacios dirigidos por hombres, 23 se corresponden con la 
programación de la emisora pública, 16 de la parrilla de Telecinco y 
10 han sido emitidos por el canal Antena 3.

Figura 5. Responsables de la producción de los contenidos televisivos 
en España (2019). Elaboración propia

En cuanto a los datos totales relativos a los responsables de produc-
ción de estos contenidos, las cifras muestran que 32 de los 92 espacios 
han sido producidos por mujeres (lo que representa el 34,8%, una cifra 
ligeramente mayor que en el caso de la dirección), frente a 21 espacios 
producidos por hombres (22,8%). Por otra parte, el 15,2% han sido 
producidos por un equipo mixto.
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De los contenidos televisivos producidos por mujeres, la mitad se 
corresponden con una emisión realizada en La 1 (exactamente 16), 7 en 
Telecinco y 9 en Antena 3; mientras que la emisión de los 21 espacios 
producidos por hombres s realizada principalmente en La 1 (13), frente 
a 4 en cada una de las emisoras privadas.

Se procede a continuación a realizar un análisis desglosado por 
cada uno de los canales con el objetivo de identificar, de ser el caso, 
diferencias, en los responsables de la creación, dirección y producción 
de contenidos emitidos por la principal cadena pública frente a las 
principales privadas.

En este sentido, en La 1 de Televisión Española se contabilizan 
un total de 39 espacios objeto de análisis. De estos, 9 han sido diri-
gidos únicamente por mujeres. Es el caso de espacios informativos 
como La mañana (Natalia García), el Telediario 1 —sobremesa— y 
Telediario 2 —noche I— que cuentan con la dirección de Mónica 
Agudo Burgos, o Comando actualidad (Silvia Sánchez), con emisión 
en la franja de la mañana de los fines de semana (reemisiones); pero 
también otro tipo de géneros como el magazine matinal diario A partir 
de hoy (Julia Varela, Marce Rodríguez) o los espacios gastronómicos 
Comerse el mundo (Aida Rebordinos), Hacer de comer (Ana Rivas) o el 
talent show de cocina Masterchef Celebrity (Patricia Fernández). A estos 
se unirían 7 espacios dirigidos por un equipo formado de manera con-
junta por hombres y mujeres: Deportes 1 y Deportes 2 (Arsenio Cañada 
Cornejo, Francisco Javier Grima Gallart) junto al espacio El tiempo y 
El tiempo fin de semana (Mònica López Moyano, Albert Barniol Gil). 
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Figura 6. Dirección y producción de los espacios emitidos por La 1 de 
Televisión Española. Elaboración propia

En cuanto a la producción, se recogen un total de 16 espacios pro-
ducidos por mujeres, diversos en cuanto a géneros y a su franja de 
emisión, si bien debe destacarse que salvo uno (Masterchef Celebrity) 
no se corresponden con la franja de máxima audiencia: desde gastro-
nómicos como es el caso de Hacer de comer (Ana Rivas), Comerse el 
mundo (Aida Rebordinos) y el talent show gastronómico Masterchef 
Celebritiy (Begoña Rumeu), todos ellos dirigidos también por muje-
res; informativos como Aquí la tierra (Sofía Morate y Marta Álva-
rez), Víctimas del misterio (Carmen Marín), Audiencia abierta (Silvia 
Buitrago), Flash moda (María José Bernal) o Corazón (producido 
por el equipo formado por Amaya Plaza, Paula Peña, Luisa Miranda); 
divulgativos como Mascotas (Yasodhama Rivera) o Arranca en verde 
(Yolanda Guerrero Ariza); infoentretenimiento como es el caso del 
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espacio Españoles por el mundo (producido por Cristina Benaventa, 
Anabel López, Rebeca Suárez); o la ficción representada por los seriales 
Mercado central (producido por Eugenia Peral) y Acacias 38 (producido 
por M. A. Caballero Brid).

A estos se unen 5 espacios producidos por un equipo que integra 
mujeres, como es el caso del Telediario matinal (Jesús Manrique e 
Isabel Tapial), el Telediario 2 (Santos López, Maite Ollora, Gisela 
Hernández, Lola Doménech), el Telediario Fin de Semana (Eva Aguado, 
Javier Redondo, Fernando del Valle, Mónica Abad, Mamen R. Huerta), 
el magazine A partir de hoy (María González y Hugo Mendiri) y la 
producción seriada de ficción Traición (producida por Javier García 
Díaz de RTVE junto a Ramón Campos y Teresa Fernández Valdés de 
la productora Bambú).

Figura 7. Dirección y producción de los espacios emitidos por Telecinco. 
Elaboración propia
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En el caso de la principal emisora de titularidad privada, Telecinco, se 
contabilizan un total de 30 espacios en la muestra. De ellos, 11 son dirigidos 
por mujeres, 16 por hombres y 2 por equipos mixtos. Los espacios dirigidos 
por mujeres se corresponden fundamentalmente con informativos como 
El tiempo (Rosalía Fernández) o Ya es mediodía (Patricia Lennon-Hunt), 
así como las diferentes emisiones del reality show Gran Hermano VIP 7: 
Gran Hermano VIP 7- Límite 48 horas (María Zambrano), Gran Hermano 
VIP 7- Última hora (Noelia del Río), Gran Hermano VIP 7- Resumen 
diario (Noelia del Río), Gran Hermano VIP 7- La Gala (María Zambrano) 
y Gran Hermano VIP 7- La casa en directo (Noelia del Río); junto a, por 
último, la producción seriada de ficción Señoras del (H)ampa (dirigida 
por Abril Zamora). A ellos se suman 2 espacios que integran a mujeres 
en el equipo de dirección: el magazine diario matinal El programa de 
Ana Rosa (Àngels Juan, Óscar de la Fuente) y el talk show del prime 
time Sábado Deluxe (Miquel Ramells; Patricia González). Como puede 
advertirse se corresponden con contenidos emitidos principalmente en 
el prime time y en la franja posterior.

En relación con la producción, son 7 los espacios que figuran en la 
muestra que han sido producidos únicamente por mujeres: entre ellos 
sobresalen los informativos (el del mediodía producido por Pilar Sánchez 
y el de la noche por Carmen Fernández), el magzine El programa de 
Ana Rosa (Belén Huete y Elena de la Cruz) y, al igual que en el caso de 
la dirección, varias emisiones del reality show Gran Hermano VIP 7: 
Gran Hermano VIP 7- Última hora (Laura Wigil de Zeppelin y Carmen 
Carmona de Mediaset), Gran Hermano VIP 7- Resumen diario (Laura 
Wigil de Zeppelin y Carmen Carmona de Mediaset), Gran Hermano 
VIP 7- La casa en directo (Laura Wigil de Zeppelin y Carmen Carmona 
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de Mediaset) y Gran Hermano VIP 7- La Gala (Henar Montoya y Laura 
Wigil de Zeppelin y Carmen Carmona de Mediaset). En los ejemplos 
recogidos, los espacios producidos por mujeres no se corresponden con 
una emisión centrada en una determinada franja horaria y representan a 
espacios que van desde la mañana hasta la noche, así como a contenidos 
de la semana y del fin de semana.

De manera adicional, otros 6 espacios son producidos de forma 
conjunta por un equipo de hombres y mujeres: el talent show Got Talent 
(Sonia Cea, Joaquín Suárea, Ana Valencia), la emisión de El debate de 
Gran Hermano VIP 7 (producido por Covy Montes de Zeppelin y Alfonso 
Sotelo de Mediaset), Gran Hermano VIP 7- Límite 48 horas (con Luis 
Amor y Laura Wigil de Zeppelin y Carmen Carmona de Mediaset en el 
equipo de producción), el talk show Volverte a ver (Yolanda Carballo de 
Mediaset junto a Fidel Ramos de la productora Bulldog) o el magazine 
Viva la vida (Víctor Rubio de Cuarzo y Elena Gutiérrez de Mediaset); en 
su mayoría se corresponden con espacios emitidos en la franja horaria 
de máxima audiencia o Noche II.

Por último, en relación con los datos relativos a Antena 3, se obtienen 
un total de 23 espacios en la muestra, de los cuales 6 son emitidos bajo 
la dirección de mujeres o han sido creados por mujeres. Así sucede con 
los programas informativos Las noticias de la mañana (Lorena García 
Díez), Antena 3 Noticias 1 (Sandra Golpe Cantalejo); los concursos 
diarios de la franja horaria de tarde ¡Boom! (Claudia Hosta) o Ahora 
caigo (Gloria Hernández); una ficción, como es el caso del serial El 
secreto de Puente Viejo (Aurora Guerra); o el espacio Más Voz Kids 
(Ana Ruiz), derivado del talent show musical La Voz Kids. En general, 
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espacios emitidos de forma diaria y en las franjas que van desde la 
mañana hasta la tarde, pero ninguno de ellos emitido en prime time.

Figura 8. Dirección y producción de los espacios emitidos por Antena 3. 
Elaboración propia

A estos se unen 3 espacios que disponen de un equipo de dirección 
formado por hombres y mujeres: el talent show La Voz Kids (Marisol 
Navarro, Rubén Oliva), emitido en prime time; la producción seriada 
de ficción Toy boy (César Benítez, Rocío Martínez, Juan Carlos Cueto) 
y el magazine diario de mañana Espejo público (Belén García, Jorge 
Gallardo y Menchu Lapeña).

En cuanto a la producción de contenidos, la muestra recoge 9 es-
pacios producidos únicamente por mujeres: Las noticias de la mañana 
(Mercedes del Pozo, Gema de la Faya, María Vázquez-Noguerol), las 
Noticias de fin de semana (Marián Morán Valiente) así como la infor-
mación de El tiempo (Zikuñaga Ruiz Miner) o el magazine de carácter 
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informativo Espejo público (Nuria Donate); tres concursos —La ruleta 
de la suerte (Olga Lerroux), ¡Boom! (Marta Rojas) y Ahora caigo 
(Corinna Sarsanedas)—; el serial diario El secreto de Puente Viejo 
(M.A. Caballero Brid); o Más Voz Kids (Chus Trapero). En general, 
son prácticamente todos ellos emitidos en franjas diarias. Por otra parte, 
también hay presencia de mujeres en la producción de otros espacios 
en un equipo conjunto con hombres: el resto de espacios de Noticias; 
La Voz Kids (Marga Asensio de la productora Boomerang, junto a Ana 
Valverde y Javier Casado de Atresmedia); y el serial diario Amar es 
para siempre (Nuria Hernández y Eugeni Margalló). Al igual que en 
el caso de espacios producidos únicamente por mujeres, salvo el caso 
de La Voz Kids, son emitidos en la franja diaria.

4.3 Emisión: Presentadores/as y Protagonistas de la Ficción Televisiva

En relación con la emisión de contenidos, se realiza un acercamiento 
a los/as presentadores/as junto a los actores o actrices protagonistas de 
las obras de ficción. Se atiende inicialmente al número de mujeres y 
hombres que representan los rostros de cada canal y, en una segunda 
fase, la identificación de nombres y tipología de espacios (géneros y 
ejemplos) bajo la conducción de mujeres.

En este sentido, el análisis muestra que la emisora pública, de los 
39 espacios registrados en la base de datos, 9 se corresponden con 
obras de ficción, 1 no dispone de presentador/a ni conductor/a y 29 son 
espacios informativos o de entretenimiento con presentador/a. De ellos, 
12 programas son conducidos por mujeres, 15 por hombres y 2 por una 
co-presentación entre un hombre y una mujer. Los espacios presentados 
por mujeres se corresponden fundamentalmente con el género informa-
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tivo, divulgativo o de actualidad social: Corazón, España directo, Flash 
moda, Arranca en verde, Mascotas, Audiencia abierta o Informe semanal.

Figura 9. Presentadores por canal de espacios informativos y de 
entretenimiento. Elaboración propia 

Algunas de las presentadoras que representan al canal son Ana Blanco, 
María Casado y Lourdes García Campos de los informativos y los 
Deportes; Anne Igartiburu y Carolina Casado del espacio de actualidad 
social Corazón; Pilar García Muñiz como actual conductora de Informe 
Semanal o, en el marco temporal de la investigación, Eva González, que 
en su momento representaba a la emisora pública a cargo de realities 
como Masterchef pero que actualmente forma parte de Antena 3.

En el caso de las producciones seriadas de ficción, destacan las obras 
corales o un mayor protagonismo de personajes masculinos (Olmos y 
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robles con dos protagonistas masculinos o Estoy vivo con 6 protagonistas 
masculinos frente a 4 femeninos en el reparto principal).

Telecinco, por su parte, de los 30 espacios registrados, 10 son con-
ducidos por mujeres, 10 por hombres, 5 se crean con una co-presenta-
ción y de 5 espacios no disponen de presentador, se corresponden con 
ficción o no se dispone de datos de su emisión en el periodo temporal 
analizado. Los programas conducidos por mujeres se corresponden, al 
igual que en el caso de la emisora pública, principalmente con el gé-
nero informativo (con Leticia Iglesias y Alba Lago como responsables 
del informativo matinal o Rosalía Fernández y Laura Madrueño como 
conductoras de la información meteorológica del mediodía y de la no-
che), magazines (El programa de Ana Rosa con Ana Rosa Quintana, 
personal clave y una de las más representativas de Telecinco; Viva la 
vida, conducido por Toñi Moreno, Emma García y Sandra Barneda) 
y la actualidad social (representada por el espacio Socialité con Nuria 
Marín). A estos se unen algunas de las emisiones del reality show Gran 
Hermano, concretamente Gran Hermano VIP 7: última hora y Gran 
Hermano VIP 7: resumen diario conducidos ambos por Lara Álvarez 
y Gran Hermano VIP 7: El debate a cargo de Sandra Barneda.

El género ficción solo aparece representado en esta temporada con 
la producción seriada de producción nacional Señoras del (H)ampa, 
dirigida por una mujer (Abril Zamora) y protagonizada por 6 mujeres: 
Malenia Alterio, Toni Acosta, Nuria Herrero, Mamen García, Marta 
Belenguer y Ainhoa Santamaría.

Por último, en el caso de Antena 3, de los 23 espacios que componen 
la muestra, 6 son presentados por mujeres y otros 6 por hombres; mien-
tras que otros 6 espacios se presentan bajo una co-presentación mixta y 
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se recogen 4 producciones seriadas de ficción y un caso de un espacio 
sin conductor. Los espacios a cargo de una mujer en su presentación se 
corresponden, en el caso de Antena 3, con géneros bastante variados: 
desde el magazine Espejo público emitido por las mañanas (Susanna 
Griso), el informativo Noticias 1 (Sandra Golpe) o El tiempo Fin de 
Semana (con Himar González), el infoshow Pelopicopata emitido en 
las mañanas del fin de semana (con Anabel Alonso), el espacio talent 
show Más Voz Kids (Eva González) o el programa de juegos online 
Live Casino (Jessica Ross). En el caso de los espacios conducidos por 
hombres resulta relevante para esta emisora que se responsabilizan de 
concursos (especialmente de aquellos de carácter diario como ¡Boom!, 
Ahora caigo o La ruleta de la suerte) o infoshows (El hormiguero 3.0). 
Si bien se recoge el caso de uno de los informativos bajo la conducción 
de una única presentadora mujer, en el resto de los casos acostumbran a 
conducirse bajo la figura de un presentador hombre y una presentadora 
mujer (Vicente Vallés y Esther Vaquero (Antena 3 Noticias 2) o Matías 
Prats y Mónica Carrillo (Antena 3 Noticias Fin de Semana).

Conclusiones

Tras el análisis realizado en torno a la situación del sector televisivo 
relacionando datos sobre consumo e inversión publicitaria, junto a un 
análisis de la presencia de la mujer en los cargos de gestión y la creación 
de contenidos audiovisuales para televisión, se llega a la conclusión 
de ciertas ideas clave sobre los objetivos propuestos. Por una parte, se 
observa que el consumidor de televisión en abierto en España está com-
puesto por un porcentaje mayor de mujeres frente a hombres, si bien la 



211

diferencia no es significativa. Las cifras de inversión publicitaria, por 
su parte, indican que los principales anunciantes (y productos/servicios 
anunciados) del medio no muestran esta característica: si bien el principal 
anunciante en 2019 sí fue del sector de la cosmética y belleza (L’oreal) 
con una clara segmentación de sus productos hacia el target femenino, el 
resto de anunciantes del ranking (top 10) no muestra esta particularidad.

En relación con las hipótesis de partida planteadas, se advierte en 
primer lugar que, en lo que se refiere a la gestión, la participación de las 
mujeres en comités directivos sigue siendo extremadamente reducida. 
A excepción del caso del ente público, que cumple con la obligatoriedad 
de composición paritaria, tanto Mediaset como Atresmedia muestran 
un protagonismo absoluto de cargos liderados por hombres: tan solo 
5 mujeres ejercen un puesto de dirección en el caso de Mediaset y 
únicamente 2 en Atresmedia.

En segundo lugar, puede confirmarse que las principales emisoras 
de televisión en España en términos de audiencia, incorporan en su 
oferta un mayor número de programas dirigidos por hombres que por 
mujeres. El caso más llamativo en este sentido resulta la emisora pú-
blica, con un 59% de espacios dirigidos por hombres frente a un 23,1% 
dirigidos por mujeres; sin embargo, también se sigue esta tendencia en 
el caso de las privadas: 53,3% de los programas emitidos dirigidos por 
hombres frente a un 36,7% en Telecinco y 43,5% frente a 26,1% en el 
caso de Antena 3, que se complementa con un porcentaje significativo 
de espacios dirigidos por un equipo mixto (13%).

En tercer lugar, puede determinarse que en cuanto a la producción sí 
está protagonizada por equipos liderados por mujeres, siendo el ejemplo 
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más representativo de este hecho el de Antena 3 con un 39,1% frente 
a un 17,4%.

En relación con la presencia de la mujer en pantalla, como presenta-
dora/conductora o al frente de personajes protagonistas femeninos, no 
se advierte que este hecho sea una realidad en el contexto actual. En la 
muestra se advierte una misma representación de hombres y mujeres 
al frente de espacios informativos y de entretenimiento en las emisoras 
de titularidad privada. Es en el canal público donde resulta mayor la 
presencia de espacios presentados únicamente por hombres, aunque 
sin una diferencia notable (38,5% de espacios al frente de hombres y 
30,8% de espacios conducidos únicamente por mujeres).

Como idea final puede concluirse que la presencia de la mujer 
en televisión todavía sigue siendo minoritaria, ya sea al frente de la 
gestión, como de la creación de contenidos. Se considera, por tanto, 
que resulta de interés continuar con esta propuesta de análisis para los 
próximos años con la finalidad de observar la evolución en relación 
con la presencia y el papel de la mujer en el audiovisual televisivo 
español, principalmente en torno a su participación en la gestión y la 
creación de contenidos televisivos y audiovisuales en general con la 
finalidad de profundizar sobre la representación de la mujer al frente 
de los medios de comunicación y su responsabilidad e influencia en la 
toma de decisiones. También sería de interés llevar a cabo un análisis 
en profundidad de los propios espacios televisivos (e incluso de los 
contenidos distribuidos a través de las nuevas plataformas de consu-
mo audiovisual) desde el punto de vista de la creación, construcción 
del guion, dirección y producción, observando si se lleva a cabo una 
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evolución de la presencia de la mujer al frente de los contenidos y si 
existe una mirada de género en la construcción de la ficción televisiva. 
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Negocio

Jesús Pérez-Seoane1

Juan-Manuel Corbacho-Valencia2

El año 2019 abrió informativamente hablando con el anuncio de 
que cabeceras como ‘El País’, ‘El Mundo’, ‘ABC’ o ‘La Vanguardia’ 
implantarían sus muros de pago a lo largo del primer semestre. En esta 
línea el informe ‘Presente y futuro del sector media’ (KPMG, 2019), 
elaborado a partir de entrevistas a directivos de empresas informativas, 
evidencia que más de la mitad de estos responsables (54 %) creen que el 
pago por contenido se consolidará en los próximos tres años. Consideran 
que el período 2019-2020 puede ser clave para fijar muros de pago en 
la mayoría de las principales cabeceras. Sin embargo, parece que una 
serie de factores vuelve a retrasar la implementación de los muros de 
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pago en los diarios españoles. A nivel coyuntural se pueden señalar 
sendos procesos electorales que han atraído la atención mediática al 
tiempo que condicionaron la inversión en publicidad, pero tampoco se 
puede negar cierta incertidumbre que rodea la transición de un modelo 
de acceso gratuito a otros de pago por contenidos. En la actualidad 
únicamente Vocento y Prensa Ibérica incluyen muros de pago en sus 
cabeceras regionales.

Ya han pasado más de dos décadas desde que el ABC se convirtie-
ra en el primer diario en ofrecer una versión web el 20 de septiembre 
de 1995 (Alcalá-Santaella Oria de Rueda, 2015, p. 36). La popularización 
de Internet a mediados de los años 90 no solo cambió las formas de 
consumo de noticias y la relación con la audiencia, sino que “también 
ha supuesto el fin de un modelo de negocio de la prensa basado en el 
control de la difusión, el aumento constante de la publicidad para llegar 
a una gran masa y las promociones asociadas” (Canovaca de la Fuente, 
2018, p. 34). Se democratizó el acceso a la información con la posibili-
dad de llegar a audiencias cada vez mayores. Los medios no dudaron en 
intentar sacar provecho de esta tendencia con el fin de aumentar usuarios 
para elevar el coste de su publicidad, siguiendo un modelo válido hasta 
entonces para los medios convencionales. Ormaetexea (2014, p. 55) 
explica que, si bien aumentó la audiencia, en poco tiempo la gratuidad 
digital llevó a un fracaso de monetización, a pesar de que los grandes 
beneficiados serían los anunciantes. Cerezo (2017, p. 2) equipara Internet 
a al “gran cisne negro de nuestra era”, en especial para la “industria de 
los medios que ha sufrido la mayor transformación de su historia desde 
su irrupción”. Suma a este cisne negro otros como el teléfono móvil, 
el cambio de modelos distributivos y las redes sociales. Estas surgen 
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con fuerza entre 2004 y 2006, primero con Facebook y después con 
Twitter. Al margen de su objetivo inicial de poner en contacto a personas 
y posibilitar el intercambio de información, se convirtieron en canal 
informativo alternativo de los soportes tradicionales que acabaría por 
producir un efecto negativo en la intención de pago por noticias digitales 
(Goyanes-Martínez & Vara-Miguel, 2017, p. 494). Con la progresiva 
desaparición del ingreso del lector, “la información ofrecida en los 
cibermedios está orientada a la generación de tráfico, que es el valor 
percibido por los anunciantes para publicitarse” (Goyanes-Martínez 
&Campos-Freire, 2018, p. 2).

Los nuevos players digitales fueron los que se hicieron en gran medida 
con el negocio publicitario, precipitando a la prensa tanto tradicional 
como digital hacia la búsqueda de nuevos modelos de financiación. 
Esta situación se agravó con la aparición de la prensa gratuita en 2000, 
la crisis económica de 2008 y la entrada en escena de plataformas tec-
nológicas como Google o Amazon, amén de la mencionada Facebook, 
agravando el “drama de la transición digital” (Ormaetxea, 2014, p. 56) 
que trajo consigo una serie de cambios de paradigma a los que los 
medios de comunicación aún no han logrado adaptarse. Se encuentran 
ante la encrucijada de la monetización y de la búsqueda de modelos de 
negocio sostenibles en un mercado tradicionalmente de acceso gratuito 
a la información. La lógica parece indicar que no tiene sentido pagar por 
un contenido al que se puede acceder de forma gratuita por otras vías, 
al igual que un usuario no invertirá en contenidos que no le aportan un 
valor añadido o que no necesita. Canovaca de la Fuente va incluso más 
allá cuando afirma que:
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Urge un cambio de mentalidad mixto: concienciar a los lectores 
de que la información tiene un precio y esperar que los grupos de 
comunicación comprendan que, si no son capaces de dar el aliciente 
de unos contenidos de calidad que los diferencien de los demás, su 
futuro está en vía muerta sea cual sea el soporte por el que apuesten. 
(2018, p. 48)

Álvarez-Marcos, Capelo-Hernández y Álvarez-Ortiz hacen depender 
la ansiada madurez digital de dos factores: la implicación de directivos 
y ejecutivos, así como un enfoque centrado en las personas, la cultura y 
el diseño de la organización, es decir, una estrategia bien definida desde 
la visión cultural de la institución (2019, p. 516).

Cerezo (2017, p. 2) establece una serie de factores que explican el 
aumento de los modelos de pago en prensa:

1. La constante caída de la publicidad impresa y el débil in-
cremento de la digital.

2. El actual poder de las plataformas de distribución.

3. El incremento de los bloqueadores de anuncios.

4. El auge de noticias falsas.

5. El efecto “Trump Communication Machine”.

Siendo estas razones más aplicables al ámbito anglosajón, conviene 
analizar el caso español en el contexto internacional.

1. Modalidades de Muros de Pago

Desde su implementación, han ido surgiendo nuevas modalidades 
de muros de pago, en parte también propiciadas por las innovaciones 
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tecnológicas. Se considera paywall duro el que no ofrece ninguna noticia 
en abierto y requiere suscripción desde el primer acceso para cualquier 
tipo de contenido. Suele funcionar en cabeceras locales con comunidades 
muy implicadas o periódicos de información especializada.

El modelo freemium se caracteriza por ofrecer un cierto tipo de 
contenido gratuito no diferencial, independientemente de cuánto se 
consuma, combinado con otros de alto valor o premium para cuyo acceso 
se requiere suscripción previa. Por un lado, les permite a los editores 
decidir qué contenido es de pago y cuál se proporciona de forma gratuita, 
pero, por otro lado, supone ponerlos en la tesitura de encontrar el equi-
libro oportuno como clave para el éxito del modelo. En Alemania, por 
ejemplo, 150 de los 214 periódicos han optado por esta modalidad con 
el ‘Bild’ como máximo exponente. Considera Casero-Ripollés (2010, 
p. 601) que esta fórmula mixta es la mejor solución en el contexto actual. 

El modelo medido, metered o de pago poroso, en cambio, es el que 
permite leer un número determinado de noticias al mes, sin distinción 
de artículos, con una posterior suscripción para poder seguir consultan-
do noticias. Este modelo fue desarrollado inicialmente por ‘The New 
York Times’ tras el fracaso del paywall duro a principios del siglo XXI. 
Se logró evitar la acusada caída audiencias y la consecuente bajada de 
ingresos publicitarios. El grupo sueco MittMedia mantiene abiertos 
todos los contenidos de sus cabeceras durante la primera hora antes de 
pasar a la versión de pago. De estos dos modelos ha surgido el muro 
de pago híbrido. Permite acceder a un número de noticias al mes, pero 
hay secciones o noticias que sólo son accesibles para suscriptores y que 
no podrán consultar, aunque no hayan consumido su cupo gratuito. Los 
avances tecnológicos han propiciado los paywall dinámicos en función 
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del comportamiento de los usuarios y su contenido de interés con ofertas 
más personalizadas en la línea de Davoudi, An, Zihayat y Edall (2018) 
e incluso el uso de realidad aumentada o la gamificación como en el 
caso del ‘Financial Times’ que cuantifica y puntúa el conocimiento que 
ha adquirido un usuario tras leer un artículo.

Otra fórmula menos extendida es la membresía que requiere un 
compromiso por parte de sus miembros quienes a cambio de una cuota 
gozan de una serie de ventajas o desde el acceso preferencial a otros 
servicios, regalos, descuentos en productos, relación directa con los pe-
riodistas, asistencia a espectáculos o eventos, etc. Según el ‘Pay models 
for online news in the US and Europe: 2019 update’ (Simon, Graves, 
& Lucas, 2019), el 94% de los medios de comunicación “nacidos digi-
talmente” ofrecen acceso gratuito a sus noticias. Una vez expuestos los 
tipos de muro de pago, cabe analizar la situación en España y a nivel 
internacional.

1.1. Los Muros de Pago en España y en el Mundo

El ‘Entertainment and Media Outlook 2016-2020. España’ (PWC 
2016) señala que los ingresos publicitarios del segmento de la prensa 
seguirán en descenso durante el período 2015-2020. El aumento de 
publicidad digital, sin embargo, compensará la caída de publicidad en 
prensa de papel. Apunta el estudio a la progresiva implementación de 
formatos publicitarios como el branded content y la publicidad nati-
va. Destaca que uno de los mayores retos estará en conseguir que los 
ingresos generados por las suscripciones de pago sigan compensando 
las pérdidas por la venta de ejemplares impresos. Esta línea también 
la corrobora el ‘Digital News Project 2018 – Journalism, media, and 
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technology trends and predictions’, que muestra una tendencia entre 
los encuestados acerca de que la publicidad seguirá perdiendo peso 
como fuente de financiación. Conviene recordar que “en Internet, al 
igual que en otros medios como la televisión, no es tanto el medio el 
que define el modelo de ingresos, como el tipo de producto, en este 
caso, de la información” (Cea-Esteruelas 2013, p. 357). El informe 
‘Presente y futuro del sector media. Claves y perspectivas de un sector 
en transformación’ concluye que “todo modelo de pago por contenido 
debería asegurar una experiencia excepcional frente a la disponible 
de forma gratuita” (KPMG, 2019, p. 16). El ‘DigitalNewsReport.es’ 
(Amoedo, Vara-Miguel, & Negredo, 2018) apunta que en 2018 en 
España se produjo un ligero aumento del pago por noticias online, 
situándose en un 11% frente al 9% de 2017. Otro dato positivo es que 
las fórmulas de pago se vinculan a un mayor grado de lealtad por parte 
del usuario, como en el caso de las suscripciones o el pago por acceso 
digital combinado con físico u obtenerlo gratis a cambio de pagar por 
la edición impresa. También aumenta el porcentaje de donaciones del 
14% en 2017 al 17% en 2018. Se reduce el porcentaje de lectores que 
nunca han pagado por contenidos del 53% al 51%, mientras que la canti-
dad de lectores solo digitales y los internautas duales (los que pagan por 
noticias impresas y digitales) sigue al alza, pasando del 1,9% al 2,4% y 
del 7% al 8,2% en el 2018 respectivamente. El porcentaje de usuarios 
dispuestos a pagar por información sigue siendo relativamente bajo, a 
pesar de que los demás datos señalados que indican una lenta mejora. 
En el caso español se podrían apuntar diferentes causas como la amplia 
oferta de información disponible online, su acceso gratuito y fácil, la 
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baja credibilidad de los medios de comunicación convencionales y la 
falta de un modelo de negocio adaptado al entorno digital.

En cuanto al perfil del usuario dispuesto a pagar por información 
en España, el estudio de Rodríguez-Gómez y Sandoval Martín (2016, 
p. 17) que se trata de un público mayoritariamente varón, con estu-
dios superiores y capacidad adquisitiva media-alta. Estos datos son 
consistentes con investigaciones posteriores como las de Amoedo, 
Vara-Miguel y Negredo (2018). El interés en las noticias es otro factor 
relevante. Aumenta probabilidad de pago a medida que se percibe una 
mayor independencia del medio. “De alguna manera, la asociación 
entre desconfianza y pago estaría relacionada con el llamado ‘efecto 
tercera persona’ que consiste en la tendencia a pensar que el resto de 
gente es más propensa a ser influida negativamente que ellos mismos” 
(Goyanes-Martínez & Vara-Miguel, 2017, p. 493).

En resumen, las razones para pagar por contenidos se basan en el inte-
rés, la fiabilidad y prestigio del medio, así como la calidad y tratamiento 
de la noticia. En el otro lado de la balanza se encuentran los motivos por 
los que los usuarios siguen reacios a los muros de pago en el mercado 
español. Por este orden de mayor a menor importancia son: ‘puedo en-
contrar el contenido que necesito de forma gratuita’ (61,9%), ‘es muy 
caro’ (24,2%), ‘tengo acceso al contenido por otras vías’ (20,5%), ‘no 
me interesa lo suficiente el contenido para tener que pagarlo’ (17,8%), 
‘no confío en la información que me ofrecen los medios’ (6,8%) y ‘estoy 
demasiado ocupado para usarlo’ (5,1%) (Cerezo, 2019, p. 24).

Estos datos siguen estando lejos de las cifras obtenidas por ‘The New 
York Times’ y el ‘Wall Street Journal’, que cerraron 2018 con 3,4 y 
2,5 millones de suscriptores online respectivamente, por lo que suelen 
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ser puestos como ejemplo de que el modelo de pago por contenido 
sí funciona. Son cabeceras con más de una década de experiencia de 
implantación de este tipo de modelos y que basan su éxito en que son 
productos globales dirigidos a élites culturales y financieras alrededor 
del mundo. Según el estudio ‘Pay models for online news in the US and 
Europe: 2019 update’ (Simon, Graves, & Lucas, 2019), se produce un 
ligero aumento a nivel internacional de los muros de pago desde 2017. 
Destaca el registro de Estados Unidos donde esta fórmula de pago por 
contenido pasó del 60% al 76%. Hasta la fecha no se parece haber dado 
con una estrategia eficaz, al menos en España donde la edición digital 
de ‘El Diario de Navarra’ se convirtió en abril de 2002 en pionera en 
cobrar por la información online con un precio de dos euros mensuales. 
A finales de ese año apenas superaba los 360 suscriptores. En octubre 
de 2002, ‘El Mundo’ volvía a intentar otra fórmula de pago: regalaba 
la última hora y una serie de contenidos con una cuota de 75 euros al 
año por el resto de noticias y reportajes. Los resultados son conocidos. 
‘El Diario de Navarra’ ofrece en la actualidad nueve formatos de pago 
por contenidos con variantes de consumo digital y combinaciones con 
suscripciones combinadas papel y digital.

La prensa digital tiene que buscar la exclusividad y utilidad al lector 
en términos informativos y de valor añadido. El lector ha dejado de ser 
un sujeto pasivo para convertirse en creador y difusor de contenidos, 
que puede establecer un diálogo con la fuente y responder a temas que 
están en su propia agenda. Señala Cerezo que “gracias al análisis de 
datos, a la inteligencia artificial y al análisis predictivo la comerciali-
zación de los artículos podrá personalizarse para cada lector en función 
de su historial, el interés por el contenido, mediante los denominados 
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dinamic meter” (2017, p. 4). Por lo tanto, el nuevo ecosistema comu-
nicativo planeta una serie de retos para las empresas de comunicación 
en términos de monetización que se resumen a continuación.

1.2. Nuevos Retos para el Modelo de Negocios

Picard establece una serie de retos para el periodismo digital y su 
modelo de negocio. Por un lado, menciona la madurez y la saturación 
del mercado con audiencias cada vez menos interesadas en la informa-
ción. A ello le suma la caducidad del modelo de negocio de medios de 
comunicación de masas y la crisis económica cuyos efectos se siguen 
notando. Por último, señala el impacto de la competencia digital (2014, 
p. 500). Campos-Freire habla en este contexto de la necesidad de una 
innovación disruptiva (2015, p. 442), idea ampliada por Salaverría con 
“la innovación de producto, mediante la experimentación de narrativas 
multimedia y la ideación de nuevos contenidos y servicios” (2019, p. 12). 
Se ha comprobado que los medios más inclinados a la innovación no han 
sido precisamente los más grandes. Al menos en España, se ha detectado 
una mayor innovación entre los cibermedios pequeños y, especialmente, 
entre los medios nativos digitales (García-Avilés et al., 2018). Otros 
retos señalados en el ‘Reuters Institute Digital News Report 2018’ son 
la preocupación por la calidad de la información y la percepción de la 
misma que se sigue observando en 37 de los países que forman parte de la 
muestra, así como la constante innovación tecnológica con las búsquedas 
por voz y la inteligencia artificial (Newman Fletcher, Kalogeropoulos, 
Levy, & Nielsen, 2018, p. 30). Las nuevas tecnologías han propiciado 
otros modelos de negocio en las industrias culturales que aventajan a 
las empresas informativas, como los agregadores de contenidos tipo 
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Netflix, Spotify, Adobe y más recientemente Apple News o la transición 
de la televisión generalista a la de pago con contenidos específicos de 
deporte y ficción a demanda (Alcalá-Santaella Oria de Rueda, 2015, p. 
48). En España hay 54,44 millones de teléfonos móviles lo que supone 
un 117% sobre la población total, con datos crecientes de suscripción 
de móvil (4,3% más respecto a 2018) y de usuarios de internet (9% 
más respecto a 2018), así como una media de tiempo de 5,18 horas de 
tiempo diario dedicado a acceder a internet desde cualquier dispositivo 
(Hootsuite, 2019). El problema es que los contenidos informativos y 
la publicidad siguen en proceso de adaptación a la ‘pequeña pantalla’ 
que por comodidad e inmediatez está ganando terreno a otros puntos 
de acceso. Lambrecht y Kanishka señalan las políticas de precios como 
otra amenaza de cara a balancear lo que el usuario está dispuesto a pa-
gar y lo que la empresa informativa requiere en combinación con los 
ingresos por publicidad (2017, p. 1161).

En España también se dan una serie de circunstancias socioculturales 
en particular. Tal y como se mencionó, no solo predomina la cultura de 
la gratuidad (Casero-Ripollés, 2010, p. 600), sino que además España es 
un caso especial con uno de los índices de piratería más altos de Europa 
occidental (Ormaetxea, 2014, p. 62). Curiosamente, también es de los 
tres países con mayor preocupación por las fake news por detrás de 
Brasil y Portugal, mientras que los índices más reducidos se observan 
en Alemania y Holanda (Reuters Institute Digital News Report 2018, 
p. 9). Por lo tanto, se dibuja un escenario complejo e incierto ante el 
que los responsables de los grupos mediáticos tienen que plantearse 
soluciones adecuadas para buscar modelos alternativos de financiación 
sostenibles que implantar.
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2. Metodología

Con el objetivo de conocer cuál es el grado de implantación de los 
muros de pago en las ediciones digitales de las cabeceras de prensa 
españolas, se ha desarrollado un estudio que recaba la opinión de una 
serie de directivos de periódicos ante la transformación digital y su 
financiación a través de Internet.

La consecución de este objetivo servirá para dar respuesta a una 
serie de preguntas de investigación:

P1. ¿Existe un cambio de modelo de negocio en la presa española?

P2. ¿Es inminente la implantación de muros de pago en las 
ediciones digitales de la prensa escrita?

P3. ¿Es equiparable la situación de los diarios nacionales con 
la de la prensa local y regional?

P4. ¿Existe una corriente de pensamiento mayoritaria entre los 
directivos del sector?

P5. ¿Cuáles serán las tendencias y el comportamiento del mer-
cado a medio plazo?

Se trata, por lo tanto, ante una investigación de tipo explicativa y 
descriptiva cuyo enfoque se aproxima a las teorías de la investigación 
social de corte fenomenológico que otorgan valor científico a todo 
fenómeno percibido ya sea éste de tipo objetivo o subjetivo (Babbie, 
2000, p. 169). De ahí que se haya optado por entrevistar a una serie de 
personas y escuchar su opinión sobre los distintos aspectos analizados 
con el objetivo de componer, entre todas ellas, discurso que permite 
contrastar la hipótesis de partida.
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En total, se han mantenido siete entrevistas en profundidad con los 
delegados en Galicia de tres diarios de ámbito nacional (El País, El 
Mundo, ABC) y directivos de cuatro diarios de tirada regional (La Voz 
de Galicia, Faro de Vigo, El Progreso de Lugo y La Región de Ourense).

El hecho de que todas las entrevistas se hayan desarrollado en Ga-
licia resulta anecdótico e irrelevante para la investigación. Tampoco 
es intención de aspirar a la representatividad en términos estadísticos, 
si bien ilustra la realidad de la prensa en España, donde un centenar 
de periódicos de implantación local y regional convive con los diarios 
nacionales. Se trata de abordar distintos modelos empresariales ante el 
desafío de la transformación digital. De ahí que los datos de este estudio, 
aunque no resulten extrapolables, le transmiten al lector una impresión 
de cómo asisten los diarios nacionales, regionales y locales el tránsito 
hacia las suscripciones digitales.

A todos los participantes se les planteó un cuestionario de tipo se-
miestructurado, cuyas preguntas se organizaban en torno a tres grandes 
bloques temáticos:

1. La transformación digital en la prensa tradicional.

2. Suscripciones digitales.

3. Tendencias y el comportamiento del mercado a medio plazo.

Las entrevistas tuvieron una duración media de 45 minutos y se 
realizaron de manera presencial, transcribiendo las respuestas poste-
riormente. Las opiniones registradas se sometieron a un proceso de 
triangulación de datos, confrontándose entre sí y poniéndolas en contexto 
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con las referencias documentales preexistentes que se han recogido en 
los apartados anteriores.

El resultado, tal y como se expone a continuación, es un mosaico de 
opiniones que trasladan el sentir de los directivos hacia las preguntas 
planteadas. A pesar de su atribución, las citas que se incluyen (personales, 
y que no tienen porqué representar la postura institucional de ningún 
medio) representan puntos de vista compartidos por buena parte de los 
entrevistados que han formado parte de la investigación.

De esta manera, al planteamiento fenomenológico se le añade 
una perspectiva hermenéutica tal y como la entienden autores como 
Kvale (2011), que parten de que el análisis e interpretación de los textos 
sirve para aportar explicaciones válidas a su significado.

3. Análisis de los Resultados

3.1 La Transformación Digital en la Prensa Tradicional

En la primera parte de la entrevista se abordaron aspectos generales 
a fin de que los entrevistados aporten una visión general de la cuestión. 
De esta manera, se les preguntó acerca de las estructuras que dedican los 
periódicos a sus ediciones digitales, las fuentes de financiación utiliza-
das y los problemas que se derivan de la financiación de las ediciones 
digitales de la prensa escrita.

Los participantes afirmaron estar inmersos en la transformación 
digital cuyos cambios se aprecian a tres niveles: la organización, el 
equipo humano y contenidos. El primero de ellos ya ha concluido, el 
segundo se desarrolla en tiempo presente y el tercero se vislumbra en 
un futuro inmediato.
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Los directivos entrevistados afirman que, en mayor o menor medida, 
sus medios han adaptado su estructura al escenario actual, reorganizando 
sus redacciones y propiciando una convergencia de facto entre la edi-
ción digital y la tradicional. “Antes, papel e Internet tenían redacciones 
distintas, también equipos diferentes para publicidad (que llegaban a 
competir entre ellos). Ahora trabajamos todos en una misma sala, con 
una enorme pantalla delante de nosotros que nos aporta mucha infor-
mación sobre el lector” (El Mundo).

“Con esta decisión, los editores pretenden reforzar la idea de que hay 
una única cabecera con distintos soportes, en un intento porque papel 
y digital se beneficien del prestigio que aporta una marca reconocida” 
(ABC).

Sin embargo, es posible apreciar dos velocidades en la implantación 
de este nuevo modelo. Los diarios nacionales y los lideres regionales 
conciben un nuevo modelo de negocio en cuyo centro se sitúa la edi-
ción digital:

“Todos los periodistas trabajan para la edición digital. Una pequeña 
parte de ellos son los que adaptan los contenidos para la edición en 
papel” (El País).

“Incluso hay noticias que se publican en Internet antes que en papel. 
Esto era impensable hace pocos años, pero hoy estamos convencidos 
de que nuestras audiencias en papel son distintas a las audiencias que 
tenemos en Internet” (ABC).

Por su parte, entre los diarios de implantación más local la edición 
digital (cuyo protagonismo es cada vez mayor en la redacción) no está 
en el centro del modelo de negocio, sino que actúa como cebo o refuerzo 
para el core business tradicional, que sigue siendo el papel:
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Tenemos un equipo digital que adapta la información del papel y 
coordinan lo que se publica. Trabajamos para que nuestra web suponga 
un estímulo para lo que vamos a publicar ampliado e interpretado al 
día siguiente en papel” (El Progreso).

Adaptadas las estructuras al entorno digital, un segundo cambio se 
produce en el profesional de la información. Una transformación que se 
está produciendo en este mismo momento y que se deriva directamente 
de estas nuevas redacciones en las que se trabaja indistintamente para 
papel y web. El periodista de nuestro tiempo cambia de horarios y de 
hábitos. Sus rutinas, antes acompasadas con el ritmo del plomo, ahora 
se desarrollan en tiempo real. Sus hábitos de redacción también, ya que 
ahora tiene muchos más impactos una noticia de reciente actualidad con 
pocos caracteres que la misma noticia ampliada en miles de caracteres, 
pero publicada horas después (o al día siguiente en papel).

“Ellos deben saber cuántos suscriptores estamos generando, cuán-
tos lectores tienen sus informaciones y qué contenidos tienen más 
éxito .... Y esto exige un cambio en su manera de trabajar y de pensar” 
(La Voz de Galicia).

El último cambio que se produce está en los contenidos, priorizando 
su inmediatez, alineándolos a los intereses de los lectores y personalizan-
do su experiencia de lectura. Un cambio que todavía no se ha producido, 
pero que parece inminente y que se llevará a cabo con la implantación 
de los muros de pago (en los que, como veremos, uno de los aspectos 
clave será proporcionar información de alta calidad a las audiencias).

El cambio en la organización y las personas beneficia directamente 
a la mejora de los contenidos… Hemos pasado en poco tiempo de 
tener a cuatro o cinco cabezas pensando para la edición digital a 
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tener una redacción entera en la que hay casi un centenar de personas 
buscando contenidos para Internet (La Voz de Galicia).

Pero la adaptación de los periódicos tradicionales al entorno digital 
no supone únicamente un cambio en su estructura, en sus recursos hu-
manos y en la forma que tiene de contar las cosas. Implica también un 
cambio en el modelo de negocio y en sus fuentes de ingresos.

El problema está en que “el negocio en digital no es capaz, o al menos 
no ha sido capaz hasta ahora de sustituir al negocio impreso” (La Voz 
de Galicia), sobre todo en la prensa regional y local, cuya fortaleza en 
suscripciones de papel les reporta buena parte de sus ingresos.

Así es que “mientras nos preparamos para la transformación digital, 
el papel va a tener que seguir aportando a nuestra cuenta de resultados” 
(Faro de Vigo). 

La financiación de las ediciones digitales se ha realizado, hasta la 
fecha, a través de publicidad, con tres modalidades principales: la venta 
directa de espacios publicitarios, la generación de redaccionales y con-
tenidos de marca (el conocido como branded content, que ha vivido un 
crecimiento exponencial en los últimos años) y la subasta de espacios 
desocupados a través de plataformas de compra programática (terceras 
empresas que manejan un gran número de inventario; un modelo con 
escasa aceptación entre los equipos comerciales de los diarios digitales).

“Esta última técnica nos ha traído bastante miseria a los medios. 
Hemos entrado en una batalla absurda por las audiencias, llegando a 
publicar contenidos frívolos para comercializarlos a unos precios es-
candalosamente bajos” (Faro de Vigo). Una situación que ha llevado 
a muchos medios (sobre todo locales) a pensar que “no tiene mucho 
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sentido dar millones de impresiones y saturar la web si no tiene un 
retorno claro” (La Región).

Ante esta situación, en la que los ingresos de la edición digital (a pesar 
de su incremento interanual) no absorben la imparable caída del papel, 
la práctica totalidad de los diarios se están planteando modelos mixtos 
de financiación al igual que existe en los diarios tradicionales (donde 
existen ingresos por publicidad e ingresos por ventas y suscripciones). 

Será, aquí, donde se efectúe un auténtico cambio en el modelo de 
negocio:

Internet nos ha permitido unos niveles de audiencia, millonarios, 
a los que nunca antes había llegado ningún diario en papel. Ante 
estos números hemos peleado en el terreno cuantitativo, impulsando 
nuestros blogs de variedades, de videojuegos, deporte, corazón… 
que generan mucho tráfico… pero no hemos sido capaces de mo-
netizar todo ese tráfico… ni de competir con Google ni con Face-
book...En el futuro, cuando en España instauremos muros de pago 
y otras fórmulas que ya existen en países de nuestro entorno ya no 
sólo pelearemos por lo cuantitativo, sino por la calidad de nuestros 
contenidos, por lo cualitativo. (ABC)

3.2 Las Suscripciones Digitales

Finalizado el primer bloque, se preguntó a los entrevistados cuál es la 
postura de su empresa hacia las suscripciones digitales, en qué momento 
de evolución se encontraban, cuáles eran las fortalezas y debilidades del 
modelo y qué opinaban de las iniciativas que desarrollan sus competidores.

Todos los medios entrevistados tienen en mente la implantación de 
suscripciones digitales en un futuro más o menos próximo. Sin embargo, 
parece más apropiado hablar de “muros” de pago en plural, ya que cada 
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medio contempla distintas modalidades. Hay muros de pago integrales o 
parciales, y dentro de estos últimos hay variantes: medios que levantan su 
muro a partir de un número máximo de noticias leídas, los que planean 
aplicar restricciones a los contenidos exclusivos de su medio, y los que 
comenzarán solicitando un registro con el que medir el interés de sus 
lectores y generar big data que les permita tomar decisiones a posteriori.

Como norma general, podríamos decir que los medios de implanta-
ción nacional son los que trabajan en suscripciones digitales más am-
biciosas y que los diarios locales aplicarán muros de pago en aquellos 
contenidos propios (noticias locales, opinión, etc.). En cualquier caso, 
todos los modelos se encuentran en desarrollo, y el ámbito regional 
está siendo el territorio en el que más se está experimentando, con 
ejemplos como los diarios de la Editorial Prensa Ibérica (pioneros en 
el uso de suscripciones digitales en el ámbito local) como las cabeceras 
regionales de Vocento (cuyas buenas prácticas serán, con toda certeza, 
extrapolables a las grandes marcas del grupo).

“Todos los diarios tradicionales levantaremos pronto nuestros muros 
de pago. Es una tendencia imparable. En provincias ya somos muchos 
diarios los que nos hemos lanzado; los nacionales van mucho más lentos, 
pero es cuestión de tiempo que lo hagan” (Faro de Vigo).

La corriente de opinión mayoritaria considera que este modelo es 
“una reacción natural al entorno en que nos movemos”, una decisión 
para garantizar la subsistencia de las grandes marcas del periodismo 
español y que “nos va a permitir poder seguir haciendo periodismo de 
calidad y aportar valor añadido a lo que hacemos” (El País).

Se trata de un escenario que se afronta con optimismo tanto por 
los diarios nacionales (adscritos a grandes grupos editoriales y que 
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aglutinan un gran número de cabeceras líderes) como por parte de los 
diarios regionales y locales (seguros por la elevada implantación que 
tiene su marca en las comunidades en las que operan y la garantía que 
suponen sus elevados ingresos por suscripciones tradicionales). En el 
polo opuesto, existe un temor porque esta medida suponga un descenso 
en la audiencia, incluyendo quien se lamenta por no haber sido capaz de 
lanzar antes las suscripciones digitales y haber esperado más de veinte 
años para hacerlo. “No supimos darle antes valor añadido a nuestro 
producto y ahora la gente no está acostumbrada a pagar por acceder a 
la información” (La Región).

Resulta muy difícil, en opinión de los entrevistados, acometer este 
cambio en el modelo de negocio sin ninguna coordinación, pudiendo haber 
promovido una fusión las plataformas “Kiosco y más” o “Orbyt” o una 
actuación conjunta a través de la Asociación de Medios de Información 
(que reúne a la antigua Asociación de Editores de Diarios Españoles).

“No lo hemos conseguido hasta el momento. De hecho, nos cuesta 
mucho impulsar acciones conjuntas, y esto es una pena porque en cual-
quier otro negocio las empresas se reúnen para buscar entre todas una 
solución a problema estructural que les afecte” (El Progreso).

Todos coinciden en que el sector está maduro y que se avecina un 
momento propicio para instaurar muros de pago de manera gradual. 
Estos mecanismos permitirían implantar un sistema de suscripciones 
digitales que precipite el cambio en el modelo de negocio entre los 
periódicos de papel. En nada se parece este momento a comienzos del 
siglo XXI, cuando los pioneros en este sistema sufrieron la inmadurez 
de un mercado con una conectividad limitada, un tráfico reducido y 
unas audiencias pequeñas.
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En este momento, es cuestión de tiempo que todos los medios levanten 
sus propios muros. Va a ser algo inevitable… y estoy convencido 
de que el modelo se implantará. Es cuestión de tiempo, pero se 
implantará. No conozco a nadie a quien no le haya ido bien. Quizá 
tengan que esperar cuatro o cinco años, pero a todo el mundo le va 
bien pasado un tiempo. (La Voz de Galicia)

Los grandes referentes de este tránsito son los diarios de los Estados 
Unidos o de los países nórdicos, donde este modelo está ampliamente 
ensayado y funciona bien.

3.3. Tendencias y el Comportamiento del Mercado a Medio Plazo 

En la última parte de las entrevistas se proyectó a los participantes el 
día después de los muros de pago, preguntándoles qué reacciones espe-
raban entre sus lectores y competidores, cuáles son las perspectivas del 
papel y cuál va a ser la evolución de los ingresos publicitarios en Internet.

Como se apuntó anteriormente, existe una gran incertidumbre por 
conocer el comportamiento de las audiencias después de que los me-
dios instauren sus muros de pago, y este parece ser el principal factor 
que ha retrasado su implantación en nuestro país. Los entrevistados 
confirman el temor a que las restricciones a los contenidos gratuitos 
supongan un descenso de las audiencias digitales, pero asumen que el 
mercado está muy maduro y que vivimos un momento idóneo para su 
implementación, que tendrá lugar tarde o temprano:

La audiencia se ha acostumbrado a pagar por ver contenidos audio-
visuales, fútbol y música. Creo que pronto tendrán que pagar por 
acceder a información de calidad. Nunca antes estuvimos en un 
momento tan propicio para implantar muros de pago. Asistimos a 
una evolución en el consumo de contenidos. (El Mundo)
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Conscientes de esta circunstancia, los medios trabajan en adaptar 
sus plataformas al nuevo modelo de negocio. Webs más ágiles e intui-
tivas, fáciles de consultar desde el móvil y el ordenador, así como una 
información que contenga códigos más audiovisuales y que aporten 
una nueva dimensión a la información.

Como no es posible adivinar el comportamiento que tendrán nues-
tros lectores, creo que es más interesante que los medios pensemos 
qué es lo que les podemos ofrecer a las audiencias para que quieran 
pagar por acceder a nuestros contenidos. Vamos a tener que enamo-
rar a los lectores. Van a tener a su alcance muchas otras fuentes de 
información, así que no nos va a quedar más remedio que ofrecerles 
contenidos únicos y que conecten con sus intereses. (El Mundo)

En cualquier caso, se atisba un tránsito lento en la implantación del 
nuevo modelo de negocio. Su llegada será inminente, pero no parece 
que su fijación se realice de forma inmediata.

“Poner un muro no es suficiente: hay que educar a la audiencia y 
propiciar un tránsito lento. No puedes decirle a la gente que hay que 
pagar de la noche a la mañana. Lo más inteligente es levantar tu muro 
de manera gradual” (La Voz de Galicia).

Ante esta transición, todos los entrevistados son optimistas y no 
creen que los medios digitales nativos vayan a quitarles audiencia, 
aunque estos diarios no soportan la carga que supone el coste de una 
edición en papel y en su mayoría ofrecen contenidos gratuitos (aunque 
recuerdan que algunos medios como El Español o El Independiente ya 
tienen experiencias con muros de pago).

Es posible que sus audiencias suban en un primer momento, pero 
volverán a los medios tradicionales porque nuestra marca pesa más. 
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Incluso es posible que ellos también se apunten e intenten hacer 
suscripciones digitales. No tienen una edición en papel, pero es 
igualmente costoso mantener un diario digital. (El Mundo)

Esta actitud se acentúa en lo local, donde los diarios tradicionales 
reparan en la diferencia de estructura que existe entre sus plantillas y 
las redacciones de las webs de noticias comarcales.

“Su estructura no es comparable a la nuestra. Sus costes tampoco, 
eso es obvio, pero nosotros tenemos más recursos y deberíamos con-
vertirlos en nuestra mayor fortaleza. Nuestra estructura debería ser la 
garantía de un producto distinto” (Faro de Vigo).

Los medios locales, regionales y nacionales afrontan esperanzados 
el cambio en el modelo de negocio, pero no creen que este sistema 
resulte válido para todas las cabeceras.

Esto ya va a ser muy traumático para los grandes diarios nacio-
nales… pero para los diarios de implantación local va a resultar 
extraordinariamente difícil. Ellos disponen de menos recursos y 
de una audiencia más limitada. En muchos casos, ya han tenido 
problemas financieros graves. No pertenecen a grandes grupos de 
medios, les va a costar conseguir ese salto de calidad que les haga 
mejorar los contenidos y justifique el cobro. (El País)

Ante esta situación, los responsables de los diarios que operan en un 
territorio más reducido no creen que sea posible cobrar por sus contenidos 
de información general (accesibles a través de diversas fuentes), pero 
recuerdan su fortaleza a la hora de proporcionar la información más local 
(altamente demandada) y explican ámbitos en los que puede funcionar 
una suscripción digital (que se combine con otras ventajas y productos).
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Entre tanto, es previsible que los periódicos en papel sigan su línea 
descendente, más o menos acrecentada y proliferen los medios digitales.

Asistiremos a una reorganización de las empresas informativas. Yo 
aventuro un panorama en el que pequeños medios (con una dimen-
sión limitada), convivirán con grandes grupos editoriales. De hecho, 
creo que estos conglomerados se harán más grandes y coordinarán 
un mayor número de medios. (El Mundo)

En este proceso seguro que participarán gigantes tecnológicos como 
Google, Facebook y Amazon. Las ediciones digitales de los diarios 
tendrán que diferenciarse para competir con ellos en contenidos, y “los 
periódicos de papel serán productos más reflexivos e interpretativos. 
Algunas ediciones (como las de fines de semana) excederán la dimensión 
informativa para adentrarse en contenidos ‘arrevistados’, abordando los 
asuntos en profundidad” (El Progreso).

La publicidad seguirá creciendo, pero “la pregunta es si la prensa 
digital va a ser capaz de rentabilizarla” (ABC). La tendencia apunta, 
o debería llevar a que las ediciones digitales mejoren la calidad de los 
contenidos periodísticos, limitar la presencia de anuncios e incrementar 
el coste de estos espacios mientras se trabaja en la captación y fideliza-
ción de suscriptores digitales.

4. Discusión y Conclusiones

Las entrevistas han permitido llevar a cabo el objetivo fijado en el 
contexto de una investigación de tipo descriptivo: conocer cuál es el 
grado de implantación de los muros de pago en las ediciones digitales 
de las cabeceras de prensa españolas. También han aportado un enfoque 
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humano a la ineludible transformación digital en el ámbito de la empresa 
informativa, al incluir opiniones, valoraciones, ilusiones y temores de 
un conjunto de directivos que serán responsables, en mayor o menor 
medida, del cambio en el modelo de negocio de la prensa. Un tránsito 
de la financiación a en la suscripción de papel hacia un modelo de sus-
cripción digital que lleva años funcionando en países de nuestro entorno 
y que se inspira en el camino que ya han recorrido otros sectores, como 
el de la música o el audiovisual.

La respuesta a las preguntas de investigación planteadas ayudará a 
resumir las principales contribuciones de este trabajo:

P1. ¿Existe un cambio de modelo de negocio en la presa española?
Es evidente que existe un nuevo modelo de negocio. La constante 

caída de los ingresos por publicidad y las suscripciones de papel, unidas 
la dificultad para rentabilizar la publicidad en las ediciones digitales 
por la difícil competencia que plantean las grandes plataformas tec-
nológicas provocan que los editores se interesen por las suscripciones 
digitales. Esta decisión ha precipitado cambios en las estructuras de 
redacción (promoviendo una convergencia real entre las ediciones de 
papel y web), en los profesionales de la información (que modifican 
sus horarios y rutinas de redacción) y de los contenidos (mejorando su 
calidad, adaptándolos a las demandas reales de sus lectores y facilitando 
su participación). Se trata, en otras palabras, de redefinir la propuesta 
de valor de la prensa escrita y de reformular su producto para que las 
audiencias perciban los contenidos del medio como algo necesario y 
por lo que merece la pena pagar.
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P2. ¿Es inminente la implantación de muros de pago en las ediciones 
digitales de la prensa escrita?

El nuevo modelo es una realidad. Los grandes grupos de comuni-
cación llevan años preparándose y muchos de ellos han comenzado 
a experimentar con sus cabeceras locales. Sin embargo, su puesta en 
marcha se ha estado retrasando porque nadie se atreve a dar el primer 
paso y existe un temor a perder audiencias. Las cabeceras nacionales 
serán las primeras en cobrar por acceder a sus contenidos digitales y 
serán las que desarrollen los proyectos más ambiciosos. En las locales, 
el ritmo será distinto. El cambio de estructura no se ha realizado con en 
los grandes diarios, y aunque en algunas ya existen precedentes, tardarán 
mucho más en aplicar muros integrales. De hecho, quizá nunca lleguen 
al nivel de desarrollo de las cabeceras nacionales.

P3. ¿Es equiparable la situación de los diarios nacionales con la de 
la prensa local y regional?

No lo es porque parten de un producto distinto y de un modelo de 
negocio marcado por la elevada implantación local, el peso enorme de 
las suscripciones y unas audiencias envejecidas que están muy acos-
tumbradas al papel. En el ámbito estrictamente local estas cabeceras 
tienen una estructura más envejecida, una plantilla asentada y les está 
costando adaptar sus estructuras al sector digital. Unos y otros tienen 
una mentalidad distinta: los medios nacionales creen en que tienen que 
mejorar sus contenidos para justificar el pago de sus lectores. La prensa 
de implantación local y regional no está tan preocupada por la calidad 
de sus contenidos, sino por la información local que sólo ellos pueden 
ofrecer y que cada vez demandan las audiencias.
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P4. ¿Existe una corriente de pensamiento mayoritaria entre los 
directivos del sector?

Los directivos entrevistados manifiestan una mezcla de resignación, 
cautela y optimismo: resignación, porque entienden que el cambio en 
el modelo de negocio es una reacción necesaria para garantizar la su-
pervivencia de sus empresas; cautela porque nadie quiere fracasar en 
este proceso y todos contemplan una implantación gradual del nuevo 
sistema; optimismo, porque todos confían en que sus marcas van a salir 
fortalecidas.

P5. ¿Cuáles serán las tendencias y el comportamiento del mercado 
a medio plazo?

Aunque es una incógnita adivinar cómo se va a comportar el mercado 
y las audiencias, el entusiasmo de algunas respuestas podría dar pie a 
pensar que parte de los entrevistados incurra en visiones reduccionistas 
y cortoplacistas. Resulta difícil de comprender, de otra manera, la com-
placencia que mantienen hacia los medios digitales nativos. Ninguno de 
los entrevistados parece preocupado ante la competencia que les puedan 
plantar estos medios, al igual que ninguno teme que el uso masivo de 
muros de pago implique un aumento de las fake news o de contenidos 
de baja calidad periodística. Las principales reservas se sitúan en los 
gigantes tecnológicos y los agregadores de contenidos como Google, 
Facebook, Amazon y Apple. Ellos intentarán implantar métodos de 
consumo de información a través de suscripciones digitales y seguirán 
plantando una competencia en audiencias e ingresos publicitarios que 
resulta insoportable para la prensa tradicional. Ante este panorama, 
parece que va a ser más rentable financiar los contenidos digitales a 
través de suscripciones, haciendo inevitable la transformación digital 
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e inmediato el cambio de modelo de negocio. Una vez se levanten los 
muros, las futuras investigaciones tendrán abordar aspectos tan tras-
cendentes como el precio, las ofertas de lanzamiento, los paquetes de 
contenidos o la viabilidad económica de este sistema.
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Nesse cenário, dois fenômenos merecem atenção deste trabalho: 
a) em plataformas de redes sociais é possível que, eventualmente, 
pessoas comuns3 se tornem também um líder de opinião frente à sua 
audiência conquistada com base em suas opiniões e interações. Nessa 
perspectiva, surgem as celebridades virtuais, que são pessoas que pro-
duzem frequentemente conteúdos na rede, criando reputação e credi-
bilidade online e, consequentemente, conquistando grandes audiências 
e seguidores; b) os fãs – que já foram considerados em alguns estudos 
como passíveis e manipuláveis – passam a ter maior destaque, sendo 
agora considerados sujeitos dotados de bagagem cultural e produtores 
de conteúdo, uma vez que, na internet, podem expor suas opiniões e 
dar visibilidade a elas.

Não se pode desconsiderar, porém, o fato de que o acesso à rede e 
às tecnologias que permitem conexão com a internet, como smartfones 
e tablets, ainda é algo distante para muitas pessoas. Contudo, quando 
comparado com o modo de produção dos veículos midiáticos tradicionais, 
como a televisão e o cinema, por exemplo, é possível ver que houve a 
ampliação da produção cultural, antes restrita aos donos desses canais 
de mídia, enquanto a internet permite maior pluralidade de vozes e 
discursos. Pensando, ainda, nas lógicas de mídia que se alteram de um 
veículo para outro – bem como nas imbricações possíveis –, é obser-
vado que a própria celebridade virtual se diferencia das celebridades 
tradicionais, já que a primeira se fundamenta de forma autônoma na 
internet, enquanto as segundas são criadas pelos veículos midiáticos e 
dependem da exposição nesses canais para se manter famosas.

3. Considera-se pessoa comum aquela que não é famosa previamente, não tendo 
vínculos com a mídia massiva.
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As celebridades tradicionais (ou midiáticas, aqui consideradas como 
sinônimos) são criadas por um sistema denominado de “star system”, 
ou sistema de estrelas, em um processo de “fabricação” de imagens de 
pessoas que se tornarão referências para a sociedade. Morin (1989), 
responsável por esses termos, evidencia que, se antes da revolução in-
dustrial e do desenvolvimento das tecnologias de comunicação havia a 
figura de deuses olimpianos e heróis que serviam de base para incentivar 
comportamentos e padrões sociais, após o advento e popularização de 
veículos midiáticos surgem as celebridades midiáticas, configurando 
os “novos deuses olimpianos”, agora fabricados pela mídia e inseridos 
em uma cultura de massa com o intuito de incentivar o consumo. Au-
tores como Rojek (2001) apontam, ainda, que esse processo acarreta 
a “humanização” do consumo, já que as celebridades, diferentemente 
dos deuses e heróis, são pessoas comuns que, apesar de terem vidas 
luxuosas e cheias de regalias, também têm em suas vidas privadas e 
hábitos próximos da maioria das pessoas, gerando maior identificação do 
público. E esses ídolos normalmente fazem campanhas de publicidade, 
sobretudo quando estão com presença ativa na mídia, como no elenco 
de novelas ou programas que estejam acontecendo no mesmo período 
da campanha publicitária. Geralmente, fazem publicidades emprestando 
sua imagem a um produto ou serviço sem necessidade de realmente 
haver algum vínculo ou real usabilidade entre a celebridade e a marca. 

Por outro lado, a celebridade virtual potencializa ainda mais a iden-
tificação e empatia com a audiência, já que expõe justamente sua vida 
privada na internet, em uma “espetacularização do eu” (Sibilia, 2010). 
Nesse caso, trata-se de pessoas que constroem reputação online ao 
produzir e veicular regularmente conteúdos em redes sociais, sem 
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necessidade de mediadores, constituindo em si mesmas suas próprias 
mídias ou marcas. Desse modo, essas celebridades virtuais escolhem 
uma imagem de si para divulgar em uma relação de negociação que é 
feita diretamente com o público, sobretudo, pelas ferramentas interativas 
de “comentar”, “curtir” e “compartilhar”, que evidenciam quase instan-
taneamente se a audiência recebeu bem ou não determinado conteúdo. 
O diálogo entre ídolos e fãs, portanto, é muito mais direto e rápido na 
internet, e a identificação se potencializa na medida em que o produtor 
de conteúdo usa uma linguagem coloquial, criando uma “intimidade 
à distância” com seus fãs ao usar tom intimista de conversa e mostrar 
sua rotina e aspectos simples de seu dia a dia.

Thompson (2018) ao falar dessas relações mediadas por aparatos 
tecnológicos evidencia que, por meio da internet, se tornou possível 
falar com o outro de forma muito íntima e próxima tal como ocorre em 
relações “face a face”. Nesse aspecto, entende-se que campanhas publi-
citárias feitas pelas celebridades virtuais impactam de forma diferente o 
público, já que os fãs recebem a publicidade como uma recomendação 
de alguém próximo, como um parente ou amigo. Ademais, a publicidade 
feita dentro do conteúdo produzido na internet, muitas vezes, é vista 
como uma dica de alguém que usa e realmente gosta daquela marca, 
produto ou serviço. Logo, enquanto que com as celebridades tradicionais 
a publicidade é feita apenas num sentido de emprestar a imagem do 
ídolo para a marca, com as celebridades virtuais essa marca tem que ser 
coerente com o estilo de vida apresentado por esse produtor de conte-
údo. Isto, pois, como a audiência segue esse produtor por se identificar 
com suas características, posicionamentos e cotidiano apresentados na 
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internet, se a publicidade não for coerente com isso, haverá perda de 
legitimidade e quebra da reputação com a audiência.

Tendo esse cenário e vista, o presente trabalho, de abordagem quali-
tativa, tem como objetivo compreender questões acerca da receptividade 
do público no ambiente digital em relação à veiculação de conteúdos 
publicitários feitos por influenciadores digitais. Para tanto, foram sele-
cionados dois vídeos no YouTube: o primeiro, postado com patrocínio 
da Sazón no dia 17 de dezembro de 2019 por Erick Jacquin (2019), 
chama-se “Arroz com lentilha e cebola caramelizada”; o segundo, 
publicado com patrocínio da Ford no dia 19 de setembro de 2019 por 
Lu Ferreira (2019), chama-se “Rio de Janeiro em família: Colombo, 
Pão de Açúcar e Praia!”. Os vídeos foram selecionados, inicialmente, 
por terem sido publicados no segundo semestre de 2019, sendo relacio-
nados pela proximidade, mas, também, por serem postados o primeiro 
por uma celebridade de origem midiática tradicional e o segundo por 
uma celebridade virtual. Dessa maneira, é possível relacioná-los para 
verificar as lógicas que guiam o conteúdo e a forma como é recebido 
pela audiência. Para composição da amostra de análise foram selecio-
nados os 30 comentários principais, mais as respostas a eles, em cada 
vídeo, totalizando um corpus de 196 e 58 reações, respectivamente.

Fãs, Cultura Participativa e Curadoria de Conteúdo

Apesar de a cultura da participação ser um conceito bastante utilizado 
em estudos acadêmicos na última década, esta não é uma atividade que 
surgiu exclusivamente com o uso da tecnologia. Todas as formas cul-
turais de participação em grupo e atividades comunitárias como cultos 
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religiosos e festas tradicionais populares são espaços de significativa 
cooperação entre indivíduos e incentivo para o desenvolvimento de 
culturas participativas. O que pode ser observado, no entanto, é o desen-
volvimento ininterrupto de ferramentas tecnológicas que facilitam e, de 
alguma maneira, democratizam o acesso de umas pessoas a outras não 
sendo necessário, para tanto, que elas compartilhem o mesmo contexto 
espaço-temporal. Grande sujeito de olhar destes estudos, como este, 
é justamente a horizontalização da comunicação, já que ferramentas 
inéditas de mediação permitem outros níveis de interação quando com-
parados aos meios de comunicação mais tradicionais, como o rádio e a 
televisão. É importante ressaltar, nesse momento, que a internet e seu 
potencial interacional também passaram por mudanças nos últimos anos: 
em sua primeira fase era possível encontrar informações em páginas que 
se assemelhavam a um livro e a interação era, ainda, bastante limitada. 
É a partir da web 2.0 – termo atribuído a Tim O’Reilly em 2004 – que 
as páginas vão se tornando mais dinâmicas e oferecem ao usuário um 
maior leque de opções interativas; foi através do desenvolvimento 
de ferramentas e redes sociais digitais que a criação e divulgação de 
conteúdos amadores ficou ao alcance de qualquer pessoa conectada.

A Cultura Participativa, na visão de Jenkins (2009), alia as ferramen-
tas interativas da web com o barateamento dos recursos tecnológicos, 
possibilitando, assim, que pessoas desvinculadas de grandes corporações 
possam também criar e compartilhar seus pontos de vista e conteúdo 
na rede. Nesse contexto, observa-se a consolidação de

um modelo híbrido e emergente de circulação em que um mix de 
forças de cima para baixo e de baixo para cima determina como 
um material é compartilhado, através de culturas e entre elas, de 
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maneira muito mais participativa (e desorganizada). (Jenkins, Green, 
& Ford, 2014, p. 24)

Esses movimentos impactam na forma como os conteúdos são 
pensados e gerados para seus próprios meios e finalidades, bem como 
na forma como será recebido, assimilado e ressignificado, tornando a 
comunicação mais direta e imediata e, como se convencionou chamar, 
participativa. Finalmente, Jenkins, Green e Ford (2014) também estu-
dam esse contexto em que a comunicação, o consumo e a produção de 
conteúdo se entrecruzam e, para os autores, nessa cultura o público não 
é visto apenas como “um grupo de consumidores de mensagens pré-
-construídas, mas como pessoas que estão moldando, compartilhando, 
reconfigurando e remixando conteúdos de mídia” (Jenkins, Green, & 
Ford, 2014, p. 24) e é nessa perspectiva em que essa análise se ancora.

Já de muitos anos nota-se, na Internet, a publicação dos mais variados 
aspectos da vida íntima de indivíduos dos mais populares – influencia-
dores digitais – aos que apresentam um menor número de seguidores. É 
interessante perceber que a publicização do cotidiano se tornou linguagem 
largamente aceita e incentivada nas redes. Nesse sentido, Sibilia (2003) 
colabora para a compreensão de que as esferas pública e privada nem 
sempre foram instâncias distintas na vida social já que, para a autora, a 
princípio, a vida era compartilhada com a comunidade e a valorização 
de um espaço íntimo – figurado no lar – foi desenvolvida nos últimos 
três séculos da cultura ocidental. O particular e o social da vida coti-
diana, segundo ela, foram aspectos desarticulados na fundamentação 
da Modernidade frente a uma nova construção social que obedeceu a 
interesses políticos e econômicos do capitalismo industrial.
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Esse panorama parece ter sofrido diversas mudanças ao longo dos 
anos pela forma como as pessoas se apropriam da comunicação conectada 
para ressignificar comportamentos sócio-culturais, valorizando atitudes 
que pouco se assemelham àquelas apregoadas no passado. Na sociedade 
ocidental recente é notória a crescente valorização de relatos bibliográ-
ficos que se sustentam na superexposição pessoal através de discursos 
confessionais que, de acordo com Sibilia (2003, p. 6), soma-se a um 
contexto de declínio da interioridade psicológica característica da sub-
jetividade moderna e proporcionam os arranjos culturais da atualidade.

Nesse contexto, os muros que costumavam proteger a privacidade 
individual sofrem sérios abalos; cada vez mais, essas paredes ou-
trora sólidas são infiltradas por olhares tecnicamente mediados que 
flexibilizam e alargam os limites do dizível e do mostrável. Como 
entender tais processos? Podemos dizer, simplesmente, que hoje 
o privado se torna público? A resposta intui-se mais complexa, 
sugerindo uma imbricação e interpenetração de ambos os espaços 
(capaz de reconfigurá-los até tornar obsoleta a distinção). (Sibilia, 
2003, p. 7)

Tendo em vista a configuração atual da comunicação, informações 
que em épocas passadas provavelmente estariam restritas à vida priva-
da do indivíduo são agora divulgadas entre seus pares em um círculo 
social fundamentado no compartilhamento. Dessa forma, observa-se a 
valorização da intimidade socializada, vista por André Lemos (2002) 
como uma forma de subverter as lógicas da mídia e do consumo dos 
meios de comunicação tradicionais. Para o autor, “no ciberespaço, o 
público e privado se confundem como nunca” (Lemos, 2002, p. 7).

Ferramentas como os blogs, o Twitter, o YouTube e o Instagram, por 
exemplo, colocaram um número incontável de produtores de conteúdo 
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independentes de uma mídia hegemônica em um patamar de visibili-
dade como nunca antes. É dessa maneira que se criam as celebridades 
virtuais (ou influenciadores digitais, nesse trabalho tratados como si-
nônimos): segundo Primo (2009, p. 109), as “do it yourself celebrity” 
são celebridades que, devido ao avanço da tecnologia e o crescimento 
da sociedade em rede, conseguem se produzir virtualmente e ganhar, 
a cada dia, maior visibilidade e público aumentando sua comunidade 
e crescendo seu nível de influência sobre ela. Para o autor, a interação 
desta celebridade com seu público se dá de forma muito mais direta e 
próxima do que a mídia tradicional jamais conseguiu, concatenando em 
lógicas midiáticas distintas. Esses novos comunicadores buscam criar 
uma percepção de autenticidade e intimidade com seus seguidores, de 
forma que a relação entre a celebridade virtual e sua comunidade de 
fãs é baseada na comunicação que prioriza o processo de intimidade 
socializada na hibridação das esferas pública e privada, trazendo à 
margem também a racionalização de afetos. Nesse sentido, a narrativa 
criada tem como foco a valorização da personalidade individual da 
celebridade (Campanella, Nantes, & Fernandes, 2018).

Pensando nas possibilidades comerciais que se estabelecem através 
de vínculos associativos simbólicos e afetivos, é importante destacar o 
desafio em desassociar a vida íntima do influenciador digital daquilo 
que é agendado em suas redes sociais. Por consequência, quanto mais 
exposta sua vida privada, maior será a curiosidade de seus seguidores 
por ela (Primo, 2009). Essa relação tem fundamento também quando 
consideradas as ferramentas que a celebridade virtual emprega que, 
como anteriormente mencionado, possibilitam o contato mais próximo 
com seus fãs encadeando um relacionamento diferente daquele obser-
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vado em outras mídias: na internet, os seguidores de uma celebridade 
virtual também produzem conteúdo e informação na rede podendo e 
exercendo, muitas vezes, um papel de moderação com seu ídolo de 
forma praticamente instantânea.

Marketing de Influência: Posicionamento de Marca e 
Influenciadores Digitais

Explanadas previamente questões sobre as celebridades virtuais e a 
diferença em relação a outros tipos de ídolos midiáticos, torna-se funda-
mental revelar aspectos do marketing de influência, que se caracteriza 
como conteúdo publicitário feito pelos produtores de conteúdo online, 
também conhecidos como influenciadores digitais. Em que esse tipo 
de marketing consiste e como o público recebe esse tipo de conteúdo 
são questões trabalhadas nesta seção.

Antes de o influenciador digital ser reconhecido enquanto um traba-
lho lucrativo, as pessoas produziam conteúdo online apenas por hobby, 
visando expressar suas demandas e pautas na internet e encontrar pessoas 
com as quais se identificam. Nesse sentido, o que levava as pessoas a 
se expor na rede era uma razão intrínseca, e não extrínseca, conforme 
conceituado por Shirky (2011). Como decorrência desse processo, 
muitos influenciadores foram questionados pelos fãs quando come-
çaram a produzir conteúdo pago por meio de publicidade patrocinada 
por marcas. Todavia, conforme mais e mais produtores de conteúdo 
começaram a consolidar parcerias com empresas, aos poucos a prática 
foi se popularizando e os fãs foram compreendendo que essa era uma 
demanda de seus ídolos, já que produzir conteúdo online requer tempo 
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e dedicação, evidenciando a necessidade de se reconhecer a prática 
também como uma profissão pela qual recebem um salário em troca 
da entrega de conteúdo. Na maior parte das redes sociais, tais quais o 
Facebook, o Instagram e o Twitter, essas plataformas não oferecem 
nenhum tipo de pagamento aos produtores de conteúdo, que arrecadam 
dinheiro apenas pelas publicidades e parcerias com empresas públicas 
e privadas. Já no caso do YouTube, após a implementação de anúncios 
antes e durante os vídeos, os produtores de conteúdo com canais mo-
netizados4 recebem pagamentos também pela porcentagem relacionada 
ao número de visualizações do vídeo, bem como de visualizações e 
cliques na propaganda.

Mas, afinal, como esse marketing de influência se caracteriza? São 
inúmeras pessoas que produzem conteúdo online, porém os influen-
ciadores são aqueles que postam com regularidade e qualidade, sendo 
reconhecido pelo vínculo e credibilidade com a audiência por meio de 
sua reputação online. E, como apontado anteriormente, na internet os 
produtores de conteúdo dependem diretamente de seus fãs, de forma 
que essa reputação é construída em uma constante negociação com 
o público, feita pela troca de comentários e feedbacks da audiência. 
Assim, revela-se a primeira característica do marketing de influência: 
os influenciadores digitais fazem não apenas uma divulgação da marca, 
mas também entregam valor ao conteúdo publicitário, na medida em que 
evidenciam como aquele produto ou serviço se encaixa em sua rotina 
e com a construção de si feita no meio online. Em outras palavras, os 
influenciadores digitais também se constituem como mídias e como 

4. De acordo com os requisitos impostos pela plataforma. (Ajuda do Youtube, s.d.)
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marcas e, dessa forma, as relações entre empresas e influenciadores é 
uma relação de parceria entre duas marcas onde uma empresa empresta 
seus valores à outra. E como os produtores de conteúdo online depen-
dem diretamente de sua reputação para continuar tendo audiência e fãs, 
precisam ser coerentes com o conteúdo publicitário, trabalhando apenas 
com anúncios que façam sentido para o estilo de vida que apresentam 
na internet.

Ao oferecer um produto para ser avaliado pelo influenciador a 
empresa deve estar ciente da reputação que esse sujeito construiu 
no ambiente digital: toda apoiada na credibilidade, transparência e 
diálogo com seus públicos. Logo, uma parceria de sucesso deve dar 
liberdade para que o influenciador exprima sua opinião sobre a marca 
com a qual está trabalhando – a fim de não ferir o relacionamento 
com aquele nicho. (Karhawi, 2016, pp. 54-55)

Audiências específicas ou de nicho são outro ponto importante do 
marketing de influência, pois o produtor de conteúdo, ao divulgar uma 
imagem de si e expor aspectos de sua vida, gera relações de identificação 
e afetividades em torno dessa imagem e valores apresentados, criando 
uma comunidade específica de seguidores, levando a publicidade a ter 
maior chance de atingir um nicho específico e de fidelizar os clientes.

[…] não são os números que definem a melhor parceria de negó-
cio. O que define se um influenciador agregará ou não valor a sua 
marca, conseguirá converter consumidores em clientes ou não, é o 
engajamento e influência que eles têm em seus nichos e não apenas o 
número de seguidores ou inscritos nos canais. (Karhawi, 2016, p. 56)

De maneira geral, portanto, a principal diferença entre o marke-
ting convencional e o marketing de influência é justamente o valor e 
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credibilidades atribuídos aos influenciadores digitais, uma vez que são 
ídolos e também mídias. Além disso, como apontado na introdução, 
as celebridades tradicionais são criadas por um sistema que visa atin-
gir o maior público possível, e por isso têm uma audiência massiva 
e diversificada. Já no caso dos influenciadores digitais, as audiências 
podem ser menores e constituir comunidades com afinidades bastante 
específicas, facilitando o encontro entre as marcas e a audiência que 
pretendem atingir.

Por fim, na internet os fãs sabem que são fundamentais para o cres-
cimento dos canais de seus ídolos, já que sua participação é fundamental 
para engajar o conteúdo. Assim, os fãs têm sensação maior de proxi-
midade com seus ídolos, em uma relação de confiança com o criador 
de conteúdo, que faz com que, muitas vezes, o conteúdo publicitário 
seja recebido com mais naturalidade, aparentando ser como uma dica 
de algum amigo que recomenda algo por realmente gostar e usar.

Resultados Coletados

A seleção dos vídeos foi feita, em parte, considerando que Erick Jacquin 
desenvolveu sua carreira em um canal aberto de televisão inicialmente 
para, depois, buscar a aproximação com seu público através das fer-
ramentas da internet, se caracterizando, em primeiro momento, como 
celebridade midiática e, apenas em um segundo momento, como influen-
ciador digital; enquanto Lu Ferreira é uma influenciadora que criou sua 
reputação através das redes e se sustenta através da negociação com seu 
público seguidor desde a criação de seu blog, dez anos antes. Esse é um 
panorama importante para a análise, uma vez que pode ser responsável 
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pelas aproximações ou distensões na criação do conteúdo e nos resul-
tados observados frente às duas publicidades, como veremos a seguir.

Inicialmente, é importante mencionar que ambos os vídeos selecionados 
sinalizam a promoção de conteúdo pago, fator que demonstra o interesse 
em manter os laços de confiança entre o influenciador e seu público:

Figura 1. Publicidade demarcada nos vídeos avaliados. Colhido pelas 
autoras através do YouTube, 2020.

Essa observação é importante porque demonstra a preocupação dos 
influenciadores com a transparência no conteúdo que criam e garante, 
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ao seguidor, a recepção crítica e consciente. No entanto, é interessante 
notar a forma como a publicidade é anunciada nos vídeos: no primei-
ro, é utilizada uma ferramenta da própria rede social como forma de 
delimitar o patrocínio, enquanto no segundo é criada uma capa, logo 
na introdução, demonstrando o anúncio.

Para análise da recepção dos vídeos foram selecionados os 30 comen-
tários principais – segundo ferramenta disponibilizada pelo YouTube – e 
todos os comentários em resposta a eles em ambos os vídeos, somando 
uma amostragem de 196 reações para o vídeo de Jacquin. Destes, 44,4% 
versavam acerca da publicidade e, em sua grande maioria, criticavam 
a postura do influenciador.

A imagem a seguir demonstra em parte o que já foi discutido até 
aqui. Os seguidores do influenciador digital conhecem sua trajetória, 
seus princípios e, aqui especificamente, demonstram conhecer bem os 
trejeitos e o sotaque do francês:

Figura 2. Comentários avaliados (1). Recuperado de https://www.
youtube.com/channel/UCcHuI3TBzZfcYuLRxQwjY6w
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Outro fator notado é que os seguidores de Jacquin conhecem sua 
atuação na grade de programação televisiva, na qual ganhou notorie-
dade pelo MasterChef Brasil. Neste programa, o chef de cozinha ficou 
conhecido por condenar temperos prontos e por criticar, para os com-
petidores, a falta de sabor e tempero em seus pratos. Dessa forma, os 
comentários acima demonstram a proficiência dos seguidores quanto 
à postura de Jacquin no programa e brincam quanto ao uso de caldo 
industrializado na receita que ensina no vídeo selecionado. As duas 
imagens abaixo também mostram a brincadeira com o sotaque do chef 
e criticam, ambas, o uso do Sazón na receita:

Figura 3. Comentários avaliados (2). Recuperado de https://www.
youtube.com/channel/UCcHuI3TBzZfcYuLRxQwjY6w

Figura 4. Comentários avaliados (3). Recuperado de https://www.
youtube.com/channel/UCcHuI3TBzZfcYuLRxQwjY6w, 2020.

A quebra desta relação de confiança criada entre os seguidores e o 
influenciador é percebida pela frustração através dos comentários, que 
se indignam com a escolha de publicidade de Jacquin. Grande parte das 
reações se assemelha à do seguidor acima: é observada a percepção de 
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que o dinheiro da publicidade é mais valioso para o influenciador que a 
relação de confiança criada com seu público. Na Figura 5, mais reações 
que demonstram a indignação quanto à quebra no discurso do chef.

Figura 5. Comentários avaliados (4). Recuperado de https://www.
youtube.com/channel/UCcHuI3TBzZfcYuLRxQwjY6w, 2020.

Já na Figura 6, o que chama atenção é o domínio que o seguidor 
possui quanto às publicações do influenciador, bem como a forma com 
que o posicionamento reiterado pelo chef constantemente nos conteú-
dos que divulga cria sua reputação dentro da comunidade formada em 
torno da sua personalidade, escolhas e sensibilidades. Logo, o uso de 
temperos industrializados é percebido pelo grupo como uma ruptura 
no contrato imaginado.

Figura 6. Comentários avaliados (5) Recueprado de https://www.
youtube.com/channel/UCcHuI3TBzZfcYuLRxQwjY6w
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O segundo vídeo selecionado conta com uma amostragem de 58 
comentários, dos quais 41,4% tratavam sobre a publicidade e todos de 
forma positiva. Estas reações versavam acerca do conteúdo e da captação 
e edição das imagens, como mostram as Figuras 7 e 8:

Figura 7. Comentários avaliados (6). Recuperado de https://www.
youtube.com/user/blogchatadegalocha

Figura 8. Comentários avaliados (7). Recuperdo de https://www.youtube.
com/user/blogchatadegalocha

O reconhecimento da qualidade técnica dos vídeos parece impor-
tante quando consideramos que a linguagem na internet é bastante 
diversificada e muitos conteúdos são produzidos com a finalidade de 
testes de recepção. Nesse sentido, observa-se que o canal de Lu Ferreira 
desenvolveu sua própria estética e linguagem que a aproxima de seu 
público seguidor.

Outros comentários observados, como mostram as Figuras 9 e 10, 
versam acerca do cuidado com a criação do conteúdo, que é entregue 
como entretenimento e informação para o público para além do anúncio 
de determinado produto. Nesse sentido, os seguidores elogiam o vídeo 
porque conseguem “prender” as pessoas até o final.
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Figura 9. Comentários avaliados (8). Recuperado de https://www.
youtube.com/user/blogchatadegalocha

Figura 10. Comentários avaliados (9). Recuperado de https://www.
youtube.com/user/blogchatadegalocha

Outro ponto a ser frisado é que ambos os influenciadores trazem 
para a publicidade a imagem de sua família e suposta rotina. No vídeo 
de Jacquin, sua esposa e filhos gêmeos são chamados no início do ví-
deo para que sejam apresentados aos seus seguidores – essa proposta 
parece ter a intenção de criar laços pessoais, mostrando que uma receita 
natalina pode ser criada na casa dos seguidores para que seja servida 
aos seus entes queridos, bem como faz o chef. Já no vídeo de Luísa, 
a estratégia é manter seus seguidores ligados à sua história familiar 
quando mostra uma viagem de sua família (marido, filha e irmã) ao Rio 
de Janeiro – cidade que já demonstrou ter afinidade porque seu pai ali 
morou durante parte da infância da influenciadora. Ambos os vídeos 
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produziram reações que aludiam à família dos influenciadores, fator que 
exprime a efetividade da linguagem e do storytelling na criação de laços 
sensíveis com a comunidade. Ao acompanhar um influenciador digital, 
os seguidores querem sentir-se próximos do ídolo, transformando as 
interações em um tipo de amizade virtual.

Com base na análise da amostra selecionada, nota-se que Jacquin 
está ainda na intersecção entre celebridade midiática e celebridade 
virtual. Em seu canal, é notada a utilização de linguagem e exposição 
de sua imagem em nível mais pessoal, no entanto, algumas lógicas são 
reaproveitadas de seu habitat inicial, a televisão. É o que mostra a ma-
neira com que aborda o conteúdo patrocinado em seu canal. Enquanto 
isso nota-se que Luísa, celebridade nativa-digital, já possui bastante 
estipulados seus pontos de contado com sua comunidade e conhece o 
público para o qual produz conteúdo.

Seguindo nessa temática, um ponto importante a ser destacado na 
análise é a falta de interação do chef com seus seguidores através dos 
comentários e outras ferramentas que a rede social possibilita, enquanto 
Lu Ferreira curte a maioria dos comentários e responde alguns.

Figura 11. Curtida da influenciadora em comentário. Recuperado de 
https://www.youtube.com/user/blogchatadegalocha
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Marwick e Boyd (2011) entendem que ler e responder os seguidores 
são habilidades que, provenientes de pessoas famosas, deu início a uma 
série de inéditas práticas e interações. Para os autores, as celebridades 
virtuais podem aproveitar dessas ferramentas para manter afiliações 
constantes com grupos de interesse e conexões diretas com seus fãs, 
não mais parecendo indiferentes ou completamente indisponíveis ao 
público. A popularidade desses personagens é, então, “mantida através 
do constante gerenciamento de fãs e a autoapresentação é cuidadosa-
mente construída para ser consumida por outros”. (Marwick & Boyd, 
2011, p. 140)

Percebe-se, finalmente, o importante papel que os fãs desempenham 
nessa cadeia produtiva porque eles são os maiores propagadores de 
conteúdo disponibilizado na rede e reforçam o status dos produtores 
independentes.

O conjunto de fãs (fandom) tem papel fundamental porque desempe-
nha um papel mais ativo e, por ser mais engajado, recomenda mais o 
conteúdo e colabora voluntariamente para a propagação. A indicação 
é uma espécie de farol que joga luz sobre algo que pode interessar 
ao internauta. Os fãs alimentam o ciclo que beneficia a exposição 
do canal e ajudam a criar a reputação”. (Carreira, 2015, p. 8)

Isso pôde ser observado em ambos os exemplos trazidos para esse 
texto. Os fãs e seguidores de Lu Ferreira e de Jacquin abandonam o 
papel de audiência passiva de textos pré-fabricados para se tornarem 
participantes na construção e circulação de interpretações (Jenkins, 
2015). Assumindo a regularidade desse cenário, é costumeiro, como 
em ambos os casos analisados, observar a atuação de seguidores na 
cobrança por esclarecimentos de algo que os deixaram insatisfeitos ou 
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que, em seus pontos de vista, não coaduna com a postura e a persona-
lidade da celebridade.

Considerações

Soma-se ao cenário de comunicação cada vez mais horizontalizada e 
das trocas de sentidos a noção de que os aspectos comerciais das relações 
criadas e mantidas na rede estão balizados em lógicas distintas (ainda 
que aproximáveis) daquelas dos meios de comunicação tradicionais. As 
celebridades da rede ora se aproximam, ora se afastam, quando com-
paradas a celebridades midiáticas que são sustentadas pelos veículos 
de comunicação tradicionais. Dentre as distinções mais interessantes 
para essa análise frisa-se que a celebridade virtual é responsável por sua 
imagem, que é negociada constantemente com seu público seguidor e 
essa gestão é feita de maneira íntima e direta que pode englobar desde 
o formato do conteúdo e trocas de mensagens diretas até “curtidas” e 
“descurtidas”. Por isso, diferentemente de uma celebridade midiática, a 
celebridade virtual é aqui considerada sua própria mídia pela viabilidade 
em migrar pelas ferramentas da rede disponíveis “em alta” no momento 
em que fala e, uma vez fidelizado, o público acompanha essa celebridade 
em qualquer ambiente em que ela esteja. São, também, compreendidas 
como uma mídia completa porque os veículos de comunicação são 
ferramentas para seu discurso, e não moderadores/editores dele. Sua 
fala reflete sua posição e seus valores pessoais, que devem ser afinados 
e negociados apenas com seu público seguidor.

Isto posto, assim como uma emissora de TV ou uma rádio comer-
cial, o influenciador digital recebe dinheiro através de publicidade 
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para manter sua produção, seja em blog, canal do YouTube ou, enfim, 
qualquer ferramenta que utilize para publicar conteúdo. É através de 
publicidade e parcerias com marcas que se sustenta. Observa-se que, 
como já mencionado, esse novo segmento de celebridade tem seu dis-
curso amparado em caráter fortemente pessoal e a publicidade precisa 
ser selecionada para que se encaixe na realidade cotidiana e na perso-
nalidade daquela celebridade. Nesse aspecto, a análise aqui levantada 
mostra que a publicidade criada no canal de Lu Ferreira está alinhada 
aos padrões de suas postagens, posicionamentos e sensibilidades já 
mostradas e sustentadas pelo seu discurso nos ambientes que ocupa, 
enquanto a publicidade criada por Jacquin responde a lógicas que 
mesclam características da televisão – seu veículo de comunicação 
nativo – e da internet – ambiente que deseja ocupar para se aproximar 
do público seguidor. Mostrar sua família no vídeo e entregar conteúdo 
para além do anúncio do produto são pontos que chamam atenção dos 
seguidores no vídeo do chef, que demonstraram sua satisfação através 
dos comentários; no entanto, anunciar um produto que está em desa-
cordo com seu discurso pregado, tanto na TV quanto em seus demais 
vídeos no canal, é percebido pelo público como uma quebra de contrato 
e confiança, compreendido como interesse em faturar dinheiro antes de 
priorizar os laços com a comunidade.
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por la Innovación en la Producción Educativa 
Multimedia

Bryan Patricio Moreno-Gudiño1

Diana Caridad Ruiz-Onofre2
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El medio clásico de la comunicación por su atractivo, potencial y actua-
ción social (Rincón, 2008). Uno de los medios con mayor presencia en 
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económico, educativo, cultural y tecnológico.
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para la comunicación (Cárdenas, Carminiani, & Ramos, 2011). Según 
el más reciente reporte del INEC (2015), la población ecuatoriana ve, 
en promedio, tres horas diarias de televisión y nueve de cada diez hoga-
res cuentan con un televisor. Las condiciones irregulares del territorio, 
sumadas a la brecha tecnológica, ubican a la televisión como el medio 
más popular y eficaz en el país (INEC, 2012).
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En el país hasta hace ocho años no existían iniciativas de programas 
dirigidos a niños, niñas y adolescentes, la mayor parte de la producción 
era extranjera y poco educativa (Rosero-Mata, 2017). Es apenas desde 
el 2011 que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo esta-
bleció como prioridad el proyecto “Teleducación-Modelo Experimental 
destinado para que el sistema educativo mejore su calidad y condiciones 
de vida” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015).

En el marco de estos esfuerzos, aparece Educa TV para constituirse 
como una respuesta de programación alternativa, educativa, entretenida 
e innovadora en detrimento del efecto de homogeneización cultural, 
política e ideológica predominante en la televisión ecuatoriana (Moya 
Álvarez, 2003). Con más de 700 capítulos en la TV, se trata de un 
proyecto de televisión ampliada que se difunde en señal abierta (168 
canales a escala nacional), a través de su página web (www.educa.ec) 
y en redes sociales (El Comercio, 2015).

Una iniciativa con sello ecuatoriano que supone una fractura en la 
barrera entre la educación y la televisión. Despojando el estereotipo 
de que la programación pedagógica es aburrida, simple e invariable, 
para conducirla hacia un campo práctico y multiformato, procurando 
el fomento de un sentido crítico y una imaginación activa entre los 
públicos infantiles y adolescentes (Pérez Tornero, 1994). Por tanto, 
resulta preciso que este proyecto, a través de sus elementos, al menos, 
intente convertir los nuevos hábitos de consumo del conglomerado social 
mencionado para propiciar experiencias dinámicas, generar reacciones 
significativas y, sobre todo, convertir a los medios en una oportunidad 
para la reflexión que nos permita identificar los motivos de su magia 
(Pérez-Rodríguez, Delgado-Ponce, García-Ruiz, & Caldeiro, 2015).
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Contexto

Los sesenta marcaron el inicio de la televisión ecuatoriana a través 
de la iniciativa de la comunidad religiosa evangélica (Tiscama-Tejada, 
2014). Sin embargo, Ecuador no ha sido considerado un país con amplia 
trayectoria en producción audiovisual original. De hecho, en su gran 
mayoría, las parrillas se componen de producciones importadas, entre 
ellas, las comedias de situación o sitcom (Ortiz León & Suing, 2016).

En la Reforma a la Ley de Radiodifusión y Televisión del Ecua-
dor, de 1995, los medios de comunicación social tenían la obliga-
ción de promocionar de manera especial la música y los valores ar-
tísticos nacionales. Una legislación con poco efecto y generalista 
(Rodríguez-Navarrete, 2014).

No obstante, aunque dicha normativa tenía un enfoque más cultural 
que educativo, sirvió como aliciente para que, en 1998, salga al aire la 
primera iniciativa en el ámbito de la televisión educativa, pero con un 
enfoque ambiental, más que de apoyo a la formación escolar. Se trata 
de Arcandina, que se convirtió también en el primer y único programa 
que ha logrado ser exportado a nivel internacional para su difusión.

Al año siguiente, apareció una nueva propuesta: Edunet, una plata-
forma creada por la Fundación Fidal, que primero se transmitió por la 
señal por cable, pero que luego se trasladó al canal Telerama, por medio 
de un programa denominado Sé Positivo (Reinoso-Espinosa, 2014). 
En 2003, según reseña la misma autora, inicia Aprendamos, de la mano 
del Municipio de Guayaquil, y que fue la analogía televisiva del programa 
liderado varias décadas atrás por Monseñor Leonidas Proaño a través 
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de la radio: una producción de educación no formal en el medio audio-
visual y que incluye la entrega de material didáctico y certificaciones.

Sería hasta junio de 2013, con la aprobación de la Ley Orgánica de 
Comunicación (LOC), que se empezarían a identificar campos de acción 
específicos, como el artículo 97, donde se reconoce la destinación de, al 
menos, el 60% de la programación diaria para la producción de origen 
nacional, en horario apto para todo público.

A su vez, en el artículo 74, de este mismo marco legal, se establece 
que los medios audiovisuales deben “destinar una hora diaria no acu-
mulable para programas oficiales de teleeducación, cultura, salubridad y 
derechos, elaborados por los Ministerios o Secretarías con competencia 
en estas materias” (p. 95). A partir de estos antecedentes, ¿cuál sería el 
efecto? Principalmente, la aparición del proyecto Educa TV, consoli-
dado como un espacio educativo y de entretenimiento. Una propuesta 
emblemática desarrollada por el Ministerio de Educación y la Secretaría 
General de Comunicación y que prescribe la ‘hora educativa’ en todos 
los canales de televisión.

Genéricamente, Educa TV corresponde a un proyecto de televisión 
escolar y educativa porque combina de igual forma, aquellos conte-
nidos que tienen una base curricular con los que refieren temáticas 
complementarias pero no contempladas dentro de esos lineamientos, 
respectivamente. Y aunque la programación de corte educativo es ma-
yoritaria, su sitio web ofrece fichas pedagógicas para las que revisten 
un carácter escolar.

Asimismo, es importante resaltar su cooperación al postulado que 
recoge el artículo 71 de la LOC, acerca de que los medios deben “pro-
mover el diálogo intercultural y las nociones de igualdad en la diversidad 
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y en las relaciones interculturales” (p. 92). El año pasado, Educa TV 
sirvió como plataforma de difusión para la colección de cine intercul-
tural Juntos y Diversos, compuesta por 12 películas, como parte de las 
conmemoraciones por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas 
(Educar Ecuador, 2018).

El cambio más notable que marca la existencia de Educa TV es, 
seguramente, la renovación periódica de sus programas. En su inicio, 
hace ya 7 años, contaba con una gama de 13 programas, entre seriados 
y cortos, y entre los actuales y los que a futuro se estrenarán, comple-
tan más de una decena de producciones, de las que también partici-
pan otras entidades estatales, como exige la LOC (Educa TV, 2019; 
Reinoso-Espinosa, 2014).

Cabe destacar que, en la actualidad, Educa TV es el más visible 
–sino el único esfuerzo de televisión educativa, ya que, a pesar de las 
disposiciones de la ley respectiva, lo único que han hecho las estacio-
nes televisivas nacionales –las privadas especialmente- es recurrir a 
este conjunto de producciones educativas y ubicarlas en un horario 
pertinente para cumplirlas. Pero deja en evidencia que el conglomerado 
mediático ecuatoriano no ha redefinido sus prioridades y, por tanto, no 
está dispuesto todavía a sacrificarlas para otorgarle más espacio a la 
televisión educativa, por medio de producciones propias.

Método

Para llevar a cabo una aproximación multidimensional y próxima 
a la realidad del objeto de indagación, se marcaron tres rutas de explo-
ración metódica. En primer lugar, se ubicó el estudio de caso, donde 
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se consideró al proyecto Educa TV (historia/ejecución/adelanto) como 
núcleo selectivo y primario, de forma que se lograran identificar aquellos 
elementos clave o variables que confluyen para obtener una radiografía 
amplia y profunda del mismo (Martínez-Carazo, 2006).

Por su parte, también se eligió el análisis de contenido, en un intento 
por descifrar el modelo de construcción de sentido a partir de la difusión 
de mensajes educativos. No solo llegando a identificar los elementos de 
fondo y forma, sino a que igualmente se distinga entre la disposición 
de aquellas secciones individuales y su correlación como componentes 
ordenados y justificados, centrándose en el establecimiento relativo de 
dichas esferas narrativas (Andréu-Abela, 2000).

De forma complementaria, se sumó la observación como técnica para 
la recopilación de información específica a partir de unidades de análisis, 
secuencias lógicas e intencionadas (Campos & Nallely-Emma, 2012), 
con el objetivo de referir las características de este proyecto en su 
propagación a través de las plataformas sociales de Internet y la señal 
abierta de televisión. En resumen, en el apartado consecutivo se resuelve 
cotejar los campos: narrativa, serialidad y estética, como parte de este 
acercamiento metodológico -adecuado-, consignado a entender el sentido 
tanto explícito/implícito de los contenidos derivados y el establecimiento 
de las relaciones coherentes y consecuentes de su consumo.

Análisis

Educa TV debe ser abordado, para este tipo de estudio, como una 
unidad compuesta por partes que apoyan las finalidades educativas que 
lo caracterizan. Todos los días y durante una hora, Educa TV se convierte 
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en plataforma de difusión para un total de diez segmentos multitemáticos 
(Figura 1) -intercalados por otros productos cortos, generalmente de 
naturaleza publicitaria- y elaborados en varios formatos informativos 
y ficcionales, tales como series, reportajes, entrevistas, perfiles, entre 
otros, como señalan Cattan y Rodas (2016); cada uno con objetivos y 
públicos bien definidos para alcanzar.

Figura 1. Segmentos incluidos en el espacio Educa TV. Elaboración 
propia, a partir de Educa TV.

La narrativa de estos programas, en función de su planteamiento y 
de su formato, está determinada por la regla básica de la televisión y las 
nuevas pantallas, que demanda la visualización de planos más cercanos, 
es decir, medios, primeros planos y detalles, que favorezcan a su vez, la 
emotividad, para lograr que la función informativa o apelativa inserta 
en el contenido resulte efectiva.

Dado que hay programación orientada a la ciencia, la cultura y la 
formación como tal, tanto para niños como para adolescentes, resulta 
indispensable que la narrativa audiovisual se adapte a dichas especifici-
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dades. Así, por ejemplo, en los casos de Profe Youtuber, Soy ciencia, Soy 
arte y Jack y Limón, la figura del presentador es necesaria para modular 
la complejidad y la cantidad de información técnica que se emitirá.

De este modo, se incluye la intervención de un presentador anónimo 
en off, o bien uno o más personajes visibles y con un rol protagónico que 
se puede entender bajo la concepción de que él o ellos son el programa. 
Asimismo, cabe destacar que, en su mayoría, dichos personajes son 
personas, pero en ciertos casos reciben el apoyo en escena de muñecos, 
como el robot de Jack y Limón.

Por su parte, cuando se trata de programas culturales, pero basados 
en aspectos como la gastronomía, el arte y la historia, en honor a su 
inspiración en aspectos tangibles y objetivos, también las personas son 
las protagonistas, pero sus intervenciones se matizan y complementan en 
pantalla, a través de ilustraciones animadas que otorgan mayor atractivo 
y dinamismo al contenido.

Particularmente en este tipo de producciones, Hartley (2000) con-
sidera a la televisión como enseñanza per se, ya que “es una parte, y 
un ‘testimonio’, de la democratización transmoderna y transnacional 
de la cultura” (p. 72).

En cambio, los tres últimos programas –Regreso a clases, ¡Hoy 
hablamos! y Yo Leo- debido a su carácter eminentemente escolar, con 
el fin de no reproducir un esquema estático y tradicional, recurre a una 
narrativa basada en los dibujos animados y, por tanto, más direccionada 
hacia un público infantil.

Eso sí, en todos los programas, la narrativa, a nivel audiovisual y 
textual (contenidos escritos o locutados), la expresión, en sus diversas 
formas, de una amplia gama de valores personales y sociales que apun-
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talen la formación de la audiencia: diversidad, respeto, justicia, equidad, 
amor, interculturalidad, paz, solidaridad, empatía, unión familiar, entre 
otros (Cattan & Rodas, 2016; Rosero-Mata, 2017).

Dentro de este espectro de análisis, merece especial atención la 
narrativa de los espacios publicitarios, porque no se trata de series de 
anuncios comerciales o políticos, sino de spots de tinte social y educa-
tivo, y referentes a la misma programación de Educa TV.

Se trata de los únicos minutos publicitarios de la parrilla programática 
de los medios, en los cuales ni estos ni sus anunciantes tienen participa-
ción. Por estos motivos, su lenguaje conjuga también la participación de 
personas como de personajes animados, siempre con mensajes cercanos, 
positivos, sencillos y claros.

De este modo, Educa TV se inserta en una revolución mediática 
donde “lo audiovisual está muy presente dado que, además de ser un 
lenguaje, es una manera de presentar testimonio sobre lo que se comu-
nica” (Renó, 2015, p. 261).

Respecto a la serialidad, se evidencian dos situaciones: a nivel 
general no existe, pero a nivel de los programas sí. Esto quiere decir 
que no hay una concatenación clara entre todos los diez segmentos que 
salen al aire, su orden de aparición no se rige por temas y tampoco por 
tiempos de duración. Ahora bien, si se analiza cada seriado transmitido 
por Educa TV, se aprecia que cada capítulo es independiente de acuerdo 
con la trama: aunque existe un macrotema (ciencia, aprender idiomas, 
recomendaciones de lectura…) que guía todas las producciones, sus 
contenidos presentan situaciones autónomas en torno a él, presentando 
un inicio, desarrollo y resolución o final propios, que no se plantean 
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mirando al anterior capítulo o al siguiente, como ocurriría en un for-
mato novelado.

Finalmente, el estudio de la estética en Educa TV está dado desde 
dos perspectivas: la primera desde el sentido clásico de este concepto, 
y la segunda desde el marco de una comparación respecto a la comple-
jidad televisiva que demanda la actualidad.

Respecto al primer punto de vista, hay que señalar la priorización 
de la calidad técnica integral, que incluya la dimensión audiovisual y 
de fondo, sin diferencias entre los programas, tanto si su producción se 
hace completamente guionizada, como si queda a merced de la espon-
taneidad con que se presenten historias o situaciones personales. Esta 
predilección por la alta calidad de los contenidos se constituye también 
como un reflejo de su interés por ofrecer a la audiencia ecuatoriana, 
una televisión educativa atractiva y efectiva. Rosero-Mata (2017) se-
ñala, como muestra de la alta recursividad estética, elementos como la 
repetición para fijar aprendizajes, la espectacularidad, la modificación 
razonada de los ritmos, la aparición de personajes capaces de generar 
identificación, las variantes cronológicas en la forma narrativa, la di-
versidad de recursos entre programas o la constante reafirmación de 
códigos ideológicos positivos.

En cambio, desde una visión más actualizada, más específicamente 
de la estética operacional, Educa TV tiene todavía aspectos que mejorar. 
Si se parte de los conceptos de flexibilidad, adaptabilidad y reescritura, 
queda claro que esta producción educativa no cuenta con mecanismos 
de interactividad real, que permitan al público internarse y participar 
directamente de la producción y emisión de sus programas; un aspecto 
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que inclusive podría aportar a una mayor interiorización de los valores 
y conocimientos positivos que promueve.

A pesar de que Educa TV tiene en la televisión a su plataforma es-
trella y se transmite también a través de su página web, de su canal en 
YouTube y complementa su acción formativa y promocional en Face-
book y Twitter, se vuelve completamente necesario que, más allá de las 
estadísticas sobre visualizaciones, reacciones y comentarios que estos 
medios puedan ofrecer, queda aún abierta la posibilidad de convertir a 
niños, adolescentes y sus familias –como principales destinatarios- en 
verdaderos prosumidores, en personas proactivas que construyen su 
propio conocimiento a partir de lo que este proyecto educativo lleve a 
sus pantallas.

Conclusiones

A partir del análisis realizado en función de los contenidos de 
Educa TV, se descubre, en primer lugar, su importancia como eje ar-
ticulador de las políticas públicas en materia de educomunicación, 
formuladas por el gobierno ecuatoriano. Al ser un proyecto nacido de 
una iniciativa de este tipo, bajo el apoyo también de la normativa ac-
tualmente en vigencia, debería y, en verdad, ha sido capaz de retribuir 
el financiamiento estatal/público, y por ello, ciudadano, convirtiéndose 
en una plataforma que, por su nivel de innovación y singularidad, fácil-
mente llegó a las pantallas de un gran número de hogares ecuatorianos, 
gracias a su presencia en todas las estaciones privadas de televisión de 
señal abierta del país.
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Sin embargo, claro está, su retransmisión multicanal, que también 
incluye al streaming de su sitio web oficial, no se debe exclusivamente 
a una suerte de preferencia, sino más bien a la falta total de compe-
tencia, respecto de la producción audiovisual educativa y, sobre todo, 
realizada en territorio, con gente ecuatoriana y para un público de esta 
misma nacionalidad. Empero, aunque no existan productos similares 
o iguales y de producción nacional, tampoco se puede desconocer una 
serie de aspectos que confieren a Educa TV, un estatus respetable y 
de confianza como referente. Una periódica -pero siempre necesaria- 
renovación de su oferta programática, siempre teniendo en cuenta las 
nuevas demandas formales, técnicas, temporales y temáticas que exi-
gen sus audiencias, compuestas en la actualidad, por nativos digitales, 
millenials y centennials casi en su totalidad, es uno de los puntos a 
favor de esta propuesta.

La composición narrativa de Educa TV, de los programas que ha-
cen posible cada nueva emisión diaria, es asimismo importante, por-
que adapta de forma efectiva, según cada formato, tema y personaje 
previamente determinado, los contenidos que pondrá a disposición de 
públicos en busca de insumos didácticos que reflejen o complementen 
los conocimientos provistos por el sistema de educación formal o, en 
segunda instancia, de la familia.

Es precisamente de estas dos fuentes que bebe Educa TV, para cons-
truir un metarrelato que se impone sobre las especificidades de cada 
segmento o programa que compone la emisión diaria de una hora: la 
promoción de los valores humanos, a través de más elementos visuales 
y, por tanto, explícitos, que implícitos. Aspecto entendible, además, 
en función de los diversos niveles de raciocinio y conciencia que sus 
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principales consumidores han desarrollado en tan tempranas edades, 
puesto que se trata de aproximarlos a la televisión convencional y en 
línea con fines pedagógicos, no de asustarlos y alejarlos.

Desde el punto de vista de la serialidad, esta dimensión existe y lo 
hace en dos contextos: un ambiente interno, en el que todos los elemen-
tos comunicacionales empleados sirven para otorgar unidad al relato 
individual de cada capítulo, y que luego propende hacia el alcance de 
la cohesión para el programa, a través de sus progresiones parciales; y 
un ambiente externo, destinado a proteger la armonía que debe combi-
nar, durante una hora, los más diversos aportes educativos, basados en 
varias disciplinas y en varios personajes y formatos.

Por último, a manera de conclusión y, por qué no, de recomendación, 
se puede deducir acerca de la estética operacional de Educa TV que, a 
pesar de ser claros y decididos sus esfuerzos por marcar la pauta de la 
innovación televisiva, sus potencialidades no están siendo explotadas 
en la forma en que debieran. Si bien el aparato transmisor análogo no 
brinda más facilidades que las conocidas y experimentadas por todos 
–las de naturaleza unidireccional y monológica-, la plataforma online 
que posee, puede convertirse, fácilmente, en escenario de un verdadero 
proceso de revolución educomunicacional, por así llamarlo, al dar el paso 
definitivo hacia una real interactividad y colaboración público-programa 
y viceversa, a lo largo de todo el camino que una idea debe recorrer 
hasta evolucionar en un producto digno de llegar al menú de consumo 
mediático de las audiencias.

Educa TV es televisión para aprender. Este proyecto constituye una 
apuesta exitosa en el mercado educativo y cultural ecuatoriano. Se trata 
de un modelo basado en la creación y difusión de contenidos ilustra-
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tivos y didácticos a través de la señal abierta nacional e Internet. Una 
experiencia que nace como parte de las políticas educativas impulsadas 
por el Gobierno en el Plan Nacional del Buen Vivir y la Ley Orgánica 
de Comunicación.

Educa TV se establece como una figura emergente de producción 
propia, respecto a un escenario de globalización de la telebasura y los 
relatos chabacanos. Por su forma, calidad, expansión y contenido, Edu-
ca TV se abre campo en innovadores escenarios para pensar y vivir la 
televisión contemporánea.
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Escrevivências Decoloniais: a Experiência 
do Documentário-Ensaio para um Discurso 
Militante e Decolonial

Paula Simone Busko1

Este trabalho é parte de uma pesquisa de doutoramento em que o 
ponto de partida é o lugar da fala de mulheres que contam a experiência 
do viver valorizando a fala das minorias. Mulheres que contam suas 
histórias e lutas através de um documentário-ensaio audiovisual que 
são chamadas de escrevivências: que são formas de dizer algo entre o 
vivido e o falado e que são decoloniais.

O audiovisual proposto na pesquisa em questão e apresentado nesta 
comunicação tem o objetivo de apresentar um modelo de narrativas 
audiovisuais como forma de difundir espaços de cidadania na formação 
de identidades e luta social em meios rurais. Enquanto ferramenta que 
promove movimentos sociais em seus espaços de conscientização, o 
audiovisual corrobora para o fortalecimento de identidades culturais 
e formação política. Através de um documentário-ensaio proposto 
evidenciando a vida destas populações, localizadas no Vale do Ribeira 
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em São Paulo, determinados discursos linguagem e sujeito se tornam 
referências e representações do meio onde vivem, configurando aspec-
tos sociais e demandas políticas próprias de sua gente. Escrevivências 
audiovisuais dá um sentido mais abrangente à construção e a (re) pro-
dução de sentidos. Também servirão de alerta, ao narrar um tempo de 
costumes, da falta de conscientização, de direitos negados e injustiças. 

Mulheres quilombolas e indígenas do Vale do Ribeira (SP) ao contar 
suas lutas pela defesa de seus territórios apontam que certo feminismo 
está na base destes discursos militantes. As escrevivências destas mu-
lheres - como uma forma de constituir discursos audiovisuais - onde o 
sujeito “é o senhor de seu dizer” (Fairclough, 2016) caracterizam um 
trabalho de cunho experimental em que a criação de um documentá-
rio-ensaio aponta para a constituição de um discurso não totalitário dos 
sujeitos sobre a vida, o trabalho, as relações familiares e o feminismo 
agroecológico. Elas carregam uma ancestralidade latente e um dizer, um 
saber e um fazer característicos daquela terra. Algo que fora repassado 
de geração e geração e que, sem o conhecimento de livros ou da ajuda 
de “expertos brancos” constituíram um modo de vida e uma maneira 
de ver e sentir o meio familiar e sua gente.

A construção de uma identidade cultural e social feminina por meio 
do audiovisual não deixa de admitir uma denúncia das violações dos 
direitos humanos. Ao dar ênfase à fala das populações ribeirinhas, in-
dígenas e quilombolas, sobretudo de mulheres que unem o trabalho da 
agricultura familiar à agroecologia, as instituições sociais envolvidas 
nestes processos educativos por mulheres e para as mulheres formam 
um trabalho em rede. Nesse sentido, este projeto de comunicação que 
está sendo realizado sempre aponta que qualquer trabalho informativo 
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nestes espaços é também um trabalho educativo e, desse modo, se dá a 
importância da comunicação visual nestes espaços de interação.

Escrevivências Decoloniais: Linguagem e Discurso

De acordo com Evaristo (2017) há muitos modos de escreviver. 
Em todos os modos, o certo é que quem escreve, sem dúvida, escreve e 
vive. Quem escreve, sabe que entre o que aconteceu e o que está narrando, 
há um espaço em que a invenção faz ressurgir uma memória que é uma 
verdade, mas que também pode ser uma mentira (Evaristo, 2017, p. 11). 
A memória pode ser vívida e pode ser falha. Mas, ainda assim, é uma 
memória que pode ser coletiva ou trazer lembranças de uma vivência 
em particular. Tais lembranças são passadas e repassadas e sempre rein-
ventadas, algo se perde e algo se ganha no contexto do narrado.

O dizer decolonial está presente nas vozes de mulheres que se ca-
lam e que se manifestam no viver de seu cotidiano, privilegiando “o 
fragmento sobre a totalidade”. É como dar vez “às versões, mínimas, 
fragmentárias de vidas comuns, de pequenas vidas de personagens em 
cujos percursos se conjugam derrotas advindas de sua condição social, 
racial e gênero” (Evaristo, 2017, p. 187). E como escrevivências não 
deixa de ser um tipo de discurso, nesse sentido, “o discurso contribui 
para construir as relações sociais entre as pessoas, ... para a constru-
ção de sistemas de conhecimento e crença” (Fairclough, 2016, p. 95). 
Complementam-se tais elementos do discurso as “condições de prática 
discursiva” onde se apresentam os “aspectos sociais e institucionais” 
(Fairclough, 2016, p. 295). Ou seja, o discurso característico de um 
espaço, um tempo e por certo grupo social.
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As memórias subterrâneas, assim chamadas por Evaristo (2017, 
p. 191), ao emergirem para os espaços onde está a escrita de poder, 
acabam por rasurar “a cena dos grandes feitos” e permite a constituição 
de novas histórias, quebrando o silêncio dos marginalizados, dos que 
vivem vidas tão pequenas ou esquecidas e que se perdem no cotidiano. 
Nesse sentido, a autora destaca a importância do escreviver “Uma his-
tória de superação vinda dos antepassados, a partir de uma perspectiva 
identificada com a visão do mundo e com os valores do Atlântico Negro” 
(Evaristo, 2017, p. 185).

É importante dizer que as escrevivências são uma escolha e uma 
forma de dizer. Esta forma de dizer que é decolonial está presente na 
vida e nas vozes de mulheres que por muito tempo se calaram, mas que 
agora tomam coragem e manifestam seus desejos e uma nova maneira 
de viver seu dia-a-dia, privilegiando “o fragmento sobre a totalidade”. 
Nesse sentido, escreviver é dar vez “às versões mínimas, fragmentárias 
de vidas comuns, nem heroicas nem exemplares, de pequenas vidas de 
personagens em cujos percursos se conjugam derrotas advindas de sua 
condição social, racial e gênero” (Evaristo, 2017, p. 187).

A escolha por contar histórias de vida por meio do audiovisual 
promovendo também um espaço de luta e de conscientização caminha 
em consonância ao pensamento de Walsh (2012, p. 23), que não nega 
o vínculo da descolonização com a humanização dos saberes. Para a 
autora, se um movimento é consequência de outro, é neste jogo híbri-
do que se (re) constrói o “modo otro” implicado na decolonialidade. 
Por isso, Walsh considera que não se pode simplesmente negar o projeto 
da modernidade/colonialidade, porque seria nos colocarmos do outro 
lado da fronteira, estabelecendo um novo “paradigma colonial”. Ou seja, 
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é construir algo novo de outra forma, mesmo que por resistências e lu-
tas. Nesse sentido, um dos desafios decoloniais é o comprometimento 
de pensar o conhecimento a partir de uma crítica ao colonialismo do 
ponto de vista individual e coletivo e propor formas para que se faça 
uma nova ciência (Santos, 2004).

Escrevivências Audiovisuais: uma Forma do Dizer

O audiovisual é um modo de dizer, constitui-se de uma linguagem 
e um discurso que existe neste lugar e que demonstra uma dinâmica 
ao visibilizar a fala do oprimido, que é a mulher, que é negra, que é 
indígena, que é minoria, trabalhadora rural. Um discurso por si só já 
é persuasivo e é um movimento político. Associado a um meio de co-
municação, um discurso tem condições de negar, criticar, questionar, 
reformular ou simplesmente repassar em uma linguagem mais acessível 
os diversos discursos produzidos pela ciência em várias esferas sociais 
(Orlandi, 2003).

Estas escrevivências contadas pela experiência do audiovisual têm 
o intuito de ecoar uma denúncia contra a permanência histórica de um 
privilégio da pronúncia de palavras como subalterno, outro, império, 
colonial, para transformá-las em palavras como memória, igualdade, 
escolha, coletivo, ancestralidade e liberdade. Desse modo, Eni Orlandi 
aponta que

(…) o discurso é definido não como um transmissor de informação, 
mas como efeito de sentido entre locutores. Assim, se considera que 
o que se diz não resulta só da intenção de um indivíduo em informar 
outro, mas da relação de sentidos estabelecida por eles num contexto 
social histórico. (Orlandi, 2003, p. 63)
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Ao destacarmos a relação entre ciência, gênero e discurso, eviden-
cia-se que processos históricos e políticos já revelaram que muitas das 
ações cotidianas de mulheres em um passado recente tiveram como 
base uma ética científica. Corrobora-se a busca pelo reflexivo e por 
sentidos que possam ser (re) produzidos, onde a fala das minorias se 
mistura a fala do pesquisador. É a experimentação da linguagem escrita 
pelo audiovisual em que os sujeitos do discurso tomam posicionamento 
e estabelecem um processo decolonial (Walsh, 2012). Por meio das 
escrevivências audiovisuais estas mulheres evidenciam muitos exem-
plos de uma prática social que forma um coletivo de luta e resistência. 
O alcance do audiovisual abre um espaço para que esta mulher que é 
real e que é território realize práticas sociais agroecológicas que talvez 
não existissem se não fosse por elas.

Neste contexto metodológico, as escrevivências se aportam em 
Matos e Soler (1997) na argumentação de que

novas abordagens historiográficas também renova os olhares sobre 
o passado, incorpora a diversidade e a multiplicidade de interpreta-
ções, abrindo o campo para análise de expressões culturais, modos 
de vida, relações pessoais, redes familiares, étnicas e de amizade 
entre mulheres e entre mulheres e homens, seus vínculos afetivos, 
ritos e sistemas simbólicos, construção de laços de solidariedade, 
modos e formas de comunicação e de perpetuação e de transmissão 
das tradições, formas de resistência e lutas até então marginalizadas 
nos estudos históricos, propiciando um maior conhecimento sobre 
a condição social da mulher (Matos & Soler, 1997, p. 103)

No intuito de associar lembranças umas às outras, colcha de retalhos, 
misturando as histórias do passado com as narrativas do presente, cenas 
de vida que não começa nem acaba, existe a preocupação na constitui-
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ção do documentário-ensaio de vincular saberes do passado a saberes 
outros, que emergem pela figura de novos personagens que em rede 
podem revelar suas intenções, diante das experiências de mulheres que 
emergem para exporem suas experiências. A pretensão é trazer à tona as 
narrativas e os discursos daquelas populações de mulheres em constante 
esforço coletivo para garantir a vida, o trabalho e a preservação de suas 
ancestralidades no enfrentamento da pobreza, da violência política e 
econômica e do esquecimento que ainda as consome.

Evidenciar as narrativas e as experiências de mulheres por meio 
das escrevivências audiovisuais articulando-as a uma ferramenta de 
comunicação é possibilitar a ampliação deste trabalho em estudos e 
debates futuros ressaltando os modos de dizer de populações rurais num 
movimento de libertação, diante do colonialismo ainda presente em 
suas culturas. Negados seus saberes locais e seus direitos, o trabalho da 
mulher no meio rural desperta interesse, uma vez que novas perspectivas 
despontam num momento em que as minorias precisam se fazer ouvir 
e se fazer respeitar num contexto social mais amplo.

Ao constituírem tais narrativas configuram seus modos de vida e, 
desse modo, se constituem como sujeitos que caminham para a busca de 
uma alteridade possível. Possível porque está se falando de um espaço, 
de um tempo e de um sujeito coletivo. Em relação à veracidade dos fatos 
Gomes (2004, p. 14) argumenta que uma linguagem é uma verdade. 
O que deve importar ao pesquisador é a ótica assumida pelo registro e 
de como o autor de tais memórias se expressa: “O documento não trata 
de “dizer o que houve”, mas de dizer o que o autor diz que viu, sentiu 
e experimentou, retrospectivamente, em relação a um acontecimento”. 
Nessa linha de pensamento, outra pergunta se faz para esta pesquisa 
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é: Nas escrevivências, quem é o sujeito do discurso? Ora, se a fala da 
autora da escrevivência somada às narrativas femininas que refletem 
e refratam as práticas sociais do grupo social envolvido, pode-se dizer 
que o sujeito da pesquisa é um sujeito coletivo.

Metodologia Decolonial para um Trabalho de Escrevivências

De acordo com Ocaña, Lopez e Conedo (2018, p. 193) a decolo-
nialidade “é uma ciência/cultura fronteiriça, indisciplinada e deso-
bediente”. É uma cultura própria que vive nas bordas, nas fronteiras. 
Autoconfigura-se em/desde/por/para sua própria realidade.” Quanto 
mais fragmentadas as histórias mais proximidade se tem com os sujeitos 
envolvidos e mais decolonial é sua pesquisa. Valorização da biopráxis 
humana. Mas o que ela representa?

As biopráxis humanas representam as atividades, ações e operações 
mais concretas que desenvolve uma pessoa em seu cotidiano (frag-
mentos do viver humano), de forma espontânea. “Os instantes que 
configuram a vida diária da pessoa”. (Ocaña, Lopez, & Conedo, 
2018, p. 179)

Portanto, Ocaña et al. (2018) faz uma crítica aos pesquisadores 
que apenas refletem teoricamente sobre um processo decolonial. Para 
o autor, isso não é metodologia, é reflexão. Traçar uma metodologia 
decolonial é mover-se junto ao grupo de interação, é participar não 
apontar, é reconhecer-se nos sujeitos e não julgá-los, é um processo 
dialógico e não monológico, é saber que mesmo sendo um processo 
decolonizante, é político: “Todo processo decolonizante é político e 
ideológico” (Ocaña et al., 2018, p. 182). 
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Diante dessas considerações, a metodologia decolonial consiste em 
criticar a ciência clássica, moderna e seus métodos utilizados em pes-
quisa. Criticar seus modos de investigação, do fazer pesquisa colonial, 
das práticas impostas. Tentativas de se impor ao outro, de apontar, de 
disputar de forma antiética, enfim, não respeitar o outro. Para ser deco-
lonial em pesquisa é necessário ser: “democrático, procurar ser justo, 
compartilhar e solidarizar-se” (Ocaña et al., 2018, p. 183).

Aqui, uma metodologia decolonial aplicada num contexto de es-
crevivências é ouvir o outro dentro de um contexto plural, cultural, 
social e histórico, entendendo-se como parte ativa daquele cenário. Ao 
reconstituir a narrativa, entender que faz parte da constituição “daquele 
discurso” contextualizado nas escrevivências. O caminho para que esta 
ação ocorra é trabalhar de acordo com os seguintes elementos que estão 
presentes na contextualização linguística.

A Importância do Documentário nas Questões de Gênero

A produção de um documentário sobre os modos de vida das pessoas, 
sobretudo de mulheres, do fazer e do ser visibilizam maneiras contem-
porâneas de intermediar os conhecimentos ou representações de mundo, 
presente em nossas práticas sociais cotidianas (Ferraz & Fusari, 1992). 
Através de uma metodologia decolonial presente neste trabalho, obje-
tiva-se valorizar a histórias locais solapadas pelo processo colonial; 
reconhecer a diversidade como um processo emancipatório; decolonizar 
e ouvir a voz das identidades fraccionadas (Ocaña et al., 2018).

Desde o princípio a imagem foi um meio de expressão, de comu-
nicação, de iniciação e de encantamento. Martín-Barbero e Rey (1999, 
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p. 9) destacam que “mais orgânica que a linguagem, a imaginação pro-
cede de outro elemento cósmico cuja mesma alteridade é fascinante”. 
É dizer que a imagem está associada ao campo da arte, mas também à 
manipulação enquanto persuasão religiosa, ideológica, engodo, trama 
ou malefício. O sentido estético da imagem, associado frequentemente a 
“resíduos mágicos” ou “vestimentas políticas ou mercantis”, corrobora 
para caracterizar um sistema social como lugar de “batalha cultural” 
(Martín-Barbero & Rey, 1999).

Nesse jogo de representações, o audiovisual sempre estará a serviço 
de um jogo hegemônico de poder, mas que em crise, ressalta a neces-
sidade de se fazer visível em meio às identidades plurais e mestiças de 
outros espaços geográficos. Na América Latina, por exemplo, conforme 
Martín-Barbero e Rey (1999, p. 11), manifesta-se o direito dos “povos 
do sul contar as decisões que os afetam, pelo direito a contar suas 
histórias, e des-cobrir, recriar nelas – nos relatos que a fazem local e 
mundialmente reconhecidas – sua identidade plural”.

Teoricamente, segundo Ferraz e Fusari (1992), o documentário foi 
desenvolvido na década de 1930, com o desígnio de ser “cinemaverdade”, 
com o caráter documental. Este tipo de mídia está ligado a fatos, acon-
tecimentos e personagens históricos constituindo os fatos de forma a 
selecionar os resquícios envolvendo os em uma narrativa. Como apoio 
didático e a textualização de determinados contextos sociais, é o “es-
petáculo da língua e do visual” e contribui para a formação educativa 
e traz informação aos sujeitos, aponta para uma criticidade quanto à 
compreensão de um mundo particular.

Somando-se a estes aspectos se dá a criação de um texto e um au-
diovisual que não deixam de serem documentos, em que se atribui o 
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valor de um testemunho que depende, pelo menos em parte, da posição 
do pesquisador de acordo com uma época e também de sua organização 
mental. Isto pode não ser considerado intervenção, mas é menos neutra 
que um fato considerado autêntico.

Le Goff (2003) aponta o documento como consequência de forças 
sociais que o moldaram. Dessa forma

o documento não é inócuo. É, antes de mais nada, o resultado de 
uma montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, 
da sociedade que o produziram, mas também das épocas sucessivas, 
durante as quais continuou a ser manipulado, ainda que pelo silên-
cio. O documento e uma coisa que fica, que dura, e o testemunho, 
o ensinamento (para evocar a etimologia) que ele traz devem ser 
em primeiro lugar analisados, desmistificando-lhe o seu significado 
aparente. O documento é monumento. (Le Goff, 2003, p. 537)

E a ideia de pensar um determinado documento como monumento 
traz a perspectiva de documentário. Ele traça o econômico, o social, o 
político, o jurídico e o cultural que influenciam o narrador, a narrativa 
e o pesquisador. Tanto o texto e o audiovisual, que não deixa de ser 
uma forma de escrita visual são influenciados por forças que operam 
no “desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade (Le Goff, 
2003, p. 525).

Portanto, a produção de um documentário sobre os modos de vida 
das pessoas, do fazer e do ser visibilizam maneiras contemporâneas de 
intermediar os conhecimentos ou representações de mundo, presente em 
nossas práticas sociais cotidianas (Ferraz & Fusari, 1992). Castells (1999) 
aponta a relação entre a comunicação, cultura, educação e o estabele-
cimento de redes de interação em um determinado espaço. Este último 
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destaca a importância que a imagem corrobora para o conhecimento e 
o entendimento dos movimentos sociais em pauta.

Sem dúvida, o documentário-ensaio traz outra possibilidade de 
escrevivências que não somente por meio da escrita, mas também pelo 
audiovisual como forma de construção de uma realidade. Para Evaristo 
(2017, p. 187): “A narrativa [falada] que a partir de então se desdobra é 
feita de pequenos relatos, breves histórias de vida de muitos personagens, 
homens, mulheres e crianças [modos de dizer e fazer]”; indo além e 
constituindo novos olhares sobre o grupo social onde há a possibilidade 
de escreviver áudio e visualmente vidas de resistência, de luta, de tensões 
que se estabelecem num tempo; é o olhar pelo olhar e pelo ouvir, falas 
inquietantes de histórias que interligam o passado-presente colonial a 
uma série de heranças coloniais para resolver.

Conclusão

Ao se tratar de uma linguagem audiovisual e decolonial, pressupõe-se 
que seu uso está para os sujeitos que buscam sua alteridade. Nesse sen-
tido, a linguagem trabalhada nesta pesquisa apresenta um contraponto 
ao colonialismo latinoamericano, que sugere a opressão linguística 
do que está estabelecido e que agora caminha para uma mudança, ou 
seja, para uma nova linguagem, mesmo que esta seja uma linguagem 
de resistência. Com o objetivo de questionar e “(re) criar inteligibili-
dade sobre certos problemas sociais em que a linguagem tem um papel 
central”, segundo a visão de Moita Lopes (2006, p. 14) esta nova temá-
tica de pesquisa não se caracteriza somente pelo interdisciplinar, mas 
também pelo indisciplinar. Nesse sentido, o audiovisual possibilita um 
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movimento de reflexão que corrobora para uma “desaprendizagem” de 
teorias previamente constituídas sobre modelos de desenvolvimento 
locais e da importância da participação da mulher nos espaços sociais, 
enquanto cidadã que também contribui para a sociedade.

Como uma nova proposta para realização de pesquisas acadêmicas há 
o intuito de proporcionar a criticidade e a construção de conhecimentos 
por meio de uma atuação ativa em certos espaços sociais. Passando por 
diversas transformações ao longo das décadas, a imagem não é a única 
coisa que se transformou. Em realidade, as condições de produção e de 
circulação entre o imaginário individual e o imaginário coletivo, além da 
estética empregada confirma a relação entre o efeito das representações 
que são empregadas em determinado espaço às tecnologias. Isso pode 
trazer os efeitos de sentido carregados pela imagem e pelo discurso, 
configurando - independente dos objetivos a que se propõe - um ima-
ginário que deverá ser percebido e reconhecido além das fronteiras 
espaciais e temporais em que foram criados.

Quanto à forma que se organizam tais discursos audiovisuais enquanto 
prática discursiva e prática social se torna claro que existe uma inten-
cionalidade. Esta pertence a um jogo de narrativas, onde se encontram 
certas frases de efeito e ênfase numa linguagem padronizada, no intuito 
de causar sentidos que poderão transformar uma determinada realidade 
e constituir identidades. Passando por diversas transformações ao longo 
das décadas, a imagem não é a única coisa que se transformou.

Em realidade, as condições de produção e de circulação entre o ima-
ginário individual e o imaginário coletivo, além da estética empregada 
confirma a relação entre o efeito das representações que são empregadas 
em determinado espaço às tecnologias. Isso pode trazer os efeitos de 
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sentido carregados pela imagem e pelo discurso, configurando - inde-
pendente dos objetivos a que se propõe - um imaginário que deverá ser 
percebido e reconhecido além das fronteiras espaciais e temporais em 
que foram criados.

Conclui-se, portanto, que a linguagem do audiovisual é assim consti-
tuída por meio de resistência e é uma forma de conscientizar pessoas na 
formação de uma ética coletiva, própria de um meio social. Linguagem 
que embora fragmentada, originária de povos minoritários, procura 
valorizar histórias locais solapadas pelo processo colonial; onde se re-
conhece a diversidade como um processo emancipatório; descoloniza 
e ouve a voz das identidades fraccionadas (fragmentadas).  Nesse caso, 
os paradigmas não se superam uns aos outros, nenhum outro paradigma 
tem a intenção de superar o anterior, apenas se estabelecer de outro 
modo, ou seja, não se pode substituir um método universal por outro 
método igualmente universal.
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PrEP para Quem? Sentidos sobre Profilaxia Pré-
Exposição ao HIV no Jornal O Globo

Stéphanie Lyanie de Melo e Costa1

A PrEP (profilaxia pré-exposição ao HIV) é o mais recente método 
preventivo ao HIV (vírus da imunodeficiência humana, causador da 
AIDS – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) incorporado ao 
SUS (Sistema Único de Saúde), o sistema público de saúde do Brasil2. 
Ela consiste na utilização por pessoas soronegativas de alguns antirre-
trovirais antes do sexo ou do compartilhamento de seringas. Isso pode 
ser feito por via oral, por meio de comprimido (com TDF - Fumarato 
de Tenofovir Desoproxila ou com Truvada, marca comercial da com-
binação de TDF e FTC - Emtricitabina) ou por via tópica, por meio 
de gel microbicida para uso vaginal ou anal (feito principalmente de 
Tenofovir) e por meio de anel vaginal (feito de Dapivirina e que deve 
ser trocado a cada mês). Atualmente, ainda estão sendo feitos estudos 

1. Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em 
Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (PPGICS/FIOCRUZ), Brasil.

 lyanie@gmail.com
2. A PrEP só começou a ser distribuída no Brasil gradualmente a partir de 18/01/2018 

– de forma que ainda não está disponível em todas as cidades.
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envolvendo outros antirretrovirais e outros formatos para PrEP3. Dentre 
todas as formas de PrEP disponíveis atualmente, a que usa comprimido 
diário de Truvada é a mais adotada e é a que está disponível no SUS4. 

A PrEP tem sido proposta às pessoas pelas autoridades sanitárias, 
em geral, como uma forma adicional de prevenção, dirigida especial-
mente àquelas que se expõem com frequência ao HIV – como é o caso 
de casais sorodiscordantes/sorodiferentes (nos quais um tem HIV e 
o outro, não; neste caso, a PrEP possibilita-lhes, inclusive, gerar um 
filho sem transmitir ao parceiro o HIV) – e de indivíduos pertencentes 
a alguns segmentos populacionais com prevalências de HIV mais ele-
vadas. Portanto, a PrEP não está sendo indicada para qualquer pessoa, 
principalmente para aquelas com risco baixo de exposição ao HIV, pois 
se trata da toma de medicamentos que, em si, podem trazer outros riscos 
à saúde (Zucchi et al., 2018, p. 3). Na prática, cada país tem definido 
quais são suas populações de mais alto risco ao HIV e que seriam, por-

3. Alguns deles são: PrEP injetável com Cabotegravir; PrEP como implante com 
Islatravir e com TAF (Tenofovir Alafenamida, uma nova formulação de Tenofovir); 
PrEP oral com Descovy (marca comercial da combinação de Emtricitabina e 
TAF), com Islatravir e com Maraviroc; PrEP como tabletes vaginais de liberação 
prolongada com tenofovir e gelucire (ainda em fase pré-clínica); PrEP como filme 
dissolvente para uso vaginal com tenofovir; e PrEP com anticorpos monoclonais.

4. Na PrEP com Truvada, são necessários cerca de 7 dias de uso contínuo e diário 
do medicamento para alcançar a proteção em relações sexuais anais e 20 dias 
para as vaginais. O usuário deve fazer acompanhamento médico, já que há 
efeitos colaterais como náuseas e, em certos casos, alterações da função renal e 
da densidade mineral óssea (Martin et al., 2014; Mulligan et al., 2015; Pilkington 
et al., 2018). A PrEP com Truvada só pode ser interrompida após 30 dias da última 
exposição de risco. Outro cuidado importante é que deve ser prescrita apenas a 
indivíduos comprovadamente soronegativos ao HIV e que façam uso da pílula 
como proposto no regime. Isto porque este medicamento, isoladamente, não 
constitui um regime completo para o tratamento à AIDS no caso de uma infecção 
por HIV e pode gerar vírus resistentes (Chan, Huang, & Kantor, 2012; Grupo de 
Incentivo à Vida [GIV], 2017, p. 9; Grossman et al., 2016; Hoornenborg et al., 
2017; Knox, Tan, Harrigan, & Aderson, 2016; MS, 2017).
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tanto, elegíveis para a PrEP. A OMS (Organização Mundial da Saúde), 
por exemplo, define populações de “alto risco” como aquelas em que a 
incidência do HIV seja igual ou superior a 3% (World Health Organiza-
tion [WHO], 2015). No Brasil, o Ministério da Saúde ([MS], 2017, p. 
13) estabeleceu como população elegível para a toma da PrEP os gays, 
HSH (homens que fazem sexo com homens), profissionais do sexo, 
pessoas transexuais e pessoas em parceria sorodiscordante. Ainda que 
a taxa de prevalência do HIV também seja alta entre usuários de dro-
gas e adolescentes brasileiros, eles não foram incorporados à PrEP sob 
alegação de falta de mais estudos específicos com essas populações.

Sob o referencial teórico-metodológico da análise de discurso fran-
co-brasileira – constituída a partir de derivações de Eni Orlandi (2005) 
sobre o trabalho do grupo de pesquisadores constituído nos anos 1970 
por Michel Pêcheux (1997) –, este artigo analisa todos os 22 textos 
sobre PrEP veiculados até 31/12/2017 (período coincidente ao anúncio 
da oferta efetiva de PrEP no SUS) no jornal O Globo (doravante OG), 
um dos principais impressos diários brasileiros e entre os de maior cir-
culação no país. O objetivo foi identificar os sentidos presentes neste 
jornal acerca dos grupos populacionais alvos deste mais novo método 
preventivo ao HIV.

1. Algumas Considerações Teórico-Metodológicas

Neste artigo, pensamos o jornalismo discursivamente, o que signi-
fica reconhecê-lo como um ato de linguagem e, portanto, marcado pela 
historicidade e pela ideologia – daí que ele constitui, e não meramente 
descreve/narra, os fatos que apresenta (Zamin & Schwaab, 2007, p. 34). 
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Portanto, ainda que se valha da retórica de ser neutro, objetivo e verda-
deiro, do ponto de vista das teorias da linguagem entendemos que não 
há uma “verdade” transcendente, que desobrigaria o jornalista do gesto 
de interpretação, de atribuir sentidos, como se estes já existissem desde 
sempre. Mas é a crença na transparência da linguagem, o esquecimento 
de que a verdade é sempre produzida e a naturalização do jornalismo 
como um discurso do real que lhe atribuem, na sociedade atual, um 
lugar autorizado de interpretação dos acontecimentos (Araujo, 2016, 
p. 28; Mendonça, 2002, pp. 28-29; Villela, 2015, p. 32).

Assim, os discursos da imprensa têm participado ativamente na for-
ma como as questões acerca do HIV/AIDS são percebidas socialmente. 
O jornalismo tem sido forte instância produtora e circuladora de sentidos 
sobre a epidemia e sobre as populações mais acometidas por ela, desde 
sua eclosão na década de 1980. Como afirma Valle (2002, p. 183), ele 
constitui um “esquema ideológico abrangente e dominante, a partir do 
qual brasileiros de várias origens sociais e culturais têm criado suas 
próprias leituras da AIDS”.

O jornalismo tem o poder de visibilizar e, inversamente, invisibilizar 
vozes e debates envolvidos na luta contra a AIDS. Ele, como discurso, 
é uma prática social regrada, que reflete, em dado momento histórico, 
o que pode ser dito, por quem e de que forma (Orlandi, 1999). É com 
base nessas considerações que observamos a produção do jornal OG 
acerca da PrEP visando mapear os sentidos nela presentes sobre as 
populações-alvo desse método preventivo ao HIV.
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A busca pelos textos d’OG que citavam PrEP foi feita no seu acervo 
digital5 a partir de palavras-chave6 escolhidas por nós. Estas envolviam 
– além, claro, do nome e da sigla do método preventivo – expressões rela-
cionadas a nomes de ensaios clínicos sobre PrEP e antirretrovirais testados. 
Foram encontrados 22 textos, publicados entre 07/08/2008 e 31/12/2017, 
distribuídos ao longo dos anos conforme mostra o gráfico abaixo:

Gráfico 1. Quantitativo de textos publicados até 31/12/2017 n’O Globo 
citando PrEP, por ano. Elaboração própria.

5. A busca foi realizada no acervo digital d’O Globo em três datas: 28/04/2017, 
29/01/2018 e, pela última vez, em 24/08/2018. A pesquisa é feita de forma gratuita, 
mas a obtenção do PDF das matérias exige a assinatura do jornal. Endereço do 
acervo digital d’O Globo (https://acervo.oglobo.globo.com/)

6. No campo de busca “todas estas palavras”, pesquisamos pelas seguintes palavras-
chave: “AIDS profilaxia pré-exposição”, “AIDS PrEP”, “PrEP”, “profilaxia 
pré-exposição”, “cabotegravir prevenção”, “cabotegravir prevenir”, “truvada 
prevenção”, “truvada prevenir”, “tenofovir prevenção”, “tenofovir prevenir”, 
“entricitabina prevenção”, “entricitabina prevenir”, “emtricitabina prevenção”, 
“emtricitabina prevenir”, “Caprisa004”, “Iprex”, “Partners HIV”, “Voice HIV”, 
“Ipergay”, “Proud HIV”, “Aspire HIV”, “Hope HIV”, “Dream HIV”, “Choices 
HIV”, “PrePare HIV”, “Transcender HIV”, “REACH HIV”.

 No campo de busca expressão ou frase exata”, pesquisamos pelas seguintes 
palavras-chave: “profilaxia pré-exposição “, “Caprisa 004”, “Fem-PrEP”, 
“FemPrEP”, “Fem PrEP”, “Ring Study”, “TDF2”, “IPM 032”, “IPM032”, 
“IPM-032”, “MTN 020”, “MTN-020”, “MTN020”, “IPM 027”, “IPM-027”, 
“IPM027”, “MTN 025”, “MTN-025”, “MTN025”, “CHAMPS PlusPills”, “ATN 
110”, “ATN-110”, “ATN110”, “ATN 113”, “ATN-113”, “ATN113”, “PrEP 
Brasil”, “ImPrEP”, “Ifact”, “HPTN 077”, “HPTN-077”, “HPTN077”, “HPTN 
083”, “HPTN083”, “HPTN-083”.

2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017

1 0
 2 2 1

3 2
5

3 3
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Notamos que o agendamento noticioso sobre a PrEP n’OG deu-se 
mais quando do debate, tanto a nível internacional como nacional, sobre 
a aprovação do Truvada como PrEP e sua transformação em recomen-
dação e política de saúde.

Por meio de leituras recorrentes de todos os textos encontrados, 
selecionamos todos os enunciados que mencionavam populações nas 
quais a PrEP foi testada e para as quais ela seria destinada. Em seguida, 
realizamos a análise discursiva. O exíguo espaço destas páginas não 
esgota todas as observações feitas durante a análise. Aqui, trazemos 
alguns resultados inéditos de tese de doutorado, defendida recentemente 
(Costa, 2019).

Nas próximas seções, na transcrição dos enunciados-exemplos 
coletados, tudo o que estiver entre colchetes são notas nossas, a fim de 
prover informação que aclare a frase em questão. As reticências (...) 
apontam para supressões de texto. Os itálicos também são nossos, a fim 
de destacar expressões que importam para a análise. Os enunciados são 
indicados pela letra E seguida de um número (exemplo: E350). E, após 
a transcrição de cada um deles, no primeiro parênteses, está a data de 
publicação do enunciado no jornal e outras informações que julgamos 
relevantes (por exemplo, informando se o enunciado estava na capa ou 
no lead da matéria). No segundo parênteses, está a referência biblio-
gráfica daquele texto do jornal.

2. Populações Tidas como Público-Alvo Preferencial da PrEP

O estabelecimento inicial de quais populações serão público-alvo 
preferencial da PrEP já ocorre desde o desenho dos ensaios clínicos, 
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com a escolha do perfil dos participantes que utilizarão a medida pro-
filática nos estudos. É preciso desmitificar a suposta neutralidade desta 
etapa da investigação científica e encará-la como um discurso acerca 
de determinadas populações e partes do globo – com efeitos concretos 
na vida de milhões de pessoas, dado que a ciência goza de legitimi-
dade em uma sociedade que valoriza seu discurso como “a verdade”. 
A história da pesquisa clínica em HIV/AIDS é bastante ilustrativa de 
como o continente africano, por exemplo, tem sido alvo frequente de 
estudos envolvendo fármacos – e isso não foi diferente para o caso da 
PrEP. Contudo, segundo alguns críticos, isso não se deve apenas ao fato 
de que lá haja as maiores taxas de infecção por HIV e mortalidade por 
AIDS, mas sobretudo frágil fiscalização da observância de princípios 
éticos nos estudos clínicos (Slack et al., 2000; Titanji, 2012). Portanto, 
a escolha das populações participantes de ensaios clínicos deve ser vista 
como um gesto interpretativo e, como tal, passivo de contradiscursos. 
É por isso que selecionamos para a análise discursiva enunciados d’OG 
que se referem às populações nas quais a PrEP foi testada.

Analisar o discurso jornalístico é também identificar o que ele cala 
– uma vez que o discurso só adquire sentido na relação com os outros, 
o interdiscurso.

O enquadramento [da notícia] oferta sentidos, organizando discur-
sivamente o conhecimento sobre determinada temática. A seleção 
do enquadramento do fato que gera a notícia tem, em sua base, a 
exclusão de outros ângulos. Isto é, ao posicionar-se em relação aos 
acontecimentos e até mesmo no uso de determinadas fontes, outras 
posições são deixadas de lado. Os sentidos interditados são, ainda 
assim, sentidos presentes na prática discursiva. (Moraes, 2012, s.p, 
colchetes nossos)
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Considerando o exposto acima, identificamos que OG, ao longo da 
década analisada, limitou-se a divulgar quais eram os perfis dos parti-
cipantes dos ensaios clínicos e os países nos quais eles estavam sendo 
realizados – sem problematizar ou trazer outro ponto de vista, como 
mostram os enunciados a seguir:

E274: “Os testes em andamento incluem 2,4 mil usuários de 
drogas injetáveis na Tailândia, 1,2 mil heterossexuais em Bot-
suana, e 3 mil homens que fazem sexo com homens em cinco 
países. ... Um quarto teste envolve 980 mulheres na África do 
Sul que vêm recebendo um gel vaginal experimental à base de 
tenofovir.” (07/08/2008) (Laurance, 2008)

E277: “A pesquisa [com gel vaginal à base de Tenofovir] envol-
veu 889 mulheres na cidade de Durban e num remoto povoado 
rural na África do Sul.” (20/07/2010) (Marinho, 2010)

E299: “O uso de um único comprimido diário reduziu em até 
73% o risco de infecção pelo vírus HIV, segundo dados de dois 
estudos [Partners e TDF2] envolvendo mais de cinco mil casais 
heterossexuais (com um dos parceiros HIV positivo e o outro 
negativo) do Quênia, Uganda e Botsuana, na África.” (No lead 
da matéria de 14/07/2011) (Uma pílula..., 2011)

E327: “A Conrad [Programa de Pesquisa Contraceptiva] irá 
testar o SILC [um novo protótipo de difragma] junto com o gel 
tenofovir, o primeiro produto que mostrou reduzir infecções, 
como o HIV. Ele já vem sendo testado em nove países do sul da 
África – defendeu a pesquisadora Annette Larkins.” (10/02/2013) 
(Milhorance, 2013)

Identificamos apenas uma matéria na qual a pesquisadora, em sua 
fala coletada como discurso direto, explica o motivo da escolha das 
populações envolvidas em seu ensaio clínico – segundo ela, grupos nos 
quais foi detectada maior taxa de infecção por HIV:
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E547: “Agora, testaremos [o AMP] em pessoas também sau-
dáveis, mas que fazem parte do grupo mais vulnerável para 
a infecção, aquele que estatisticamente é o mais afetado. Na 
América, esse grupo reúne gays, bissexuais, travestis e transexu-
ais. Já na África, são as mulheres.” (Fala de Brenda Hoagland, 
infectologista do INI - Instituto Nacional de Infectologia Evan-
dro Chagas da Fiocruz – Fundação Oswaldo Cruz, 27/02/2017) 
(Pains, 2017)

E550: “_ [Quem quiser se voluntariar para o estudo AMP] Pre-
cisa ter entre 18 e 50 anos e ser homem que se identifica como 
gay ou bissexual, e homem ou mulher que se declara travesti 
ou transexual. O foco são esses grupos não para alimentar o 
estigma sobre eles, e sim porque são eles os que, nas estatísticas, 
aparecem como os que mais se infectam nas Américas.” (Fala 
de Brenda Hoagland, infectologista do INI/Fiocruz, 27/02/2017) 
(Pains, 2017)

Contudo – reiteramos –, há uma perspectiva moralizante acerca da 
PrEP, já engendrada desde os ensaios clínicos na seleção da população 
dos estudos. Se a imprensa não se atentou para as limitações metodo-
lógicas dos ensaios clínicos envolvendo PrEP, conforme afirmado por 
Ferrari (2017)7 e também percebido por nós n’OG, tampouco questionou 
as perspectivas moralizantes neles envolvidas.

O enunciado E550 (acima) aponta para um contradiscurso bastante 
importante na história da epidemia do HIV, ainda que seja para negá-lo: 
o de que a escolha de gays, bissexuais, travestis e transexuais como 

7. Segundo Ferrari (2017), houve certa cobertura pela imprensa entre 2010 e 2011 
dos primeiros resultados de ensaios clínicos envolvendo PrEP, principalmente 
em portais de notícias nacionais, que repercutiram conteúdo produzido por 
agências de comunicação internacionais. Nela, o autor apreendeu uma PrEP que 
emerge “a despeito das materialidades e contingências implicadas nas práticas 
de pesquisa experimental. Embora as metodologias utilizadas sejam descritas, 
tais descrições não têm um enfoque de destaque, e o contexto das investigações 
dificilmente é trazido à cena” (Ferrari, 2017, p. 137).
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alvo preferencial dos ensaios clínicos de PrEP é um ato estigmatizante. 
A AIDS foi primeiramente identificada em homossexuais masculinos 
nos Estados Unidos da América, tendo atingido fortemente esta popu-
lação antes de o vírus se espalhar para outros grupos – tanto que uma 
das formas iniciais de se nomear a doença, inclusive na imprensa, foi 
“peste gay” e “câncer gay”. Houve uma forte estigmatização deste grupo 
de indivíduos, que tiveram suas práticas sexuais e seus estilos de vida 
bastante condenados. Este embate simbólico que se seguiu ao longo da 
história da epidemia, ainda que só tenha sido abordado em um único 
enunciado pel’OG quando da discussão acerca das populações nas quais 
a PrEP foi testada, esteve presente em outros enunciados coletados por 
nós acerca das populações tidas como público-alvo preferencial da PrEP. 
Observemos o enunciado E270 abaixo, extraído do primeiro texto d’OG 
citando a PrEP, em 2008:

E270: “Se tudo der certo, no entanto, a pesquisa levanta sérias 
questões éticas sobre a prevenção do HIV, entre elas, quem de-
veria tomar o medicamento, em que circunstâncias e qual seria 
o risco de efeitos colaterais. Especialista em prevenção do HIV 
do Imperial College, em Londres, Sheena MacCormack disse 
ontem que a volta da cultura das saunas entre homens gays e 
bissexuais, envolvendo sexo com múltiplos parceiros, seria um 
dos cenários em que o uso da pílula poderia ser recomendado. _ 
Há encontros que reúne gays, bissexuais e alguns heterossexuais. 
Estimamos que as infecções de HIV entre os gays em Londres 
estejam aumentando 3% ao ano.“ (07/08/2008) (Laurance, 2008)

O jornalismo, ao construir o acontecimento sobre o qual narra, in-
voca memórias discursivas – ou seja, sentidos atribuídos no passado, 
por outros ou pelo próprio jornal, em outro lugar, a fatos relacionados 
ao tema noticiado –, bem como silenciamentos e esquecimentos. Isso 
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ocorre, por exemplo, quando o jornal noticia hoje uma epidemia como a 
AIDS. Ele rememora identidades coletivas, preconceitos, sensações de 
medo e de pânico, sentidos sobre riscos, de perigos reais ou imaginários 
– seja para reforçá-los (em um movimento chamado de “paráfrase”) ou 
para romper com eles, ressignificá-los/deslocá-los discursivamente (em 
um movimento chamado de “polissemia”) (Orlandi, 2005). O enunciado 
E270 acima remete a uma memória discursiva dos primeiros anos da 
epidemia de AIDS, quando uma das medidas de prevenção adotadas por 
diversos governos foi o fechamento das saunas gays – não sem grande 
embate envolvido, pois foi também encarado como forma de coibir 
encontros sexuais entre homens. No contexto da PrEP, a sauna gay é 
ressignificada: ela é encarada como um lugar propício para a divulga-
ção deste novo método preventivo, dado que nela é possível encontrar 
pessoas que têm múltiplos parceiros sexuais – um comportamento 
tido como “de risco” pelos especialistas em saúde. Não há, portanto, 
coibição dos prazeres.

O enunciado E270 acima já adiantava que a PrEP levantaria “sérias 
questões éticas sobre a prevenção do HIV, entre elas, quem deveria tomar 
o medicamento”. Contudo, ao nos debruçarmos sobre os textos publica-
dos ao longo dos dez anos analisados, notamos que OG circunscreveu 
este debate apenas em relação à população de homossexuais – trazendo 
vozes que discutiam se todos os gays ou apenas alguns deles deveriam 
fazer uso de PrEP, e se ela reforçaria o estigma a essa população. Este 
debate, contudo, não ocorreu em relação às outras populações tidas 
como público-alvo da PrEP, como pessoas em relacionamento estável 
com soropositivos, usuários de drogas injetáveis, profissionais do sexo 
e mulheres africanas.
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Na próxima seção, vamos nos ater mais detidamente ao debate 
mencionado sobre a recomendação de PrEP à população de homens 
gays e HSH.

3. Debate acerca da Recomendação de PrEP a Homens Gays e 
HSH

Identificamos que o debate em torno da PrEP para homens homos-
sexuais ocorreu em um momento específico n’OG: quando da reco-
mendação pela OMS do Truvada como PrEP para esta população, em 
12/07/2014. A matéria foi a manchete de destaque do dia, que trazia os 
seguintes dizeres:

E354: “[Manchete] OMS indica droga anti-AIDS até para gay 
não infectado [Subtítulo] Medida evita infecção em 92% dos 
casos e reduziria aumento no grupo em que a doença mais 
cresce [Segundo subtítulo] Médicos e entidades civis apoiam 
prevenção, mas questionam o uso indiscriminado”. (12/07/2014) 
(Tinoco, 2014)

E355: “A Organização Mundial da Saúde divulgou ontem uma 
recomendação para que todos os homens que fazem sexo com 
outros homens usem antirretrovirais como forma de prevenção à 
infecção pelo HIV. Embora o número de novos casos da doença 
venha caindo na população em geral, entre os gays o aumento é 
crescente.” (Texto da capa de 12/07/2014) (Tinoco, 2014)

Em toda enunciação está presente o esquecimento de que não há 
uma relação direta entre pensamento, linguagem e mundo; os sentidos 
não têm relação direta entre palavra e coisa – eles podem ser vários, 
mediados pelo simbólico de imaginários sociais e, portanto, pela ide-
ologia (Orlandi, 2007b, p. 32; Pêcheux, 1997). Temos a impressão de 



317

que o que desejamos dizer só pode ser dito de uma forma e não de ou-
tra – quando, na verdade, o dizer pode ser sempre outro, bem como os 
gestos de interpretação sobre ele. Ilustraremos isso por meio da análise 
de certos termos escolhidos pel’OG na matéria do dia 12/07/2014 que, 
como veremos, trazem em si sentidos antagônicos.

O verbo “indica” presente na manchete (E354 acima) e o substantivo 
“recomendação” presente no texto da capa (E355 acima) apontam para 
sentidos de aconselhamento. Uma das significações atribuídas ao verbo 
“indicar” cristalizada em dicionário é “Aconselhar a melhor forma de 
tratamento médico”; e, para “recomendação” é “Aviso ou advertência a 
respeito de algo; conselho” (Michaelis, 2019). Portanto, um dos gestos 
de interpretação possíveis acerca dos dizeres da capa do jornal é da não 
obrigatoriedade de os gays fazerem o uso da PrEP. Esse sentido foi re-
forçado por outras palavras utilizadas na matéria, publicada no interior 
do jornal, como “sugestão” e “proposta” – presentes, por exemplo, nos 
seguintes enunciados:

E359: “A sugestão de que homens gays usem medicamentos 
antirretrovirais como forma de prevenir a infecção pelo HIV, 
divulgada ontem pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 
mobilizou médicos e ativistas em torno do tema. A eficácia do 
uso preventivo dos remédios – que, segundo pesquisas, pode 
reduzir em até 92% o risco de infecção – é enfatizada por es-
pecialistas que aplaudiram a recomendação, publicada em um 
momento em que as taxas de infecção pelo vírus da AIDS entre 
gays estão atingindo altos níveis em todo o mundo.” (Lead da 
matéria de 12/07/2014) (Tinoco, 2014)

E360: “A proposta [da OMS de que HSH usem PrEP] é aprovada 
também por organizações civis.” (12/07/2014) (Tinoco, 2014)
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Sugestão é “estímulo; instigação; inspiração” (Priberam, 2013). Pro-
posta é “aquilo que é apresentado para ser avaliado ou estudado”, “ato 
por meio do qual uma das partes convida” (Michaelis, 2019). Portanto, 
identificamos uma primeira formação discursiva (FD) sobre a PrEP para 
homossexuais, que vamos denominar de “Aconselhamento”. Nela, o 
uso da PrEP por homossexuais é incentivado, havendo certo espaço 
para a autonomia de escolha individual – nada é imposto. Contudo, esse 
núcleo de sentido contrasta-se com o subtítulo da matéria publicada no 
interior do jornal. Vejamos:

E358: “[Título da matéria] Prevenção para todos os gays [Subtí-
tulo] Homens que fazem sexo com homens devem usar antirretro-
virais para conter AIDS, diz OMS”. (12/07/2014) (Tinoco, 2014)

Ora, um dos sentidos do verbo “dever” cristalizado em dicionário 
é “ter obrigação (legal, moral, social etc.) de; precisar” (Michaelis, 
2019). O seu uso pelo jornal no subtítulo da matéria aponta para a clara 
responsabilização do indivíduo (neste caso, dos homossexuais) pela 
sua prevenção ao HIV. No caso do verbo “dever”, não há espaço para 
a liberdade de escolha. Denominaremos esta outra formação discursiva 
identificada de “Obrigatoriedade”. Portanto, há pelo menos duas FDs 
em oposição e embate no jornal.

A matéria do dia 12/07/2014 aponta para um consenso ou uma con-
cordância entre especialistas em saúde e a comunidade homossexual de 
que esta população é um público-alvo prioritário para a oferta da PrEP, 
conforme pode ser notado nos seguintes enunciados:

E366: “Para o médico e professor da UFRJ Amilcar Tanuri, a 
proposta da Organização Mundial da Saúde [de que HSH tomem 
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PrEP] ‘faz sentido‘, já que há grupos em que a incidência de HIV 
é maior que na população em geral. (12/07/2014) (Tinoco, 2014)

E370: «Militantes gays dizem apoiar o uso dos remédios na pre-
venção, mas fazem ressalvas em relação à recomendação para 
todos os homens que fazem sexo com homens.” (12/07/2014) 
(Tinoco, 2014)

Como o enunciado E370 acima ilustra, o que está em discussão é 
a abrangência da proposta da OMS para que os HSH, de forma geral, 
usem PrEP – colocada pelo jornal em discurso direto com uso de aspas:

E362: “’Pela primeira vez, a OMS recomenda fortemente que os 
homens que fazem sexo com homens considerem tomar medica-
mentos antirretrovirais como um método adicional de prevenir 
a infecção pelo HIV, juntamente com o uso de preservativos’, 
informa a nota [da OMS]”. (12/07/2014) (Tinoco, 2014)

Contudo, como ressaltam Aggleton e Parker (2015, p. 1553), o texto 
original do documento da OMS não afirmava que todos os HSH fizessem 
uso de PrEP (o que também pode ser visto nas aspas do enunciado E362 
acima); havia nuances na indicação, que foi supersimplificada quando da 
promoção do release e de seu aproveitamento pela imprensa da época. 
Entretanto, afastamo-nos de qualquer perspectiva que busque analisar o 
grau de acuidade ou de veracidade da cobertura jornalística, visto que, 
para nós, os sentidos do que é real e verídico são mutantes, dependem 
de relações de saber-poder imbricadas em suas construções, são gestos 
de interpretação – estes, sim, objetos de nossa análise. Dessa forma,

Não tocamos o real que não seja de antemão um real significado, 
ideologizado. É nessa instância que se dá o trabalho do analista, em 



320

compreender como os objetos simbólicos produzem sentidos, espa-
tulando as camadas ideológicas e desnaturalizando-as numa relação 
com a memória discursiva, o interdiscurso – espaço discursivo do 
já-dito. (Almeida, 2005, p. 9).

O que importa para nossa análise é, portanto, verificar os sentidos 
que vêm à tona quando O Globo afirma que a recomendação da OMS é 
para todos os gays fazerem uso de PrEP. O jornal convidou especialis-
tas da saúde e representantes do movimento gay para opinarem acerca 
disso. De um lado, convoca-se o discurso da ciência, representado pela 
fala de um infectologista, que justifica a generalização da proposta da 
OMS com base em argumentos sobre a maior transmissibilidade sexual 
do vírus por via anal:

E365: “O médico [o infectologista Alexandre Barbosa, da Fa-
culdade de Medicina da Unesp-Botucatu] diz que, apesar de 
existirem grupos de maior risco entre os homossexuais, a abran-
gência da proposta da OMS [de que todos os HSH usem PrEP] 
deve ter levado em conta o fato de que a prática de sexo anal, 
comum entre gays, aumenta as chances de transmissão do vírus.” 
(12/07/2014) (Tinoco, 2014)

Do outro lado, o jornal convoca um representante do movimento 
gay, contrário à abrangência da proposta da OMS. Ele argumenta que 
ser homossexual por si só não é critério suficiente para ser usuário de 
PrEP, havendo outras questões que precisam ser consideradas, como o 
(des)uso do preservativo e a existência de vulnerabilidades diferentes 
entre a população homossexual:

E370: «Militantes gays dizem apoiar o uso dos remédios na pre-
venção, mas fazem ressalvas em relação à recomendação para 
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todos os homens que fazem sexo com homens. Beto de Jesus, 
secretário para América Latina e Caribe da Associação Inter-
nacional de Gays e Lésbicas (llga, na sigla em inglês), defende 
que a sugestão seja precedida por um exame caso a caso: _ Esse 
tipo de recomendação não é para todos os homossexuais. Acho 
que deveria ser direcionada para pessoas que não conseguem 
ter adesão ao preservativo e pessoas que são mais vulneráveis, 
como profissionais do sexo e usuários de drogas injetáveis.” 
(12/07/2014) (Tinoco, 2014)

Esta matéria do dia 12/07/2014 ilustra como a imprensa funciona 
como arena de disputa de discursos sobre o HIV/AIDS, sustentados por 
diversos agentes sociais que ela usa como fonte: cientistas, governos, 
agências de saúde, organismos internacionais, representantes da socie-
dade civil, ativistas, religiosos, laboratórios de pesquisas, indústrias 
farmacêuticas, pacientes etc. Contudo, nesse orquestramento das vozes, 
o jornal também sustenta seus próprios discursos sobre o HIV/AIDS: 

... as mídias, ao trabalharem os diferentes saberes (institucionais) 
sobre a AIDS no âmbito de suas modalidades próprias, de certa forma 
estão a “refazer” os saberes da AIDS, unificando-os segundo suas 
classificações para, em seguida, ofertar/oferecer suas construções 
com a finalidade de suprir a suposta ignorância dos seus usuários 
(Fausto Neto, 1999, p. 21).

Assim, entendemos o jornalismo como um espaço de estabilização 
de sentidos: seja quando reforça certos sentidos hegemônicos presentes 
na sociedade (cristalizando-os na memória), seja quando os desloca, 
ele o faz objetivando deter a palavra final na luta das interpretações. 
Isso implica reconhecer que, apesar de o jornalismo ser atravessado por 
diversos discursos (o que é próprio de qualquer falante), também busca 
conter a heterogeneidade dos sentidos.
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A mídia é um grande evento discursivo do modo de circulação da 
linguagem. Enquanto tal, ela é um acontecimento de linguagem 
que impõe sua forma de gerenciamento dos gestos de interpretação, 
sempre na distinção do que se deve apreender como sentido uní-
voco (literal) e o que admite plurivocidade interpretativa (Orlandi, 
2007b, p. 96).

Na matéria do dia 12/07/2014 em questão, o jornal OG, apesar de 
trazer vozes divergentes sobre se a PrEP é um método indicado para 
todo e qualquer homem gay, estabiliza os sentidos sobre esta questão 
e marca sua posição-sujeito por meio de duas estratégias discursivas. 
Primeiro, no início da matéria, por meio do próprio título, que reforça 
a generalização da recomendação (“Prevenção para todos os gays”). 
Segundo, ao fim da matéria, por encerrar o debate com a fala de um 
outro representante do movimento gay (E371 abaixo), colocada logo 
após a fala do primeiro representante (E370 acima):

E371: «Já Carlos Magno Silva Fonseca, presidente da Asso-
ciação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais (ABGLT) afirma que é preciso assumir que ‘há um 
problema nessa população (homossexual)’. _ Quando se falava 
em grupo de risco, lutamos para não ter haver [sic] um estigma 
sobre essa população, mas temos maturidade para entender 
que a Aids não está resolvida na nossa comunidade – pondera. 
_ A infecção está aumentando nessa galera de 15 a 25 anos.” 
(12/07/2014) (Tinoco, 2014)

O advérbio “já” que inicia o enunciado E371 acima marca uma 
oposição entre a fala deste entrevistado e a do seu precedente (que era 
contra a recomendação de PrEP para todos os gays). O jornal encerra, 
assim, a matéria também buscando encerrar/conter os sentidos acerca 
da recomendação da OMS.
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Considerações Finais

Ao longo dos dez anos analisados do jornal O Globo (2008 a 2017), 
não percebemos críticas quanto a PrEP não ser um método universal, 
ou seja, não ser indicada para qualquer pessoa. Ao contrário, os enun-
ciados apontam para certo consenso sobre ela ser recomendada apenas 
a certas populações nas quais há maiores taxas de infecção por HIV. 
A indicação da PrEP para certas populações (precipuamente pessoas 
em relacionamento estável com soropositivos, usuários de drogas inje-
táveis, profissionais do sexo e mulheres africanas), em geral, foi apenas 
citada pelo jornal, sem trazer vozes que o debatessem ou questionassem. 
A discussão apenas ocorreu em relação aos homens homossexuais – 
população à qual percebemos forte associação da PrEP n’OG.

Identificamos que o debate em torno da PrEP para homens homos-
sexuais ocorreu em um momento específico n’OG: quando da reco-
mendação pela OMS do Truvada como PrEP para esta população, em 
12/07/2014. Identificamos na matéria dessa data um consenso entre os 
especialistas e a comunidade homossexual de que esta população é um 
público-alvo prioritário para a oferta da PrEP – o que esteve em debate 
foi a abrangência da proposta: se para todos os HSH ou para apenas 
alguns, e se ela reforçaria o estigma a essa população. Houve pelo menos 
duas FDs em oposição e embate no jornal: 1) a de Aconselhamento, 
na qual o uso da PrEP por homossexuais é incentivado, havendo certo 
espaço para a autonomia de escolha individual (nada é imposto); e 
2) a de Obrigatoriedade, que aponta para a clara responsabilização do 
homossexual pela sua prevenção ao HIV e o seu dever de usar PrEP.
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A recomendação da PrEP para homens gays reaviva embates dis-
cursivos do início da epidemia de AIDS, nos anos 1980, que envolviam 
o controle dos corpos e dos prazeres dissidentes versus o respeito à 
autonomia e à escolha individuais – ainda que, hoje, traga deslocamen-
tos discursivos importantes, frutos de uma longa luta histórica contra o 
estigma e a discriminação.

Por fim, não poderíamos deixar de mencionar que o baixo quantita-
tivo de textos jornalísticos sobre PrEP n’OG (apenas 22 textos ao longo 
de 10 anos) mostra que este método preventivo ao HIV recebeu pouca 
atenção do jornal, ainda que tenha se tornado uma política pública e 
gratuita de saúde no Brasil – dirigida, a propósito, a populações alta-
mente estigmatizadas historicamente. A baixa divulgação, pelo impresso 
analisado, de um direito de saúde a elas concedido nos leva a refletir 
sobre as implicações éticas disso. A imprensa brasileira, que no início 
da epidemia de AIDS, quando esta era altamente letal e espalhava-se 
por todas as classes sociais, engajou-se fortemente na cobertura do 
tema – servindo de fonte de informação para as pessoas sobre as formas 
de prevenção –, hoje cala-se diante de uma epidemia que, apesar de 
não ser mais letal de forma geral, afeta sobremaneira e desigualmente 
populações mais vulneráveis socioeconomicamente. Isto, por si só, já 
aponta para sentidos atribuídos pelo jornal a elas. Tão importante quan-
to o que o jornal divulga é aquilo por ele silenciado. Pois, conforme 
afirma Eni Orlandi (2007a, p. 68), o silêncio não corresponde a uma 
ausência de significação – pelo contrário, também é estar no sentido. 
Assim, o silenciamento d’O Globo sobre a PrEP não exclui o sentido, 
e sim desloca-o, significa-o em outros lugares. Ele marca uma política 
de sentido que produz o não-dito. Segundo Rodrigues (1999), a mídia 
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priva de publicidade os temas que não se enquadram em seu sistema 
de valores e os sujeitos que não cumprem as regras de seu discurso – 
relegando-os, portanto, à invisibilidade social, já que a realidade se 
confunde com o que é por ela midiatizado. Isto, claro, não nos poderia 
passar despercebido na análise.

Reiteramos que este artigo, pelo seu exíguo espaço, não esgota to-
dos os achados analíticos acerca dos sentidos atribuídos pelo jornal O 
Globo às populações-alvo da PrEP. Aos interessados, recomendamos 
a leitura de Costa (2019).
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As Fake News enquanto Estratégia de 
Invalidação do Discurso Jornalístico e do 
Profissional: uma Reflexão sobre o Caso de 
Patrícia Campos Mello

Mateus Guimarães Meireles1

Michel Foucault (1996), ao conduzir a sua aula inaugural no Collège 
de France, se mostrou assombrado pela existência de mundo pré-con-
figurado. Para o autor, cada fala esconde uma rede de tensionamentos 
em que existem perigos, lutas, vitórias, perdas e dominações. Assim, em 
qualquer sociedade, a produção de discursos passa por procedimentos de 
seleção, controle, organização e redistribuição, excluindo a naturalidade 
ou transparência deste processo.

Para além da função denotativa da linguagem, que é a sua capacidade 
de veicular informações, ela pode comunicar a outro indivíduo a posi-
ção que o remetente/falante ocupa ou acredita ocupar. Essa habilidade 
é um reflexo do desejo de ser ouvido, respeitado ou exercer influência. 
Bourdieu (1987), evocando os exemplos do discurso político, sermão 
na igreja, aula, entre outros, defende que o poder da palavra mora na 
capacidade do falante de concentrar a sua autoridade acumulada e uti-

1. Mestrando em Comunicação pela Universidade Federal de Ouro Preto.
 mateus.meireles@gmail.com
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lizá-la em um ato linguístico. Este, ganha valor se realizado dentro dos 
contextos social e cultural adequados.

Para que exista vida em sociedade, os indivíduos precisam ser socia-
lizados de forma que consigam identificar quando se é permitido falar 
ou não, quais assuntos podem ser abordados e qual variedade linguística 
deve ser utilizada. Essa regra baliza tanto a produção dos discursos 
quanto a sua recepção, já que oferece ao destinatário uma expectativa 
do que lhe alcançará. É preciso salientar que a ideia de um emissor e 
receptor é utilizada nesta comunicação a título de elucidação, sendo o 
fluxo de discursos na sociedade algo dinâmico e com atores múltiplos 
que podem agir de maneira concomitante.

O discurso é veículo de demonstração ou ocultamento do desejo, 
tornando-se ele mesmo objeto de desejo (Foucault, 1996). Um processo 
cercado de tensionamentos em que as relações e lutas sociais pautam 
significações e ressignificações constantes.

Classe social e comunidade semiótica não se confundem. Pelo segun-
do termo entendemos a comunidade que utiliza um único e mesmo 
código ideológico de comunicação. Assim, classes sociais diferentes 
servem-se de uma só e mesma língua. Consequentemente, em todo 
signo ideológico confrontam-se índices de valor contraditórios. O 
signo se torna a arena onde se desenvolve a luta de classes. Esta 
plurivalência social do signo ideológico é um traço da maior impor-
tância. Na verdade, é este entrecruzamento dos índices de valor que 
torna o signo vivo e móvel, capaz de evoluir (Bakhtin, 2010, p. 46).

Não há produção de discurso desvencilhada das relações de poder. Nesse 
contexto, Barthes (1989) afirma que é equivocada a concepção do poder 
como algo único, em que, para que um lado o possua, o outro precisa estar 
desprovido dele. Apesar das assimetrias existentes em sua distribuição, o 
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poder é algo que flui em meio ao tecido social e permanece perpétuo no 
tempo histórico. Mesmo quando se tenta expulsá-lo ou extenuá-lo, ele 
ressurge como um organismo ligado à história política do homem.

Adivinhamos então que o poder está presente nos mais finos meca-
nismos do intercâmbio social: não somente no Estado, nas classes, 
nos grupos, mas ainda nas modas, nas opiniões correntes, nos es-
petáculos, nos jogos, nos esportes, nas informações, nas relações 
familiares e privadas, e até mesmo nos impulsos liberadores que 
tentam contestá-lo: chamo discurso de poder todo discurso que 
engendra o erro e, por conseguinte, a culpabilidade daquele que o 
recebe. (Barthes, 1989, p. 10).

Dada a relação entre discurso e poder, Foucault (1996) salienta 
que existe um temor da desordem e perigo que podem ser originados 
pelo surgimento, ao mesmo tempo, de inúmeros discursos conflitan-
tes. Como forma de controle e cristalização das relações de poder na 
sociedade, são criadas interdições, supressões, fronteiras e limites 
para os discursos. A interdição é um dos procedimentos mais usados, 
principalmente, quando se trata de temas como política e sexualidade. 
Nem todo indivíduo pode falar sobre tudo em qualquer circunstância.

Aqueles que desafiam as formas de controle do discurso estão su-
jeitos a sanções jurídicas e de cunho moral. Entretanto, ganha força nos 
últimos anos uma nova forma de penalização dos sujeitos e instituições: 
a disseminação de conteúdos falsos, ou fake news.

1. A Indústria da Desinformação e o Caso Patrícia Campos Mello

A difusão da internet tem possibilitado ao longo das últimas duas 
décadas uma convergência cada vez maior entre as mídias, assim como 
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novas possibilidades para o jornalismo. Este novo horizonte também 
foi frutífero para a imprensa alternativa, com posicionamentos muitas 
vezes divergentes da imprensa tradicional e que antes estava sujeita a 
tiragens mais restritas.

Novas tecnologias como blogs, redes sociais, serviços de streaming 
de áudio e vídeo e aplicativos de trocas de mensagem permitiram que 
jornalistas de veículos tradicionais, da imprensa alternativa e todos 
aqueles interessados em compartilhar conteúdos encontrassem ferra-
mentas para se expressar. Esse fenômeno criou um novo perfil para a 
recepção de informações, o do leitor que também é produtor de conte-
údos (Braga, 2010).

Blogs, redes sociais, YouTube, aplicativos de mensagens, criam a 
figura de um receptor ativo, que é, ao mesmo tempo, produtor e 
consumidor da informação. Frequentemente, os usuários das redes 
sociais se engajam em práticas de jornalismo amador, que emulam 
práticas do jornalismo tradicional, construindo suas notícias com 
títulos e imagens, relatando os acontecimentos de que o autor tomou 
conhecimento, porém, comumente, sem os procedimentos que um 
jornalista profissional tomaria (como ouvir várias fontes, citar as 
fontes da informação apurada, evitar termos imprecisos ou proble-
máticos) (Petrola, 2019, p. 94).

Um terreno fértil para o surgimento do fenômeno das fake news, 
que são as notícias sem comprovação e boatos que podem ou não as-
sumir uma estrutura que emula a utilizada pelo jornalismo. O termo 
fake news ganhou notoriedade durante as eleições presidenciais de 2016 
nos Estados Unidos. Em um cenário de polarização entre os candidatos 
Hillary Clinton e Donald Trump, Trump utilizava o termo para definir as 
matérias veiculadas pela mídia tradicional que o criticavam. Os veículos 
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tradicionais, por sua vez, passaram a acionar o termo para abordar os 
conteúdos falsos que circulavam em aplicativos e redes sociais.

Allcott e Gentzkow (2017) definem como fake news os artigos 
noticiosos intencionalmente falsos e que poderiam enganar os leitores. 
A falsidade desses conteúdos seria verificável. A definição dos auto-
res também abarca os artigos satíricos que ao serem retirados de seus 
contextos originais poderiam ser lidos como factuais gerando confu-
são. Os pesquisadores chegaram à conclusão de que as fake news não 
seriam um fenômeno propriamente novo, uma vez que há registros de 
sua ocorrência em jornais desde o século XIX.

Eles também traçam uma distinção entre as fake news e as repor-
tagens com erros não intencionais, boatos que não são oriundos de 
textos noticiosos, sátiras, teorias da conspiração, matérias enviesadas 
que não são completamente falsas e declarações falsas de políticos. 
Entretanto, no Brasil, contrariando Allcott e Gentzkow, a expressão 
fake news, ou simplesmente a palavra fake, passou a ter popularmente 
um sentido mais amplo, abarcando também as montagens com imagens 
e correntes disseminadas em redes sociais e aplicativos de mensagens 
(Barragán, 2019).

O debate sobre fake news no Brasil ganhou notoriedade durante as 
eleições de 2018, que assim como as eleições de 2016 dos Estados Uni-
dos, foram marcadas por uma polarização que ganhava força desde as 
manifestações de 2013 e prosseguiu com a reeleição de Dilma Rousseff 
(Partido dos Trabalhadores) e o seu impeachment ao ser acusada de 
desrespeitar a lei orçamentária. Somado a isso, duas situações tornaram 
o período eleitoral brasileiro de 2018 singular: a prisão do ex-presidente 
Luís Inácio Lula da Silva por acusações de corrupção, que até então 
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seria o candidato à presidência pelo Partido dos Trabalhadores, e teve 
de ser substituído por Fernando Haddad; e o atentado à faca sofrido por 
Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal) em Juiz de Fora, Minas Gerais, 
durante um ato de campanha.

Devido ao atentado, Bolsonaro passou por uma cirurgia e precisou 
ficar semanas internado sem participar de comícios, debates e outras 
formas tradicionais de campanha. Sua estratégia de campanha passou a 
ser ainda mais centrada nas redes sociais, utilizando o Twitter e Face-
book como canal direto com os seus eleitores, excluindo a necessidade 
da mediação por jornalistas.

Nas redes sociais, a polarização e o debate gravitavam em torno de 
temas como projetos econômicos, programas sociais, segurança pública, 
corrupção, laicidade do Estado, educação, proteção ao meio ambiente, 
direito das minorias e a legalização das drogas e do aborto. Acirrou-se 
a oposição entre setores identificados com a direita e esquerda e as 
fake news se tornaram uma arma nessa guerra cultural.

Como resposta, surgiram nesse mesmo período iniciativas para de-
tectar e desmentir conteúdos falsos como o Comprova, Agência Lupa, 
Fake Off e Aos Fatos. Apesar de grupos da direita e esquerda dissemi-
narem suas fake news, os sites que trabalharam com o monitoramento 
indicaram uma ocorrência maior de conteúdos falsos produzidos pela 
direita. Materiais que, como aponta Petrola (2019), muitas vezes apre-
sentam caráter inverossímil, como o que denuncia a distribuição pelo 
Partido dos Trabalhadores de mamadeiras com bicos em formato de 
pênis para creches. Estes são vistos como uma forma de endossar ou 
repudiar as plataformas ideológicas em jogo na disputa eleitoral, que 
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acabaram por se tornar signos identitários. A narrativa dos fatos acaba 
se tornando mais importante que os próprios fatos.

O então candidato à Presidência Jair Bolsonaro, assumiu durante o 
período de campanha uma indisposição com a imprensa semelhante à 
estabelecida por Donald Trump. Essa desavença pôde ser identificada 
nos seus discursos, como aponta um estudo conduzido pelo Programa de 
Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura 
e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (CPDA/
UFRRJ). Os pesquisadores se dedicaram ao estudo dos discursos dos 
candidatos à presidência em 2018 e o resultado dessa pesquisa se tornou 
uma série de artigos publicados pelo Le Monde Diplomatique Brasil, 
sendo o segundo deles dedicado a Jair Bolsonaro (Baltazar et al., 2018). 

Os pesquisadores partiram do recorte temporal do segundo semes-
tre de 2017 até agosto de 2018 e analisaram falas, textos, entrevistas, 
comícios, anúncios televisivos, mensagens e postagens nas redes so-
ciais do então candidato. Chegou-se à conclusão de que Bolsonaro e 
sua equipe criaram dois polos discursivos. Para se referir aos aliados, 
é acionado o “nós”, sempre em caráter positivo. Já aos demais cabe o 
papel de descrição como “eles”, o inimigo que deve ser combatido por 
suas atitudes amorais e antipatrióticas e superado por uma nova ordem 
em ascensão.

Através da cadeia de equivalências, “esquerdista” enquanto o prin-
cipal inimigo, se desdobra em grupos sociais específicos: os gays 
e homossexuais; mulheres; ativistas de direitos humanos; defen-
sores do desarmamento; indígenas, quilombolas, sem terra que 
seriam terroristas do campo; invasores da propriedade privada, 
movimentos sociais e comunistas; cotistas, bolsistas e refugiados; 
intelectuais, jornalistas, protetores de traficantes e estupradores; 
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socialistas e social-democratas, doutrinadores de Paulo Freire e 
Gramsci (Baltazar et al., 2018).

Bolsonaro, mais uma vez ecoando as posturas de Donald Trump, 
passa taxar todo e qualquer material informativo que vá de encontro 
aos seus interesses como fake News. O antropólogo Piero Leirner, em 
entrevista para o jornal El País, comenta a estratégia. “considerando que 
ele conseguiu colar a versão de que a mídia é, ela própria, uma fake news. 
Então toda a polêmica que fica exposta ele capitaliza depois mostrando 
que é o antissistema lutando contra o establishment” (Alessi, 2018).

É preciso salientar que estratégia semelhante já foi adotada pelo 
Partido dos Trabalhadores quando o ex-presidente Lula segregou a mídia 
tradicional e o partido não se posicionou contra a criação do bordão 
“Partido da Imprensa Golpista” por parte de seus eleitores. A expres-
são foi utilizada para se referir aos veículos que seriam apoiadores do 
impeachment de Dilma Rousseff. O que chama atenção no recorte de 
Bolsonaro é a potência adquirida pela campanha contra a imprensa, 
assim como a reverberação de suas falas no público.

O estabelecimento e estímulo de uma cruzada de Bolsonaro e seus 
apoiadores contra a imprensa e seus profissionais pode ter impactado os 
números de violência contra os jornalistas. A Associação Brasileira de 
Jornalismo Investigativo (Abraji, 2018) divulgou um estudo apontando 
a ocorrência de 141 casos de violência e ameaças contra jornalistas que 
trabalhavam na cobertura das eleições de 2018. Partidários do candidato 
Jair Bolsonaro correspondem a maior parte dos episódios, sendo o res-
tante cometido por apoiadores da chapa de Fernando Haddad. A mesma 
pesquisa aponta que em situações em que os alvos dos ataques eram 
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mulheres, as profissionais também sofriam violências de gênero, como 
assédio sexual online e ameaças de violência sexual. Cenário que se 
agravou em 2019, segundo dados divulgados pela Federação Nacional 
dos Jornalistas (Fenaj) (Jornal Nacional, 2020). O número de ataques a 
jornalistas e a veículos de comunicação cresceu 54%. Em 2019, foram 
contabilizados 208 casos, dos quais o presidente Jair Bolsonaro foi 
responsável por 60%.

A indisposição de Jair Bolsonaro com os jornalistas durante a cam-
panha e depois de eleito pode revelar algo sintomático. O trabalho 
de checagem e contestação feito pelos profissionais poderia ser uma 
ameaça para um projeto discursivo de governo que foi algumas vezes 
questionado quanto às suas estratégias e associado ao uso de fake news.

Millôr Fernandes certa vez afirmou que “A imprensa é oposição. 
O resto é armazém de secos e molhados”. A apuração jornalística signi-
fica muitas vezes se meter onde não foi solicitado, fazendo as perguntas 
que ninguém quer responder, especialmente em ambientes de conflito. 
Entretanto, a falta de proteção aos jornalistas enquanto eles exercem 
o seu ofício é um agravante para a precariedade já enfrentada na pro-
fissão. Eles ficam à mercê da precariedade, se tornando alvos fáceis 
para atentados, como os cometidos contra Tim Lopes e, recentemente, 
contra Léo Veras.

Com o avanço das novas tecnologias de informação, os ataques 
contra jornalistas ganharam novos contornos. As calúnias online se 
tornaram uma estratégia para desqualificar os relatos dos profissionais 
na tentativa de que os leitores, no mínimo, duvidem do que leram ou 
desconsiderem aquelas informações. Para concretizar o seu objetivo, 
essa indústria da desinformação espalha notícias falsas, montagens de 
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vídeos e memes em sites e redes sociais como Instagram, Facebook e 
Whatsapp.

A jornalista Patrícia Campos Mello foi vítima desta indústria por 
duas vezes ao denunciar irregularidades na campanha de Jair Bolsonaro. 
Em 18 de outubro de 2018, Patrícia foi a profissional responsável pela 
apuração e publicação da reportagem “Empresários bancam campanha 
contra o PT pelo WhatsApp”(Mello, 2018) no jornal Folha de São Paulo. 
O texto apresenta informações sobre um possível esquema de disparo 
massivo de mensagens contra o Partido dos Trabalhadores via WhatsApp, 
patrocinado por empresas privadas. A atividade é caracterizada como 
ilegal por dois motivos. O primeiro deles seria a utilização de bases de 
eleitores que não se cadastraram de forma voluntária nas campanhas. 
O segundo seria que, ao contratar os disparos de mensagens em massa, 
as empresas beneficiariam a campanha de Jair Bolsonaro sem declarar 
a doação de campanha ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O então 
candidato negou que teria pedido apoio para esses empresários e afirmou 
que a reportagem era mentirosa.

Logo após a publicação da matéria, Patrícia teve seu telefone celu-
lar invadido. Hackers apagaram mensagens enviadas e recebidas pela 
repórter e dispararam pelo aparelho mensagens a favor de Bolsonaro 
para contatos gravados na agenda telefônica. Além disso, a jornalista 
foi ameaçada por telefone e se tornou alvo de ameaças e ofensas nos 
grupos nas redes sociais de apoio ao presidenciável do PSL. Uma des-
sas mensagens incitava os eleitores de Bolsonaro a confrontá-la em 
um evento que participaria na segunda-feira seguinte à publicação da 
reportagem. Foram também produzidos memes e fake news sobre a 
jornalista. Em um desses conteúdos falsos, é apresentada uma imagem 
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de uma mulher abraçada ao candidato do PT, Fernando Haddad, e na 
legenda afirma-se que se trata de Patrícia (O Globo, 2018).

Figura 1. Fake news associando Patrícia Campos Mello ao Partido dos 
Trabalhadores. (Agência Lupa)

Patrícia afirmou em entrevista concedida ao Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais do Estado de São Paulo:

No dia em que eu publiquei a primeira matéria, em pouco tempo 
começou esse trabalho de desconstrução da minha pessoa e da 
reportagem.

Primeiro, acharam uma entrevista que eu tinha dado, editaram esse 
vídeo e ficou uma coisa que era ‘eu sou de esquerda, sempre votei 
no PT’ e viralizou. No momento em que viralizou, começaram os 
xingamentos: ‘puta, vagabunda... ’ Fizeram um clipe disso com todos 
os xingamentos possíveis e passaram a fazer meme com a minha 
cara, sempre com xingamentos: ‘mentirosa, puta, vagabunda, etc.’.
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Depois, começaram algumas ameaças um pouco mais preocupantes. 
Tinha um cara que falava assim: ‘se você quer a segurança do seu 
filho de seis anos saia do país. Isso não é uma ameaça, é um aviso.’ 
Esse foi assustador (Franco, 2019, p. 9).

A Folha de São Paulo entrou em 2018 com uma representação no 
TSE solicitando que a Polícia Federal investigasse as ameaças.

Em dezembro de 2018, uma nova fake news envolvendo o nome de 
Patrícia passou a circular. Um print do perfil do Twitter @STF_Oficianal, 
uma corruptela do perfil oficial do STF @STF_oficial, afirmava que a 
jornalista havia sido condenada a pagar R$ 200 mil de indenização ao 
presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), por acusá-lo de propagar fake 
news via WhatsApp.

Figura 2. Fake news sobre condenação de Patrícia Campos Mello. 
(Agência Lupa)
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O caso ganhou um desdobramento em fevereiro de 2020 com a reali-
zação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre as Fake News. 
Hans River do Nascimento, que prestou serviços para uma das empresas 
por trás dos disparos em massa pelo WhatsApp nas eleições de 2018 e 
foi fonte da matéria publicada por Patrícia, deu o seu depoimento para 
a Comissão. Durante a sua fala, afirmou que Patrícia se insinuou para 
ele em troca das informações que deram origem à reportagem da Folha. 
O jornal desmentiu as acusações de Hans River publicando a troca de 
mensagens entre os dois.

No dia 18 de fevereiro de 2020, antes de uma cerimônia de hastea-
mento de bandeira no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro 
comentou sobre o depoimento de Hans River e utilizou o momento para 
atacar Patrícia. “Olha a jornalista da Folha de São Paulo. Tem mais 
um vídeo dela aí. Eu não vou falar aqui que tem senhora aqui do lado, 
ela falando: “Eu sou a tatatata do PT”. Está certo? E o depoimento do 
River, foi no final de 2018 para o Ministério Público, ele diz do assédio 
da jornalista em cima dele, ela queria um furo, ela queria dar um furo 
a qualquer preço contra mim” (Gullino, 2020).

A declaração de Bolsonaro foi repudiada pela Associação Brasileira 
de Imprensa (ABI), Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo 
(Abraji), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Federação Nacional 
dos Jornalistas (Fenaj).

As falas de Hans River e Bolsonaro repercutiram na imprensa e 
no ambiente online, se tornando combustível para uma nova onda de 
conteúdos falsos contra a jornalista promovidos por simpatizantes do 
presidente.
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Figura 3. Fake news sobre o assédio de Patrícia Campos Mello a 
Hans River. Recuperado de https://www.jornaldacidadeonline.com.
br/noticias/18762/os-metodos-pouco-convencionais-adotados-pela-
premiada-jornalista-da-folha

Figura 4. Vídeo do canal do Youtube Hipócritas que faz comparação entre 
uma jornalista da Folha de São Paulo e uma garota de programa. Recuperado 
de https://www.youtube.com/watch?v=rRLpnA03pbY&feature=emb_
logo
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O canal de humor do YouTube Hipócritas se aproveitou do episódio 
para colocar na plataforma o vídeo denominado Jornalista da Folha. 
O conteúdo apresenta uma garota de programa que se ofende ao ser 
confundida com uma jornalista da Folha de São Paulo.

2. Fake News, Esquecimento Ideológico e Machismo

Nesta seção, enquanto escolha metodológica, propõe-se a observação 
das fake news criadas sobre a jornalista Patrícia Campos Mello a partir 
dos prismas do esquecimento ideológico (Pêcheux, 1988), machismo 
baseado na performance de gênero (Butler, 2014) e perpetuado por 
estereótipos (Laraia, 2001).

 Partindo da perspectiva teórica da Análise do Discurso de linha 
francesa, percebe-se a relação entre a linguagem e exterioridade, enten-
dendo a última não como algo que escapa à linguagem, e sim como os 
elementos formadores do discurso que interferem na sua materialidade 
enquanto textualidade. Cria-se então o interdiscurso, uma memória do 
que é dito em determinada sociedade.

A reflexão sobre as trocas entre Linguística e Teoria do Discurso 
estrutura essa linha de pensamento. Ela se vale da articulação entre o 
materialismo histórico, advindo da releitura que Althusser fez dos tex-
tos de Marx, a Linguística, que leva em consideração os mecanismos 
sintáticos dos processos de enunciação, e a Teoria do Discurso, que se 
atenta à determinação histórica dos processos semióticos. Essa com-
binação de três regiões do conhecimento é atravessada por uma teoria 
psicanalítica da subjetividade, que bebe diretamente da releitura que 
Lacan fez dos estudos de Freud.
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Pêcheux (1988), contrariando a corrente de filosofia idealista da 
linguagem - que considera o sujeito como fonte e origem de tudo que 
diz e o sentido como algo já existente - traz a perspectiva de um sujeito 
que se constitui no interdiscurso por meio das falas de outros sujeitos, 
da interação entre várias vozes. Baseado nesse caráter heterogêneo, ele 
não pode ser fonte e origem do que diz.

Orlandi (2009), visitando a obra de Pêcheux, explica que o sentido 
deriva do interdiscurso, que seria o uso preponderante de uma palavra 
ou expressão por um grupo durante um espaço-tempo determinado. 
Para a autora, há no interdiscurso uma voz sem nome que age para o 
apagamento das identidades para que exista a assimilação e disseminação 
das mensagens. Ao nascermos, os discursos já estão em processo e cir-
culação, somos nós que entramos nesse ciclo, entretanto, há espaço para 
singularidades como a língua e a história nos afetarem (Orlandi, 2009). 

Esse apagamento, ou esquecimento como coloca Pêcheux afeta os 
sujeitos de duas maneiras. O esquecimento número 1, inacessível ao 
sujeito por estar no campo do inconsciente, recalca que a formação do 
sentido lhe é exterior. Isso faz com que o sujeito passe a acreditar que 
é a origem de tudo que diz, que é o criador absoluto de seu discurso. 
Este tipo de esquecimento é atravessado pela ação da ideologia.

O esquecimento número 2 está no âmbito do pré-construído, tendo 
caráter pré-consciente ou semiconsciente. Ele se dá quando o sujeito 
seleciona determinados dizeres em detrimento de outros, colocando 
fronteiras entre o dito e o não dito. Este tipo de esquecimento cria no 
sujeito enunciador a ilusão de que aquilo que ele diz possui apenas um 
significado. Dessa forma, ele passa a crer que qualquer interlocutor 
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captará suas intenções nas mensagens. No entanto, é impossível ter o 
controle total sobre os efeitos de sentido.

Essa ilusão do sujeito enquanto fonte e origem do sentido, para 
Pêcheux (1988), se faz necessária para que o sujeito continue a produzir 
discursos. Ele precisa crer que utiliza uma linguagem transparente e 
inequívoca.

Althusser (1974) aponta que as ideologias, sejam elas familiares, 
religiosas, políticas, entre outras, são responsáveis por dar ao indivíduo 
um nome, uma identidade, que o coloca dentro de um contexto histó-
rico. Porém, esse processo é imposto com o intuito de fazer com que 
o sujeito assuma um espaço no sistema de produção. Não é possível 
escolher entre estar dentro ou fora da ideologia.

Pêcheux (1988) pontua que é por meio da ideologia que balizamos 
o nosso conhecimento de mundo. Ela que dá as evidências para que 
uma determinada sociedade saiba, por exemplo, o que são os operá-
rios, as fábricas e os soldados. Apesar de parecer evidente, a ideologia 
escapa aos olhos. Por isso, a Análise de Discurso enquanto dispositivo 
se propõe a tornar visível a contradição das evidências, denunciando a 
ideologia que atravessa o sujeito.

A combinação dos dois esquecimentos é notável no campo de pro-
dução e disseminação de fake news pelo mesmo motivo que é o na 
circulação dos discursos. Quando essa junção dá ao leitor que também 
é produtor de conteúdos (Braga, 2010) a sensação de que ele é a fonte 
e o centro das mensagens, ele se sente mais à vontade para comparti-
lhar esses conteúdos com outras pessoas que ele acredita comungarem 
ideologias semelhantes às suas, facilitando a viralização.
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O esquecimento número 1, que dá ao sujeito a ideia de que ele é 
o criador absoluto de seu discurso, colabora para que a internalização 
do conteúdo da fake news encontre menos barreiras. Algo que também 
dependerá de quais foram os seus atravessamentos ideológicos durante a 
socialização. Dessa forma, são aumentadas as chances de que ele passe 
a defender o ponto de vista por trás do conteúdo falso como se fosse à 
princípio seu e o reverbere com a força de uma ideia original.

O esquecimento número 2 age na esfera do sentido dos conteúdos 
falsos. Ao passo de que o indivíduo acredita que tudo o que ele diz 
possui apenas um sentido, ele tende a acreditar que as fake news que 
chegam até ele foram construídas sob a mesma lógica. Quando ele entra 
em contato, por exemplo, com sátiras ou declarações retiradas de con-
texto para servirem como informações falsas, torna-se mais complicado 
perceber essas ações de recorte e ressignificação, minando as barreiras 
contra este tipo de conteúdo.

Nos conteúdos falsos criados contra Patrícia, é perceptível a estra-
tégia de desqualificar a sua produção discursiva, ou seja, o seu trabalho 
enquanto jornalista. Há a tentativa de retirar o seu valor de persona, 
propondo aqui um diálogo com Arendt (2003). A autora resgata a origem 
etimológica da palavra “pessoa”, que vem do termo latino persona, que 
por sua vez era usado para se referir à máscara de teatro. Os romanos 
usavam a palavra em sentido metafórico, sendo que, no direito roma-
no, persona era alguém que possuía direitos civis, enquanto homo era 
alguém humano, mas que não era protegido por nenhuma lei.

Partindo disso, Arendt propõe que só nos tornamos cidadãos reco-
nhecidos politicamente quando vestimos nossas máscaras, sendo elas os 
papéis atribuídos para nós pela sociedade. Esses papéis são as profissões 
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como advogado, pesquisador, jornalista, etc. Algo que a dialoga com 
o papel das ideologias segundo as perspectivas de Althusser (1974) e 
Pêcheux (1988).

Ao atacar a forma como Patrícia desempenha o seu trabalho de jor-
nalista e questionar sua idoneidade, assim como a veracidade do que ela 
relata, percebe-se uma tentativa de arrancar a sua máscara para que ele se 
torne novamente homo e seu discurso seja invalidado e desconsiderado.

Em alguns dos ataques relatados por Patrícia na entrevista concedida 
ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, nas 
fake news criadas a partir das declarações de Hans River e Bolsonaro 
e no vídeo do canal Hipócritas, a tentativa de implosão da persona de 
Patrícia ganha um verniz: o do machismo. É notável por parte dos calu-
niadores o entendimento do fato da jornalista ser uma mulher enquanto 
um facilitador para ataques de outra natureza. Dificilmente, levando em 
consideração a heteronormatividade que pauta grande parte da popu-
lação, Hans faria a difamação de um jornalista acusando-o de oferecer 
sexo por uma reportagem, uma vez que, na perspectiva de pessoas que 
compartilham essa ideologia, ele também seria desqualificado por ter 
recebido a aproximação de outro homem.

A referência machista desses ataques parte da criação e circulação 
de estereótipos sobre as mulheres – por exemplo, os de que elas são 
frágeis, dissimuladas, ou interesseiras. Laraia (2001) pontua que o 
estereótipo é uma representação fixa e compartilhada eminentemente 
descritiva, uma vez que qualifica os sujeitos e lhes atribui uma forma de 
ser. Ele possui um caráter normativo e determinista, pois prevê e imputa 
condutas esquematizadas, apresenta as formas de agir e ser esperadas 
por um setor da sociedade. Cria-se nesse processo uma imagem-rótulo.
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Na composição dos materiais que fazem parte do recorte proposto há 
a utilização de categorias de pensamento que seriam comuns ao conjunto 
da população (Charaudeau, 2012). São discursos de doxa que assumem 
o valor de um código coletivo construído no passado que ainda norteiam 
ações e crenças do presente. É a formação de uma identidade, construída 
ela própria pelo homem, a partir da alteridade. Ao criar a ideia de que 
o homem é forte e íntegro, cabe à mulher o papel de oposição a isso, 
pois é necessária a criação de uma contraparte para que haja distinção. 

Butler (2014) observa que o gênero é performativamente construído 
por meio de gestos, comportamentos e conformação dos corpos. Cria-se 
uma expectativa de ideal do que é ser mulher ou homem. A estilização 
repetida dos corpos para que eles alcancem este objetivo cria uma sen-
sação de naturalização desse processo, como se ele não pudesse ocorrer 
de outra maneira. Aqueles que não conseguem agir de acordo com o 
modo de vida considerado correto, natural e saudável estão condenados 
a ter uma vida menos valorável e sujeita a sanções físicas e morais. 

O argumento de que homens e mulheres são biologicamente distintos 
e que a relação entre ambos decorre dessa distinção, que é comple-
mentar e na qual cada um deve desempenhar um papel determinado 
secularmente, acaba por ter o caráter de argumento final, irrecorrível. 
Seja no âmbito do senso comum, seja revestido por uma linguagem 
“científica”, a distinção sexual, serve para compreender - e justificar 
- a desigualdade social (Luz, Carvalho, & Casagrande, 2009, p. 23)

A tentativa de compreender na sociedade o lugar de homens e mu-
lheres, assim como as relações entre eles, não deve partir da observa-
ção de seus sexos, mas sim da análise de tudo aquilo que é construído 
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socialmente em torno deles. É preciso estar atento à forma como as 
características sexuais são representadas ou valorizadas.

Considerações Finais

O surgimento e difusão da internet ao longo das duas últimas décadas 
trouxeram novos desafios e possibilidades para o jornalismo, assim como 
uma nova ferramenta para que grupos invisibilizados e subalternizados 
cobrassem mudanças, mudando a realidade da circulação de discursos 
e poder. Neste cenário surge a figura do leitor que também é produtor 
de conteúdos.

Entretanto, a mesma tecnologia que surgiu com a premissa de de-
mocratização se tornou combustível para a máquina de fake news, 
causando danos à saúde pública, incentivando discursos extremistas, 
de ódio e calúnias. Na ânsia pela corrida política, vale recorrer aos 
discursos mais absurdos para reafirmar uma identidade de grupo e 
desmerecer os adversários.

Ao passo de que a tecnologia avança sem pedir licença, cabe ao 
Estado e legisladores correrem atrás para tentar regulamentar seu uso 
e funcionamento. É uma corrida em que os órgãos que advogam pela 
regulamentação parecem sempre estar um passo atrás. Enquanto dis-
cutem-se montagens com imagens e matérias que simulam as técnicas 
jornalísticas, populariza-se a tecnologia de deep fake, capaz de substituir 
rostos e vozes em vídeos realistas, que já transforma a realidade dos 
conteúdos falsos.

Na última década, o Congresso Federal se dividiu entre a atuação 
articulada sobre temas de tecnologia e a atividade reativa e apressada 
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em resposta a escândalos e cobranças da população. Como exemplos 
de uma atuação articulada, é possível citar o Marco Civil da Internet 
(Lei 12.965/2014), que se tornou referência em direitos digitais, e a 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018). Já na outra 
ponta, como exemplo de ações apressadas, o projeto de lei 113/2020. O 
texto propõe alterar o Marco Civil e passar a exigir dos usuários o CPF 
na hora de se cadastrar em aplicativos como WhatsApp, Facebook, Ins-
tagram, entre outros. A ideia é contribuir para a eliminação de usuários 
falsos, entretanto, o projeto pode impactar diretamente os direitos de 
liberdade de expressão, liberdade de associação e privacidade dos usuários.

É preciso estar atento se essas ações e projetos, fazendo referência 
aqui a CPI das Fake News, não estão sendo deturpadas de suas reais 
finalidades e se tornando palanques políticos. Os ataques direcionados 
à jornalista Patrícia Campos Mello denunciam uma campanha contra a 
imprensa e seus profissionais endossada pelo Presidente Jair Bolsonaro e 
seus apoiadores. Uma estratégia que não poupa o uso da desinformação 
e de discursos machistas como ferramentas.

Entretanto, é possível notar que a aceitação desses posicionamentos 
não é unânime, o que significa que há possibilidade de mudança neste 
quadro. O repúdio de personalidades, outros profissionais da imprensa 
e de grupos feministas demonstra que os estereótipos vêm sendo des-
construídos e superados e que em um futuro próximo não serão mais 
toleradas por um número cada vez maior de pessoas.

Para superar a disseminação de fake news e calúnias, o primeiro 
passo a ser dado é o da desnaturalização dos discursos. Ao perceber os 
tensionamentos, hierarquizações e jogos de poder que existem por trás 
deles, torna-se mais fácil entender que não há transparência como se 
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possa acreditar. Somado a isso, é necessário dar atenção à historicidade 
dos discursos e o contexto cultural no qual eles estão inseridos. Por isso, 
são tão importantes os projetos de mídia educação e crítica de mídia nas 
escolas. Eles trabalham para que crianças e jovens saibam desde cedo 
como as mídias e tecnologias afetam o seu modo de apreender a realidade.

É preciso que cada vez mais estudos sejam realizados sobre esse 
fenômeno recente das fake news para que, por meio do debate e troca, 
novas possibilidades de enfrentamento possam surgir. Um conhecimento 
que reflita a prática, vá para o campo e volte para ser reestruturado.
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“O Caso “Não é Não!”: uma Análise de 
Sentimentos sob a Perspectiva da ARS”

Marina Lisboa Empinotti1

Rita de Cássia Romeiro Paulino2

O movimento “Não é Não!” foi criado em 2017, no Rio de Janeiro, 
como agregador de atividades de conscientização sobre situações de 
assédio. São promovidas palestras, rodas de conversa e a distribuição, 
através de financiamento coletivo, de tatuagens temporárias com os 
mesmos dizeres que dão nome à iniciativa. Esta última ação é a mais 
conhecida do grupo, que em 2020 chegou a 15 estados brasileiros.

A grande visibilidade das ações se dá no Carnaval, quando as mu-
lheres saem as ruas para festejar com as tatuagens na pele, de forma a 
formar uma rede de ajuda mútua em uma época de notórios excessos. 
Em entrevista ao portal Hypeness (s.d.), em 2017 foram distribuídas 
4 mil tatuagens, em 2019, 186 mil, e para o carnaval de 2020, a meta 
é produzir 200 mil tatuagens.
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Também em 2020, o movimento foi tema de discussões e atenção 
da mídia após um deputado catarinense o criticar, em rede social, por 
tirar o direito das mulheres de serem assediadas, ato que, segundo ele, 
massageia o ego. O texto completo da postagem de 11 de janeiro de 
2020 pode ser lido no Anexo A.

Neste trabalho analisamos a repercussão virtual da declaração do 
parlamentar, através da Análise de Redes Sociais (ARS). O recorte 
escolhido foram os tweets da semana seguinte ao ocorrido, de 13 a 
17 de janeiro de 2020, que utilizavam a hashtag #naoenao, totalizando 
569 itens. Espera-se também oferecer um referencial metodológico 
para ARS a partir da ferramenta de análise selecionada, ainda pouco 
utilizada no contexto do Jornalismo.

1. Análise de Redes Sociais (ARS)

Consideramos a ARS um instrumento capaz de verificar o impacto de 
uma notícia e o posicionamento do público (Paulino & Empinotti, 2018). 
Ela permite a análise sistemática de grupos sociais a partir de sua 
estrutura, com medidas próprias de caráter matemático. Usá-la é pres-
supor a percepção do grupo social como uma rede (Recuero, Bastos, 
& Zago, 2015).

Uma rede é composta por diversos indivíduos, ou atores, que se 
interrelacionam formando estruturas complexas, que demonstram, 
neste caso, como circulam as informações por eles trocadas. Depen-
dendo do objeto estudado, assim, as conexões podem ser interações, 
relações informais ou vínculos sociais mais estruturados. Assim, as 
redes envolvidas nesta pesquisa envolvem as pessoas que interagiram 
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no Twitter e que publicaram tweets ou retweets sobre o fato, durante o 
período de coleta de dados. 

Os grupos são representados, na ARS, como gráficos sociais, ou 
sociogramas, analisados a partir das medidas de suas propriedades 
estruturais. As relações sociais são denominadas links ou arestas e 
constituem as conexões entre os nós (estruturas em rede). Estes, por 
sua vez, podem ser coisas, pessoas ou grupos e os links entre eles são 
como podemos perceber fluxos, interações e relacionamentos.

É relevante o estudo das interações sociais. Estas, para Munro, 
Hartt e Pohlkamp (2015) oferecem aos pesquisadores apoio, influência, 
intercâmbio e compartilhamento de informações, contribuindo para a 
construção compartilhada do conhecimento.

2. Procedimentos Metodológicos

Esta pesquisa é classificada como de levantamento, pois se trata 
de uma busca por identificar discursos discriminatórios ocasionados 
por uma fato ou notícia divulgado na mídia tradicional. Pretendemos 
verificar o impacto e os tipos de discursos que se originam a partir da 
divulgação destas notícias nas Plataformas de Redes Sociais, neste caso 
específico, no Twitter. Fonseca (2002) aponta que este tipo de pesquisa 
é utilizado em estudos exploratórios e descritivos, podendo ser de dois 
tipos: levantamento de uma amostra ou levantamento de uma população. 

Para um estudo de ARS, o importante é que o objeto tenha uma es-
trutura mapeável e que esta seja útil para a compreensão do fenômeno 
a ser investigado (Recuero, 2017). Colocamos como objetivo a análise 
da repercussão do caso supracitado, buscando especificamente:
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a) Quantificar as interações ocorridas;

b) Identificar os principais termos associados ao uso de 
#naoenao;

c) Entender o comportamento dos atores ao longo do tempo;

d) Classificar os tweets nas categorias propostas por Rourke, 
Anderson, Garrison, & Archer (2001): afetiva, interativa e 
coesiva;

e) Analisar as redes formadas entre usuários.

Espera-se também oferecer um referencial metodológico para ARS 
a partir da ferramenta Netlytic, descrita no tópico a seguir.

2.1 Ferramenta de Análise

Como ferramenta de análise foi usada a plataforma online Netlytic 
(https://netlytic.org/h)3. Trata-se de um analisador de redes sociais e de 
texto baseado que nos possibilita descobrir automaticamente redes de 
comunicação a partir de postagens de mídia social de caráter público. 
Este artigo objetiva, além de apresentar os resultados das buscas na 
Netlytic, analisar os tipos de discurso postados.

É possível fazer análises baseadas em texto (comentários) para 
apresentar a formação de clusters, ou seja, conjuntos de nós mais den-
samente conectados do que os outros na rede. Assim se localizam as 
discussões geradas a partir do tópico pesquisado. O programa resume 
grandes quantidades de dados, evidenciando as interações buscadas 
pela pesquisa de ARS.

3. A ferramenta online Netlytic extrai e identifica automaticamente redes sociais a 
partir de conversas on-line em sites de mídias sociais.
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O desenvolvimento da Netlytic é creditado ao professor da Ryerson 
University, Anatoliy Gruzd (http://anatoliygruzd.com/). Gruzd, Paulin e 
Haythornthwaite (2016) a definem como uma ferramenta que permite 
aos usuários capturar e importar dados de conversação online, além de 
encontrar, explorar e visualizar temas emergentes de discussões. As pla-
taformas de redes sociais passíveis de análise são Twitter, Facebook, 
YouTube, Instagram, Feeds e Google Drive.

2.2 Coleta de Dados

Neste caso optamos pelo Twitter. Para que a busca seja possível, 
o passo inicial é fazer a autenticação no sistema e selecionar a opção 
New Dataset. Será, então, possível selecionar a rede social utilizada 
(Figura 1), nomear o conjunto de dados (dataset) a ser coletado e in-
dicar os termos para a busca (twitter search terms). Os termos aceitos 
podem ser usuários (iniciados por @), hashtags (iniciadas por #) ou 
termos textuais. Podem ser feitas requisições a cada 15 minutos, cada 
uma com até mil tweets. A versão gratuita da Netlytic limita o número 
de análises a 3 e o número de ocorrências coletadas a 2500.

Figura 1. Interface de busca no Twitter da Netlytic. (Reprodução Netlytic)
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Uma vez iniciada a pesquisa, é apresentado o preview do resultado 
no formato mostrado na Figura 2. A informação é apresentada, da es-
querda para a direita, em: link para visualizar o conteúdo original; data 
de publicação em formato ano-mês-dia; autor da publicação e conteúdo 
da publicação.

Figura 2. Preview dos resultados da pesquisa. (Reprodução Netlytic)

A plataforma usa APIs públicas para coletar postagens do Twitter e 
do YouTube. Ela também suporta a análise de seus próprios conjuntos 
de dados. Na opção My Datasets, no menu superior, sempre é possível 
acompanhar as pesquisas já feitas e selecionar as opções oferecidas, 
Recorte, Comentários, Edição, Downloads e Exclusão. como demons-
trado na Figura 3.
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Figura 3. Apresenta as bases coletadas e possibilidades de: Recorte, 
Comentários, Edição, Downloads e Exclusão. (Reprodução Netlytic)

2.3 Interpretação dos Dados: Extração de Palavras-Chave

A partir das bases de dados coletadas (Figura 3), são apresenta-
dos recursos de Análise de Texto (text analysis) ou de Rede (network 
analysis). No primeiro deles, são duas as possibilidades de visualiza-
ção de resultados: Extração de Palavras-chave (keyword extractor) ou 
Categorias Manuais (manual categories).

Extração de Palavras-chave é voltada à identificação dos tópicos 
populares nesse conjunto de dados, medidos pela frequência das pala-
vras. Essa opção conta as palavras mais frequentemente associadas à 
principal, apresentando-as em forma de nuvem ou gráfico (Figura 4). 
Este mostra também a evolução da frequência das palavras ao longo 
do tempo selecionado de pesquisa: observa-se a variação da esquerda 
(início da pesquisa), para a direita (final da pesquisa). O primeiro termo 
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refere-se ao #naoenao, ou seja, o termo base da pesquisa, por isso em 
maior incidência que os demais.

Figura 4. Gráfico de extração de palavras-chave. Fonte: Reprodução 
Netlytic

Muitas vezes os termos associados ao principal são links, nomes 
de usuários, hashtags, ou palavras escritas de maneira não formal (sem 
acentos, etc), de forma a exigir uma etapa de “limpeza” dos dados co-
letados antes de se avançar com a apresentação dos resultados. Essas 
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ações podem ser do tipo: separação de palavras, retirada/inserção de 
acentos, pontuações, caracteres especiais, unificação dos termos para 
letras maiúsculas ou minúsculas, entre outras.

No caso do #naoenao, o gráfico indica a maior incidência dos se-
guintes termos (na ordem trazida na Figura 4):

Tabela 1.
Termos mais comumente associados à hashtag analisada
apresentadora clara festejando mulheres respondeu direito

assédio deputado laine paquera valgas massageia
carnaval diferença livre passe violência

Neste estágio já é possível reconhecer episódios pontuais de grande 
repercussão associados ao fato inicialmente pesquisado, isto é, a hashtag 
#naoenao: o termo “deputado” se refere à declaração do deputado cata-
rinense em rede social e os termos “apresentadora”, “laine”, “valgas” 
e “respondeu” fazem referência ao posicionamento da empresa NSC 
TV, afiliada Globo em Santa Catarina, que leu nota ao vivo, através da 
apresentadora Laine Valgas, do Jornal do Almoço, em que repudiava 
as declarações do parlamentar. Percebe-se no destaque das palavras 
mais citadas a ênfase e consequentemente o posicionamento dos atores 
que estão interagiram de forma ativa no fato e indiretamente quando 
identificamos o posicionamento do público.

Uma das funcionalidades da Netlytic é a possibilidade de exportar a 
base de dados coletada em formato .csv ou .xls (Figura 5). Essa funcio-
nalidade nos permite explorar os campos da visualização de dados em 
outras plataformas e analisar de uma forma mais criteriosa os discursos 
disparados pelo público.
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Figura 5. Ambiente que apresenta as bases coletadas

Figura 6. A ênfase dos termos visualizada em círculos, imagem gerada 
pelo plataforma Rawgraphs. Recuperado de https://rawgraphs.io/
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Na Figura 6 podemos ver um exemplo do uso da base de dados 
gerada pela Netlytic, que foi utilizada para gerar um gráfico que mos-
tra a ênfase dos termos. Os resultados também podem ser visualizados 
na forma de nuvens de termos. Assim se veem outros termos menos 
utilizados e se tem melhor noção da relevância de cada um, expressa 
nos diferentes tamanhos dos círculos envolventes.

2.4 Interpretação dos Dados: Categorias Manuais

A segunda possibilidade de visualização de resultados em Análise 
Textual, Categorias Manuais (manual categories), classifica automatica-
mente palavras-chave em categorias como tempo, tamanho, som, forma, 
e algumas relacionadas a sentimentos. Estes estão subdivididos entre 
mau e bom (“Feelings (Bad)” e “Feelings (Good)”), respectivamente. 
As categorias podem ser editadas pelo usuário.

Como a ferramenta foi desenvolvida em inglês, esta análise, se fei-
ta de forma automática, pode ser problemática em tweets escritos em 
português. Por isso, é importante que o pesquisador edite manualmente 
as categorias de análise que o interessam. Neste caso, por exemplo, 
interessa-nos revelar os sentimentos associados aos tweets envolvidos. 

É preciso, portanto, incluir, dentro das categorias Bad e Good ter-
mos em português que sugiram a relação ao sentimento em questão. 
Na Figura 7 se veem os termos, em inglês, já pré-estabelecidos para 
cada sentimento. É possível , na parte superior, acrescentar termos (add 
term) para uma busca mais precisa, especialmente quando se trabalha 
com um idioma que não o inglês.
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Figura 7. Termos associados aos sentimentos pesquisados. (Reprodução 
Netlytic)

A Netlytic organiza os achados relacionados às categorias em blocos 
que enfatizam sua ocorrência, Figura 8 superior. No caso analisado, foi 
detectada maior presença de sentimentos positivos, destacado no maior 
bloco, à esquerda. É possível, clicando sobre ele, ver quais os termos 
mais usados levaram a tal resultado, Figura 8 inferior.
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Figura 8. Termos associados às categorias. Fonte: Reprodução Netlytic
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Outra função da análise de texto é a contagem das palavras mais 
frequentes, reunidas em uma nuvem, ilustrada na Figura 9. Neste caso, 
o tamanho do texto é o indicativo de sua incidência. Estão incluídos 
também links, hashtags e nomes de usuários, iniciados em @.

Figura 9. Nuvem de palavras. Fonte: Reprodução Netlytic

2.5 Interpretação dos Dados: Análise de Redes

Avança-se agora para a segunda forma de análise disponível na 
ferramenta, a Análise de Redes. Esta objetiva avaliar as conexões e 
suas relações durante o período descrito. A Rede de Nomes é uma 
funcionalidade que representa as conexões relacionadas aos atores que 
estão interagindo naquele termo (https://netlytic.org/).

Voltando à mobilização através da #naoenao, muitas pessoas publi-
caram seus comentários no Twitter diretamente para o Deputado que 
fez as considerações sobre o assunto em mídia estadual. Um exemplo 
dessa interação pode ser vista na Figura 10, que foi gerada e adaptada 
para explicar como podemos ler uma rede em grafos.

No primeiro quadro temos uma imagem que apresenta um conjunto 
de interações onde o ator principal é o “depjesse”. Nota-se que todas as 
relações (linhas) chegam até ele (nó). No terceiro quadro da imagem po-



372

de-se notar o nome dos perfis do twiter (nós) que estão interagindo com o 
nó principal (depjesse). Uma das funcionalidades da plataforma é revelar 
o discurso de cada ator; ao clicar no nó, tem-se o que foi comentado.

Figura 10. Imagem adaptada para explicar como podemos ler uma rede 
em grafos sobre o caso citado no artigo #NãoÉNão.

No exemplo da Figura 10 destacamos o comentário de “fran77” que 
pode ser analisado como uma crítica velada ao deputado. Lembrando 
que os posts do Twitter são abertos e ressaltamos que nesta pesquisa 
nosso objetivo é apresentar os recursos de plataformas para revelar ou 
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entender o sentimento e posicionamentos das pessoas frente aos assuntos 
divulgados na mídia.

3. Análise Complementar: Presença Social

Uma etapa de análise complementar à Netlytic, quando se objetiva 
associar sentimentos às mensagens encontradas, é a baseada no con-
ceito de presença social. Para tal é necessário analisar individualmente 
as mensagens, pois seu conteúdo é o determinante, ou trabalhar com 
alguma forma de automatização da contagem, como o uso de algortimo 
que reconheça os termos usados no texto e a partir dele classifique a 
mensagem em uma das categorias propostas por Rourke et al. (2001). 
Na pesquisa dos autores para entender o comportamento de estudantes 
em conversas mediadas por computador, a presença social é definida 
como a habilidade de alguém se projetar numa comunidade social e 
afetivamente. Textos e imagens analisados (no caso deste trabalho, 
somente texto, devido à grande quantidade de mensagens envolvida) 
podem ser classificados em três tipos (Tabela 2):

Tabela 2.
Categorias para verificação de presença social
Categoria de presença social Tipo de mensagem

Afetiva

Que expresse emoções
Que use humor
Que traga informações pessoais, 
revelações
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Interativa

Que continue um discurso
Que cite mensagem de outra pessoa
Que traga referência de outra mensagem
Que faça perguntas
Que contenha apreciação
Que concorde com outra mensagem

Coesiva
Que use vocativos
Que se refira ao grupo como nós/nosso
Que cumprimente, saúde ou se despeça

Adaptado de Rourke et al., 2011; Pessoni e dos Santos, 2018

Os 569 tweets encontrados durante o período de coleta de dados 
foram classificados segundo a presença social Rourke et al. (2001). 
No gráfico da Figura 11 vemos que 87,3% deles (496 tweets) foram 
do tipo interativo, ou seja, continuam um discurso anterior, referem-se 
a outra mensagem (no caso, RT, ou retweet), tragam questionamentos 
ou apreciações.

O grande número de RTs levou a diferença tão evidente entre as 
mensagens do tipo interativa e as demais. Nota-se presença constante 
da mídia, sobretudo do perfil @MidiaNINJA, mediando o debate e 
divulgando tweets posteriormente compartilhados 135 vezes:

• RT @MidiaNINJA: #NãoÉNão: Carnaval sem assédio! 
Deputado do PSL disse que assédio é “direito” das mulheres 
e “massageia ego”. A apresentad…

• RT @MidiaNINJA: O deputado estadual Jessé Lopes (PSL-
-SC) é contra campanha Não é Não, argumentando que ação 
feminista quer tirar “o direito…
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Outras 16 mensagens do tipo interativa citam o deputado cuja decla-
ração foi alvo de polêmica, como visto na análise de redes da Figura 10.

Figura 11. Presença social dos tweets analisados.

Mensagens afetivas foram as menos encontradas na análise, represen-
tando 6,2% do total, ou 35 tweets. Estas revelam emoções e informações 
pessoais, como nos seguintes trechos, retirados de tweets analisados:

• “Vergonha de você ser catarinense...”

• “Amei a postura dos jornalistas...”

• “Nojo!”

Não foram encontrados tweets com mensagens com tons de humor, 
que também poderiam contar como afetivas.
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Mensagens coesivas corresponderam a 6,5% da análise, ou 37 tweets. 
Elas envolvem saudações, vocativos ou textos em que o autor se inclua 
no coletivo, usando termos como “nós” ou “nosso (a)”. Alguns dos 
casos encontrados foram:

• Quando um homem fala sobre direitos das MULHERES, 
ele começa errado. Só quem pode opinar sobre os nossos 
direitos somos nós MULHERES #naoenao

• as figuras públicas devem ter responsabilidade com o que 
dizem. E se disse é o que vc pensa. Só mostrou ser um sexista 
desrespeitoso com todas nós, mulheres (inclusive as suas). 
#nãoénão #assédionãoédireito #contraaculturadoestupro

Considerações Finais

A mobilização das pessoas em redes sociais é, inegavelmente, um 
fenômeno contemporâneo, que se pretende analisar na ótica do Jorna-
lismo e de como este pode ser amparado por informações críveis e que 
apresentam como característica não só o fluxo de informação explícita 
na forma de dados naturais (comentários), mas também informações 
(dados) do próprio fluxo de movimento e sentimentos destes atores 
(leitor) frente a um fato noticiado.

Este estudo ainda está em fase inicial e teve como objetivo apresentar 
uma ferramenta que não exige conhecimentos técnicos avançados para 
fazer uma análise em redes sociais. A proposta não é um estudo aprofun-
dado em redes e grafos, mas tem o objetivo de apresentar ferramentas 
e funcionalidades que podem ajudar jornalistas em uma análise mais 
refinada sobre os discursos nas redes sociais.
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A análise mostrou que os tweets da campanha #naoenao foram, em 
grande medida, direcionados a um caso com repercussão negativa na 
mídia, o da declaração do deputado catarinense, e também voltados 
aos fatos desencadeados após a declaração, como o pronunciamento 
da emissora NSC TV. As mensagens relacionadas à emissora foram 
escritas, sobretudo, à apresentadora que leu a nota da empresa ao vivo. 

Um conceito que pretendemos abordar nas próximas pesquisas 
é o de infoegajamento4, termo usado para mapear tipos de conexões 
entre pessoas e instituições, causas ou marcas, que geram resultados 
positivos para ambos. Leighninger (2018) traz uma abordagem a se 
considerar também como um desafio na mobilização em redes sociais, 
que fortalece “novas vozes” - jovens, pessoas com poucos recursos, 
imigrantes... - e mobiliza questões de gênero e etnias para uma praça 
pública digital. Como metodologias possíveis de serem exploradas 
pretendemos alinhar as possibilidades técnicas de representação para 
obter análises mais aprofundadas, utilizando métodos relacionados à 
Análise do Discurso e Conteúdos.
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ANEXO A
Post público no Facebook de deputado do PSL-SC - 11/01/2020

“NÃO É NÃO” - FEMINISMO NO CARNAVAL DE SC. NÃO 
USE A TATUAGEM!!

-O movimento COLETIVO FEMINISTA de SC, pede doação para 
confeccionar e distribuir tatuagens escrito “Não é não” no carnaval de 
SC, para “combater” o assédio;

-Não sejamos hipócritas! Quem, seja homem ou mulher, não gosta 
de ser “assediado(a)” ??Massageia o ego, mesmo que não se tenha 
interesse na pessoa que tomou a atitude.

-O movimento Feminista NUNCA vai terminar, pois trata-se de um 
movimento POLÍTICO -PARTIDÁRIO. Sempre que conquistam algo, 
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irão procurar outra causa para defender, pois o movimento não pode 
parar, já que ele é um braço da revolução cultural socialista. É igual ao 
MST, sempre ganham terras, mas estão sempre sem terras.

-Após as mulheres já terem conquistado todos os direitos necessá-
rios, inclusive tendo até, muitas vezes, mais direitos que os homens, 
hoje as pautas feministas visam em seus atos mais extremistas TIRAR 
direitos. Como, por exemplo, essa em questão, o direito da mulher 
poder ser “assediada” (ser paquerada, procurada, elogiada...)Parece até 
inveja de mulheres frustradas por não serem assediadas nem em frente 
a uma construção civil.

-Toda mulher sabe lidar com assédio. Obviamente estou falando do 
ASSÉDIO no sentido que o próprio movimento GENERALIZA (dar 
em cima), e não de atos AGRESSIVOS e perturbante. Crime não se 
previne e nem se combate com TATUAGENS!

-Neste carnaval, não colabore com este movimento segregador, não 
use essa tatuagem ineficiente!
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Podosfera, Videosfera e o Desenvolvimento 
de uma Nova Linguagem para o Jornalismo 
Feminino em Rede

Ricardo Nicola1

Kevin Accioly Kamada2

O advento da internet, bem como a popularização dos meios de 
acesso a ela a partir de meados dos anos 2000 vem possibilitando o 
desenvolvimento de novas formas de comunicação. Duas delas têm 
sido alvo da atenção tanto de produtores independentes como das em-
presas de comunicação consolidadas: o videocast e o podcast . Este 
último surgiu em fevereiro de 2004 dentro de uma matéria assinada 
por Ben Hammersley no jornal britânico The Guardian. O artigo apre-
sentou a primeira plataforma capaz de compilar entrevistas em áudio 
no formato de feed, da mesma forma como os leitores que usavam a 
tecnologia Really Simple Sindication (RSS) já faziam com conteúdos 
em texto publicados por blogs e sites noticiosos.
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Alguns anos mais tarde, essa inovação se estenderia aos vídeos, 
especialmente com a expansão do YouTube ™ , da Google ™ . As duas 
interfaces técnicas acompanhadas de seus banco de produções seriam 
batizadas como podosfera e videosfera, respectivamente. Com a chegada 
da década de 2010, o crescimento nas vendas de dispositivos portáteis 
como os smartphones e tocadores portáteis de músicas, observa-se uma 
mudança no hábito de consumo de m ídias sonoras. Os podcasts tiveram 
aceitação crescente entre o público, especialmente por suas múltiplas 
possibilidades em narrativas hipertexto e hipermídia (Assis, 2011), que 
permitem a integração com outros conteúdos em texto, áudio e vídeo.

Os podcasts e videocasts se inserem no contexto de uma nova forma 
de consumir mídia. Algumas marcas batizaram esse novo modelo como 
os “serviços sob demanda”. Nesses casos, o programa sonoro ou audio-
visual pode ter uma cópia baixada para o dispositivo pessoal de cada 
indivíduo a qualquer tempo, não ficando preso a uma grade horária e à 
impossibilidade de reprise desse conteúdo. O jornalismo, em especial, 
é palco de muitas dessas transformações processadas nos últimos anos 
graças aos avanços tecnológicos (Machado & Palacios, 2003).

Apesar da profusão de novos podcasts e videocasts no Brasil que 
visam aproximar as plataformas tradicionais de comunicação - rádio e 
televisão - cada vez mais de uma identidade transmídia (Jenkins, 2009), 
ainda não está claro qual deve ser o perfil de linguagem e de uso de 
recursos atrativos que façam essa ponte entre o jornalista e o ouvinte.

O fato primordial está na necessidade cada vez maior de o jorna-
lismo se fazer divulgável por múltiplas plataformas que, cada qual à 
sua particularidade, permitem uma imersão diferenciada no conteúdo 
de uma mesma pauta.
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Dessa maneira, o grande desafio do jornalismo para agora e as pró-
ximas décadas está na adaptação de suas atividades para a produção 
de conteúdo voltado a todas as plataformas, de forma eficiente e em 
tempo cada vez menor. Isso, contudo, sem perder o foco nos princípios 
e processos fundamentais da apuração. Para o consumidor do conteúdo 
noticioso, isso deve se traduzir em agradabilidade visual e confiança.

Isto posto, este artigo, portanto, tem o objetivo de apresentar os 
principais resultados obtidos até agora do trabalho de pesquisa desen-
volvido no trabalho “Podosfera, videosfera e o desenvolvimento de 
uma nova linguagem para o jornalismo de gênero em rede”, pesquisa 
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação da Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade 
Estadual Paulista. Apoiou-se, inclusive, em aportes de outra pesquisa 
recém-publicada cujo título é “A construção midiática da autoestima 
das mulheres através da expressão imaginária (estudo de caso: Revista 
Vogue)” publicado em Razão e Palavra (Nicola & Gallate, 2019).

Para aproximar-se mais do público específico, Nicola e Gallate 
(2019, p. 497) apontam que

Para obter os editoriais e informações mais aprofundadas de cada 
capa selecionada, foi acessada versão on-line da revista, mensalmen-
te. Assim como, para obter as características físicas, como peso e 
altura, das modelos foram acessados sites das agências das modelos 
e seus portfólios on-line. E por fim, também foi realizado o acesso 
às informações de versões internacionais de diferentes edições da 
revista Vogue através de sites.

Ao finalizar a pesquisa quantitativa sitiográfica do público de gênero, 
72 mulheres de idade entre 12 e 53 anos, responderam a um questionário 
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a respeito da revista Vogue Brasil. Deste questionário, os resultados 
obtidos foram surpreendentes: 26,9 % (redes sociais), 61,5% (revista 
física) e apenas e tão-somente 11,5% (revista on-line). Deste modo, 
há uma ineficiência ainda, ou um certo desprezo do público feminino 
para com as versões on-line , ressaltando que apenas a maioria das 
consumidoras pesquisada ainda opta pela versão física da revista, numa 
proporção destacada (Nicola & Gallate, 2019, pp. 499-500].

11,5

61,5

26,9

Gráfico I - Versão da Revista

On-Line

Revista Física

Redes Sociais

Como já apontado, enfatizamos que os estudos tiveram como ponto 
de partida a preocupação dos pesquisadores com os rumos da prática 
jornalística de gênero no meio digital para as próximas décadas em vista 
de se otimizar melhores recursos, que de fato convençam a respectiva 
comunidade on-line para ampliar seus acessos. Acredita-se que os passos 
dessa pesquisa possam legitimar nossos anseios.

Ante o fato, é sabido que contato profissional com informações 
noticiosas e a sua transmissão para as pessoas sempre foram preo-
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cupações inerentes ao Jornalismo, que buscou ajustar-se a diferentes 
públicos conforme os avanços das tecnologias de difusão (Machado & 
Palacios, 2003). Seu exemplo mais conhecido é o da sequência impren-
sa, rádio, televisão e, agora, a internet. É nesse último degrau, o mais 
recente, que a pesquisa se dedica a estudar.

Nos estudos de cibercultura, convencionou-se chamar de web 2.0 a 
etapa da interação homem-máquina na internet em que o usuário con-
seguiu a independência de produzir conteúdo próprio para a internet. 
Popularmente conhecida como “web participativa”, essa fase aos poucos 
vai se tornando um registro do passado. Durante esse período, os in-
ternautas conheceram e aprenderam a usar blogs, chats e redes sociais. 
É uma etapa em que os internautas produzem o mesmo conteúdo que 
irão consumir de maneira retroativa. Para o jornalismo, isso representou 
uma série de desafios: primeiro o de fazer-se presente nesses novos 
espaços digitais; segundo, o de aprender a comunicar-se de maneira 
persuasiva com o usuário, de modo que o tão estudado conceito de co-
municação se estabelecesse, ou seja, o vínculo interativo entre emissor 
e receptor, de maneira recíproca. A linguagem do jornalismo deixa de 
ser segmentada e isolada por plataforma (TV, rádio, web) e passa a ser 
mais fluida, maleável, busca trocar características entre os diferentes 
veículos. Uma característica importante dessa fase: as redes sociais se 
transformam em um tipo de repositório dos conteúdos, e saber vendê-
-los para o internauta também se torna um desafio para o jornalismo.

Atualmente, vivemos um período de transição entre a web 2.0 e a 
web 3.0. Essa etapa mais recente é marcada pelo aprofundamento das 
práticas anteriores, sobretudo no que diz respeito à personalização de 
conteúdo. Nessa fase, os usuários caminham para uma relação ainda 
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mais próxima da tecnologia, agora batizada com termos como inteli-
gência artificial. Todo o banco de dados do conhecimento já construído 
passa a ser esquematizado de maneira mais ágil, mais inteligente para o 
usuário. A chegada de tecnologias como a internet 5G vem a aprofundar 
esse novo conceito social, e marcar uma nova fase da humanidade onde 
a internet está em todos os lugares.

No caso do jornalismo, não poderia ser diferente. Sua expressão mais 
avançada para adequar-se a essa nova realidade é o domínio das lingua-
gens do podcast - cujo meio eletrônico é chamado de podosfera - e do 
videocast - com espaço batizado de videosfera - nativamente oriundas da 
web, para transmitir as informações. Na visão de Pinho (2003), com essas 
novas interfaces, o jornalismo definitivamente deixou de ser segmentado 
e linear para trazer a dinâmica do hipertexto, ou seja, fazendo várias 
conexões distintas para processar uma informação, assemelhando-se ao 
funcionamento da mente humana. É o que Jenkins (2009) também dirá 
sobre uma identidade transmídia cada vez mais presente no campo 
da comunicação. Renó & Flores (2012) fazem parte das referências de 
estudo e foram a fundo nas pesquisas ao colocar um blog jornalístico em 
prática no ano de 2010 e embasado por uma iniciativa essencialmente 
mobile de se produzir informação e que é buscado pela sociedade digital 
que vai abandonando a era analógica e adentrando no digital - à época, 
o fenômeno da web 2.0. Para eles, todo esse ciclo de transformações é 
resumido pelo conceito de groundswell:

Para Li y Bernoff (2009, p. 10), este es el fenómeno en que la so-
ciedad utiliza medios alternativos o no-convencionales para obtener 
informaciones. De acuerdo con los autores, groundswell es ‘una ten-
dencia social en la cual las personas usan la tecnología para obtener 
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lo que desean unos de los otros y no con instituciones tradicionales 
como las corporaciones’ (Renó & Flores, 2012, p. 49).

Entretanto, essa adaptação se torna complicada ao passo que muitos 
negócios do jornalismo em rede que já mergulharam na tentativa de se 
readequarem acabam meramente fazendo a transposição de conteúdos, 
sem a preocupação com a otimização para o consumo do conteúdo. É o 
que os desenvolvedores de linguagem web convencionaram chamar de 
Graphic User Interface (GUI) ou, em termos mais palatáveis, “Arqui-
tetura da Informação”. Pinho faz menção a Bezerra (2002).

Tal momento de transformação não poderia ser mais adequado para 
uma discussão como essa. Esta pesquisa resgata o conceito de podcasting, 
inclusive sob o ponto de vista semântico - pod [cápsula, em inglês] + 
casting [transmissão, em inglês] - para basear o produto tecnológico 
que será apresentado ao final dessa pesquisa: um produto multiplata-
forma agregador de podcasts e videocasts, ajustado às demandas tanto 
dos jornalistas como dos seus consumidores de conteúdo (audiência). 
Naturalmente, como é possível depreender desta introdução, a pesquisa 
está calcada na produção de conteúdos audiovisuais (som + imagem) 
em meios digitais, de modo que a análise de produtos semelhantes se 
pauta em portais de notícias e emissoras de rádio e televisão no meio 
eletrônico. Vale destacar seu poderia hipersegmentário: o gênero.

1. Objetivos Centrais da Pesquisa

Munir-se de suporte teórico e conhecimento prático do modus ope-
randi do jornalismo em rede no atual momento para, a partir de reflexão 
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e aplicação dos conhecimentos dos pesquisadores, desenvolver um 
produto tecnológico que atenda às demandas do jornalismo de gênero.

2. Metodologia

O trabalho de pesquisa tem sido organizado em três etapas, a saber: 
1. leitura e fichamento de livros e artigos científicos sobre cibercultura e 
jornalismo digital; 2. imersão em consumo de conteúdos nas linguagens 
podcast e videocast produzidos pelo jornalismo em rede na atualidade 
com envolvimento do gênero; 3. desenvolvimento da proposta de produto 
digital multiplataforma para agregar os conteúdos da público-alvo feminino.

3. Resultados Obtidos até o Momento.

O estudo de bibliografia pré-selecionada permitiu concluir que 
existe uma demanda real porém negligenciada pelo jornalismo em rede 
de gênero atualmente: a preocupação com a ciberleitura. É necessário 
pontuar que o ritmo e o hábito de leitura do ciberleitor é diferente da 
forma como ele consome a uma peça audiovisual ou faz a leitura de um 
texto em suporte físico. A dinamicidade de consumir múltiplos conteúdos 
em simultâneo, seja em um smartphone ou em um computador pessoal 
de mesa, exige a adequação a uma leitura rizomática, isto é, repleta de 
links e conexões. Isso se mostra uma maneira extremamente eficiente 
de fidelizar o visitante.

Como as referências também atestam, faz-se necessária uma revisão 
dos conhecimentos em jornalismo digital, âmbito de estudos bastante 
explorados pelo pesquisador Canavilhas (2006) que defende o esquema 
da “pirâmide deitada” para os conteúdos na internet. Nesse modelo, 
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a dinâmica de disposição dos conteúdos obedece a uma hierarquia 
de importância de diferentes níveis de leitura: unidade-base, nível de 
explicação, nível de contextualização e nível de exploração. O cerne 
dessa discussão está na forma como isso será adequado visualmente, 
em termos de design para o consumidor final. Por sinal, essa discussão 
de design para web se mostra bastante pertinente e será um tópico de 
trabalho no desenvolvimento da plataforma que tem sido a proposta 
de produto.

Outro ponto importante da pesquisa e do estudo até aqui foi um 
levantamento das informações contidas no chamado “Atlas da Notícia” 
(https://www.atlas.jor.br/), projeto desenvolvido pelo Instituto para o 
Desenvolvimento do Jornalismo (Projor) e pelo Volt Data Lab para ma-
pear a situação do jornalismo de gênero no Brasil. A edição mais recente 
dessa pesquisa foi publicada em 2019 e revelou que o rádio continua 
sendo o meio de comunicação mais usado no país, e que sua presença 
se torna ainda maior nos chamados “desertos de notícia”, cidades ou até 
mesmo regiões que não contam com um veículo de comunicação sequer 
para fazer a cobertura jornalística. Os desertos correspondem a 62% dos 
municípios brasileiros. Ora, é pertinente fazer o questionamento: quem 
pode suprir essa demanda? Em tempos de universalização do acesso 
à internet, não é pesaroso imaginar que os internautas dessa região 
também queiram adequar-se às novas tecnologias, que precisarão ser 
igual ou tanto mais persuasivas que as tradicionais - rádio e televisão 
respondem por 45% dos trabalhos em jornalismo no Brasil. Assim, o 
podcast e o videocast também se apresentam como degraus evolutivos 
importantes na democratização do acesso à informação.
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Para obter resultados mais práticos do que está sendo estudado, 
criou-se o “Lauda 7”, um podcast e videocast que será apresentado 
junto à proposta de produto tecnológico ao final da pesquisa. O Lauda 7 
é o exemplo de produto jornalístico audiovisual que se ajusta aos con-
ceitos que o jornalismo de rede final irá apresentar, tendo enfoque 
também no público feminino. Até o presente momento, cinco edições 
em áudio [podcast] já foram produzidas. O mês de março de 2020 será 
dedicado às produções em vídeo [videocast]. Os episódios em áudio já 
podem ser ouvidos pelos agregadores digitais de música Spreaker™ 
e Spotify™, e todo o marketing de divulgação por meio de perfis nas 
principais redes sociais - facebook™, Twitter™ e Instagram™ - com 
o nome de usuário @laudasete.

Como falamos em linguagem web, a segunda parte do produ-
to tecnológico que será apresentado consiste em uma proposta de 
plataforma digital para agregar todos os conteúdos em podcast e 
videocast. Aqui ela será batizada de “Ágora”, em alusão aos espaços 
da vida urbana na Grécia Antiga onde o conhecimento e a sapiência se 
reuniam para debater problemas e tomar iniciativas para resolver pro-
blemas. Eis parte do papel do jornalismo: agregar, reunir informações 
e ser propositivo. “Ágora” está em fase final de planejamento para um 
site na web e para um aplicativo voltado a smartphones.

4. Análises

Foram selecionados alguns produtos audiovisuais em jornalismo 
que já são produzidos no mercado brasileiro e que considera como 
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iniciativas bem sucedidas dentro do modelo de negócio em podosfera 
e videosfera que está estudando e desenvolvendo nesta pesquisa.

4.1 “Tudorial” | Rádio Bandeirantes + Rádio BandNews FM

O “Tudorial” é um videocast produzido em parceria entre as rádios 
Bandeirantes e BandNews FM (www.bandnewsfm.com.br), emisso-
ras do Grupo Bandeirantes de Comunicação, exclusivamente para o 
“Facebook Watch”, uma plataforma de vídeos lançada pela rede social 
homônima em 2019. O programa tem duração variável, oscilando entre 
8 e 12 minutos, em média. Trata-se de um formato de roda de conversa 
onde quatro jornalistas expõem uma notícia em destaque na semana 
e debatem sobre o assunto, buscando chegar a um consenso. São três 
episódios semanais, às terças, quintas e sábados. Dois temas para cada 
episódio são submetidos à votação nos perfis das duas rádios no face-
book® cerca de um ou dois dias antes da veiculação.

Este programa se revelou ser uma aposta acertada no formato audio-
visual. A primeira característica é o notável empenho dessas emissoras 
em cativar um público por uma forma de comunicação que não é a 
nativa do veículo - essencialmente sonoro, o rádio. Nota-se ainda que 
essa iniciativa consegue trazer o ouvinte no papel de receptor ativo, 
explicado por Pinho (2003):

Com milhões de sites da Web disponíveis na rede mundial, a au-
diência tem de buscar a informação de maneira mais ativa. Daí se 
dizer que a Web é uma mídia pull, que deve puxar o interesse e a 
atenção do internauta, enquanto a TV e o rádio são mídias push, nas 
quais a mensagem é empurrada diretamente para o telespectador ou 
ouvinte, sem que ele a tenha solicitado. (Pinho, 2003, p. 55)
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4.2 “O Assunto” | G1

“O Assunto” é um podcast semanal apresentado pela jornalista Renata 
Lo Prete e produzido pelo G1 (www.g1.globo.com), portal de notícias 
do Grupo Globo. Há que se observar nesse exemplo uma preocupação 
recente dessa empresa de comunicação em fazer valer o conceito “Uma 
Só Globo”, que vem sendo implantado até mesmo com o auxílio de uma 
empresa estrangeira de assessoria empresarial. Assim, o podcast tem 
a agilidade que esse tipo de conteúdo exige e traz inúmeros trechos de 
conteúdos produzidos tanto pela Rede Globo de Televisão como por sua 
rede de afiliadas, que ajuda a embasar o debate feito na entrevista com 
um ou mais especialistas conforme o tema do programa. O propalado 
conceito de convergência dos meios de comunicação se manifesta na 
união da televisão e da internet.

Considerações Parciais

Ante o estudo, verifica-se um amplo espectro de atividades on-line 
que corroboram cada vez mais a necessidade de pesquisas cujo mote 
implica no aprofundamento do conceito de ciberleitura. O que se veri-
fica ainda são constantes movimentos na web que desautorizam muito 
das publicações elaboradas pelos editores em rede que, todavia, fincam 
seu aportes no mundo off-line.

Sendo assim, as práticas do mundo digital estão pouco a pouco se 
redirecionando para identificar as verdadeiras necessidades de conteúdos 
das plataformas on-line. Pesquisas devem ser sempre implementadas 
para de fato apontarem – senão elucidarem – novas tentativas de con-
templar as necessidades dos ciberleitores e seus anseios. O público 
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hipersegmentado – como se caracteriza o de gênero e, em especial o 
feminino, - através desta pesquisa que envolve plataformas podcast e 
videocast já o estão demonstrando. Vale continuar e o futuro o dirá.
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Para sustentar conexões entre a ecologia dos meios, o gênero e a 
“categoria mulher” (Piscitelli, 2002) é preciso uma análise aprofunda-
da que considere o potencial transdisciplinar frente às reformulações 
necessárias do “gênero” e que critique discursos de relações binárias 
tais como sexo/gênero, homem/mulher. Quando “queeriza-se” áreas 
criativas e tecnológicas como o Design (Portinari, 2017) deve-se discutir 
o Open Design e as tecnologias makers e colaborativas como suporte 
à influência da ecologia dos meios.

Partindo de reflexões sustentadas pelo campo do Sex Design está 
intrínseco o status transgressor das temáticas da área e é frequentemente 
vista a ascensão de personalidades únicas e mulheres desbravadoras 
que rompem barreiras estruturais com o suporte das metodologias 
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makers. De forma a aliar os conceitos de gênero, os profissionais criati-
vos e makers ao “Open to all” e ao Open Design, que é um termo que 
descreve a união do Design ao conceito de Open Source. Sobre Makers, 
a descrição é ampla e abrange grande diversidade de atividades, desde 
artesanato clássico até eletrônica avançada, muitas das quais estão por 
aí há séculos. Porém, os Makers, pelo menos os de que trata este livro, 
estão fazendo algo novo. Primeiro, usam ferramentas digitais, projetando 
em computador e produzindo cada vez mais em máquinas de fabricação 
pessoais. Segundo, como pertencem à geração Web, compartilham instin-
tivamente suas criações on-line (Anderson, 2012). “Open to all” é uma 
expressão utilizada exclusivamente nessa dissertação para caracterizar 
a “abertura” de qualquer área (criativa ou não) para se conectar de for-
ma transdisciplinar a qualquer outra área que se coloque a disposição. 
Open Source é um termo que significa Código Aberto.

É deste princípio contemporâneo que se vê a interface Gênero e 
Open Design atuando como suporte à influência da ecologia dos meios 
e ao ecossistema que a envolve. Desde o desenvolvimento das novas 
tecnologias até a perspectiva dos meios alterados pelos cidadãos e dos 
cidadãos alterados pelos meios. Segundo Renó, Gosciola & Renó (2018), 
ao analisar as proposições de McLuhan e Postman em contrastes com 
as inovações da atualidade foi possível considerar a relação entre a 
sociedade e os meios, em como a sociedade alterava os meios, e de que 
maneira os meios se envolviam com a sociedade.

1. Open Design e Colaboração na Ecologia dos Meios

Os ecossistemas midiáticos precisam, em seu princípio, levantar 
pautas de discussão sobre os processos colaborativos que fazem parte 
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da construção futura dos mesmos. Essa rede de interconexões pode 
ter uma de suas bases no Design e nas novas formas de colaboração 
desenvolvidas prática e metodologicamente na área.

Se em sua essência o Design vai muito além do desenho e permeia o 
campo dos projetos, em sua prática o designer, ou projetista, se atém aos 
desafios contemporâneos constantes de renovar-se e operar de forma par-
ticipativa e no coletivo. Pode-se extrair disso o conceito de Open Design. 

Traduzido como “Design Aberto”, o conceito pode ser interpretado 
como “o acesso aberto, o compartilhar, a mudança, a aprendizagem, o 
conhecimento e habilidades em constante crescimento e evolução. É uma 
plataforma aberta e flexível em vez de uma fechada” (Hummels, 2011, 
em Rossi, Cabeza, Ramires, & Marchi, 2013, p. 204). Assim, vê-se a 
busca por novas formas de trabalhar considerando a quebra de paradig-
mas (como o mito da excelência somente no trabalho individual), um 
novo olhar para os antigos conceitos a fim de criar novos conceitos que 
permitam a visualização diferente do mundo, um “mundo complexo” 
(Cardoso, 2013).

Portanto, o Open Design é um termo que descreve a união do Design 
ao conceito de Open Source, mas que pode ser facilmente adaptado às 
demais áreas criativas para representar a promoção do desenvolvimento 
da criação de projetos integrados e colaborativos, facilitados pela internet 
e demais tecnologias da comunicação (novas tecnologias). Na análise 
atenta da Arquiteta e pesquisadora maker Heloísa Neves em conjunto 
com Dorival Rossi, tem-se que:

este termo está em formação, ele surge na contemporaneidade pela 
união do Design (entendido enquanto desenho ou projeto) + open 
source (código aberto). É a tentativa de fazer do processo de Design 
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um processo mais colaborativo, inteligente e aberto, de forma que 
o conhecimento seja disseminado de forma igualitária (inclusive 
chegando até o usuário), com a finalidade de se construir um pro-
cesso mais complexo. Um dos parceiros fundamentais do Open 
Design é a Tecnologia Avançada, expressão esta que define o atual 
desenvolvimento dos softwares, máquinas, tecnologias móveis, de 
internet e os artifícios que delas surgem (twitters, blogs, sms, novos 
processos de fabricação e distribuição...), contribuindo para um 
processo criativo conectado. (Neves & Rossi, 2011, p. 62).

Para que se tenha o entendimento completo das margens conceituais 
é preciso identificar alguns termos como: a Criação Colaborativa, que 
representa o ato da criação através de uma rede onde indivíduos possuem 
tendência a colaboração, compartilhando estratégias de produção e sig-
nificados e, principalmente, negociando objetivos ainda que provisórios; 
a Criação Coletiva, que possui mais afinidade com o “operar” (operare), 
em que ‘operar’ significa realizar uma ação, produzir determinado efeito, 
funcionar algo de acordo com um plano; e o Coletivo Inteligente, que é 
um termo utilizado em diversas áreas do conhecimento indo da política 
à Arte e perpassando a tecnologia através da formação de redes colabo-
rativas atuantes em unidades pequena em qualquer momento ou lugar.

Portanto, é a partir do Open Design e desse pensamento transdis-
ciplinar que surgem os espaços colaborativos, chamados Makerspaces 
(Espaços de trabalho colaborativos e de desenvolvimento da cultura 
maker) e Fab Labs. Costuma-se dizer que atualmente essa cultura DIY 
(Do It Yourself) pode ser melhor elaborada quando acontece de forma cola-
borativa, ou seja, quando se transforma em “cultura DIT (Do It Together)”. 
Consequentemente quando temos um “fazer” coletivo.

Pensando na contemporaneidade, essa cultura e essa movimentação 
tem grande base na cultura hacker (traduzida no Brasil como “cultura da 
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gambiarra”) e trabalha em conjunto com novas tecnologias da comuni-
cação e da informação com o uso direto de ferramentas digitais, maqui-
nário setorizado e desenvolvimento on-line (Rossi, Cabeza, Ramires, & 
Marchi, 2013). Cultura Hacker provém do termo hacker, originado entre 
as décadas de 50 e 60 em meio acadêmico. Alunos do Massachussets 
Institute of Technology (MIT) iniciaram a utilização de computadores 
da universidade com o objetivo de desenvolver conhecimento sobre 
este equipamento, para tal eles burlavam o sistema para utilizá-los em 
suas experimentações. Atualmente o termo é utilizado para designar 
pessoas que “hackeiam” através do conhecimento adquirido para so-
lucionar problemas.

O Movimento Maker, portanto, opera com grande diversidade de 
atuações. Seja no que é artesanal ou mesmo no que depende de ele-
trônica em nível avançado. Os makers atualmente se apropriam de 
ferramentas digitais associadas a máquinas e métodos de fabricação 
compartilhados on-line. Resumindo, o movimento maker apresenta 
três características em comum. São elas o uso das ferramentas digitais 
para desenvolvimento de projetos e prototipagem de novos produtos, 
a cultura de compartilhamento e da colaboração (em relação aos pro-
jetos e à comunidade on-line) e a adoção de formatos tradicionais de 
arquivos de projetos, fazendo com que qualquer pessoa possa enviar 
seus projetos para serem produzidos em pequena ou grande quantidade 
(Anderson, 2012).

Falar deste movimento propicia o destaque para o surgimento de 
espaços onde é possível o desenvolvimento de tais projetos, os chama-
dos makerspaces, que são espaços “de fazer”, “como uma oficina ou 
ateliê ao estilo garagem de invenções, que conta com uma estrutura 
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completa de prototipagem, podendo acolher os projetos dos usuários 
em manufaturas com diferentes materiais: madeira, plásticos, papelão” 
(Rossi et al., 2013). Ou seja, espaços de produção compartilhada encon-
trados mundialmente e que podem ser “desdobrados” como Fab Labs. 
Conforme discorre Anderson:

Hoje já existem quase mil “makerspaces” – espaços de produção 
compartilhados – em todo o mundo, quantidade que está crescen-
do em ritmo vertiginoso: só Xangai está construindo 100 deles. 
Muitos makerspaces são formados por comunidades locais, mas 
outros também incluem cadeias de oficinas no estilo de academias 
de ginásticas. (Anderson, 2012, pp. 20-21)

Um Fab Lab (Fabrication Laboratory – Laboratório de Fabricação), 
portanto, é uma iniciativa que utiliza toda essa base conceitual para uma 
produção coletiva e que teve seu surgimento “a partir de um curso do 
MIT (Massachusetts Institute of Technology) intitulado ‘Como fazer 
(quase) qualquer coisa’” como destacado por Rossi (Gershenfeld, 2005 
em Rossi et al., 2013, p. 211).

Este ímpeto colaborativo deve estar arraigado, cada vez mais, no que 
é chamado de ecologia dos meios. O termo tem sua origem na década 
de 60 com Marshall McLuhan e, posteriormente, uma continuidade de 
Neil Postman que foi o primeiro a defini-lo como o campo que analisa 
“como os meios de comunicação afetam a percepção humana, a com-
preensão, os sentimentos e os valores” (Postman, 1970), sem deixar 
de considerar a interação humana com o meio como facilitadora ou 
impeditiva das chances de sobrevivência.

A ecologia dos meios busca o reconhecimento de padrões, sejam 
eles entre os meios e a natureza ou o ser humano e os meios. Confor-
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me analisado por Penteado e Renó (2016) a origem do termo trouxe à 
tona a necessidade (ou não) de reiterações sobre o rigor metodológico 
e teórico dos pesquisadores (e das pesquisadoras) na época:

Além da falta de um rigor teórico e metodológico para a pesquisa 
na ecologia dos meios, outra crítica frequente desta corrente é a de 
que, por colocar os meios em uma posição central em seus estudos 
sobre a comunicação e sociedade, trata-se de uma visão com forte 
viés de determinismo tecnológico. Apesar disso, há pesquisadores 
que questionam este viés e dizem que a ecologia dos meios consi-
dera, sim, outros fatores para a sua evolução – ainda que de forma 
subalterna ao impacto dos meios –, amenizando esta visão para o 
adaptado termo “determinismo tecnológico suave”. (Penteado & 
Renó, 2016, p. 4)

Ela está, portanto, diretamente relacionada ao que alguns outros 
pesquisadores chamaram, anos depois, de Ecologia dos Novos Meios, 
a qual concentrava-se na interferência da Internet no consumo de meios 
e de conteúdos em qualquer local em que o usuário estivesse. “O olhar 
sobre os ‘meios como ambientes’ continua atual e vivo, num cenário 
digital ... e a ecologia dos meios sintetiza uma ideia básica, em que as 
tecnologias da comunicação ... geram ambientes que afetam os sujeitos” 
(Barcellos, Micheli, Vissoto & Renó, 2018). Sobre os últimos interesses 
acerca da Nova Ecologia dos Meios, Barcellos, Micheli, Vissoto e Renó 
(2018) consideraram que:

Os pesquisadores envolvidos com a ecologia dos meios têm se 
interessado em pesquisar as novas formas multimídia e interativa 
de se comunicar, chamada de Nova Ecologia dos Meios. O termo 
citado por Neil Postman em 1995 “infoxicação” reflete o que não 
sabemos o que fazer com a informação. Não tem um princípio or-
ganizador, o que ele chama de narrativa transcendente. Humanista, 
segundo Postman, essa resposta não viria dos pesquisadores do 
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MIT. Suas reflexões em relação à crise nas instituições educativas 
e a necessidade de se adaptar aos novos tempos são atuais. Os pes-
quisadores atuais da Nova Ecologia dos Meios fazem uma releitura 
das pesquisas dos precursores e dos fundadores da disciplina. Num 
mundo com tantas mudanças na maneira de produzir, de consumir, 
e de distribuir o conhecimento. Compara-se com outros processos 
desenvolvidos no passado como a imprensa, com diferença que 
a imprensa só era acessada pela elite, que sabia ler, demorando 
quatro séculos para chegar às camadas mais baixas da sociedade. 
(Barcellos et al., 2018, p. 15)

É essa Nova Ecologia dos Meios que começa a estar cercada de 
projetos colaborativos feitos através do Open Design e relacionados à 
perspectiva de gênero considerando a posição da mulher neste “ecos-
sistema”, tema que será abordado nas próximas seções.

2. “Queerizando o Design” de Forma Transdisciplinar

Quando abordamos o ambiente dos trabalhos colaborativos é 
indispensável avaliarmos a posição do (da) projetista (ou designer) 
quando submetido às criações no campo dos meios de comunicação. 
É indispensável a contextualização sobre a responsabilidade social 
do profissional criativo perante qualquer tema que seu trabalho se 
aproxime, inclusive influenciado pelo ecossistema dos meios e suas 
novas perspectivas.

Krippendorff (2000) já pontuou algumas vezes, em seu livro “Design 
Centrado no Ser Humano: Uma Necessidade Cultural”, que o projetista 
e criativo tem papel também como cidadão quando faz um Design vol-
tados às “coisas tangíveis” e começam a perceber a problemática dos 
seus estudos aliados às práticas sociais, simbólicas e mercadológicas.
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Mas então como é possível aproximar a área na qual estes profissionais 
estão inseridos com as perspectivas de gênero a fim de analisar a interface 
Open Design e Gênero? “Queerizando o Design”, como definiu Denise 
Portinari ao apropriar-se dessa nova terminologia:

Queerizar o design seria, portanto, sensibilizar o campo para os 
aspectos e os efeitos políticos, éticos, estéticos e subjetivos do de-
sign na contemporaneidade, abordando-o enquanto processo social 
de configuração do sensível compartilhado, do espaço comum. 
Queerizar é ainda problematizar e transviar a participação do design 
na (re)produção e materialização das estratégias da normatividade. 
(Portinari, 2017, p. 3)

Essa aproximação do queer3 ao Design não tem o viés de transformar 
o campo em algo totalizante e imutável, isso vai inclusive contra os 
preceitos da Teoria Queer, conforme é desenvolvido por ela em seguida:

Portanto não se trata de propor uma transformação do design (que não 
é uno) pelo queer (que também não é um campo unificado), em uma 
abordagem totalizante que não poderia ser mais anti-queer. Trata-se 
antes de propor a abertura e a potencialização de questionamentos, 
brechas, linhas de fuga e contaminações. As estratégias, problemati-
zações e (contra) metodologias queer têm atuado em diferentes áreas 
para promover práticas mais fluídas, borrar fronteiras disciplinares 
e introduzir na pesquisa acadêmica novas possibilidades de pensa-
mento e de ação. Por outro lado, a perspectiva e os instrumentos do 
design, especialmente no que concerne o seu papel na materialização 
de imaginários, políticas, sensibilidades e relações sociais, podem 
trazer novas possibilidades de problematização e de agenciamento 
queer. (Portinari, 2017, pp. 3-4)

3. O termo queer, em inglês, tem os significados de estranho, desviado, anormal, 
ou esquisito, e é especialmente utilizado para designar indivíduos de gêneros 
e orientações sexuais consideradas como desviantes em relação à norma ou à 
(hetero)normatividade. (Portinari, 2017, p. 4)
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Através disso, percebe-se constatações ainda mais essenciais para 
a base de uma pesquisa desta interface, que tem como pretensão o 
alcance transdisciplinar, mas que, inicialmente, precisa ser subsidiada 
por proposições do Design e das áreas criativas com aporte da nova 
ecologia dos meios.

O profissional criativo deve desenvolver um olhar quase que antro-
pológico necessário independente do objeto pesquisado. Mas essencial-
mente na perspectiva de gênero, esse olhar precisa de ressignificações. 

Esse conjunto de ressignificados dados por estes profissionais aos 
projetos desenvolvidos torna concreta a aproximação de um “olhar 
antropológico” necessário ao criativo. Tal “pensar antropológico” re-
sulta em inúmeros questionamentos sobre a nossa própria realidade, à 
“antropologia do cotidiano” (Rodrigues, 2009) e, consequentemente no 
Design centrado no ser humano, no corpo, nos objetos. O criativo torna-se 
colaborador do futuro social ao invés de somente cidadão, torna-se um 
“agente construtor cultural” (Rodrigues, 2009). Segundo Rodrigues:

Os estudos antropológicos são um exemplo de como o designer se 
posiciona frente ao desvelamento do mundo imagético do social. 
Antes de concretizar qualquer trabalho, presume-se que sua auto-
consciência crítica colabore para a criação de uma “nova cultura”, 
pois o design trabalha efetivamente para o amanhã. Seus projetos 
do tempo presente visam à construção de um futuro possível, en-
fatizando sua responsabilidade social em pensar utopicamente a 
realidade. (Rodrigues, 2009, p. 2)

O profissional criativo precisa identificar as questões de gênero 
como um campo ilimitado e transversal. Aliás, a fim de validar ainda 
mais as pesquisas no campo dos criativos é de extrema necessidade o 
puro entendimento do que é o gênero e as questões que o permeiam.
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Para que toda essa perspectiva possa se tornar real, o projetista, ao 
se aproximar de concepções tidas como transgressoras, necessita uma 
abordagem subversiva, ou seja, que aplique o que é chamado (de forma 
criticamente afrontosa) Design Subversivo.

Subversivo é nada mais que algo que modifica a ordem das ideias 
pré-estabelecidas. No contexto de um Design transmissor de mensagens 
ideais e críticas, subverter pode consolidar novos valores e novas lin-
guagens estéticas (Straub, 2015). Na revista ABC Design em sua versão 
on-line, ao considerar as críticas que já foram feitas ao Design Gráfico, 
Straub ainda explora mais o conceito de subversividade:

A mensagem subversiva existe há muito tempo, mas nos 60, em 
especial no ano de 68, surgiu o fermento que determinados grupos 
de designers precisavam para potencializar a mensagem urbana 
como um importante meio de persuasão com pensamento e víncu-
lo ideológico ... Neste contexto de comunicação “extra-oficial”, o 
design “subversivo” teve um importante papel na comunicação das 
ideias e no aglutinamento das pessoas. Os cartazes voltados às pro-
pagandas políticas desenvolvidas nas duas grandes guerras deixaram 
as bases para o que viria na década de 60. Temas como pacifismo, 
ecologia, feminismo, igualdade racial, lutas contra a bomba atômica 
e liberdade (principalmente em países do bloco comunista) foram a 
tônica da comunicação gráfica proposta pelos diversos grupos que 
pressionavam a sociedade. (Straub, 2015, p. 1)

Subversivo, para ele, é um estado de descontentamento já que o De-
sign tem o papel de questionar, expressar e discutir um entendimento ou 
descontentamento com algo ou alguma situação (Straub, 2015). O que 
pode facilmente se relacionar com a problemática da inserção feminina 
no ambiente comunicacional e a indignação necessária do projetista ao 
analisar tal perspectiva.
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Outro exemplo que retrata essa “subversividade” do projetista e 
do Open Design surge quando analisamos a ascendência da utilização 
de impressão 3D em obras de arte ou na arquitetura como forma de 
perverter o sentido do material escolhido, consequentemente indo ao 
desencontro do uso luxuoso de outros materiais. Colocando o Design 
em posição de valoração a partir do que é subversivo. Ribeiro, Horta e 
Belchior (2017) resumem bem essa ideia:

O emprego dos materiais de baixo custo em peças de design tem 
transformado a relação estabelecida entre o valor de produção e o 
valor percebido pelos consumidores, que atribuem novos sentidos 
aos produtos. Esse é o papel preponderante do Design: subverter o 
valor a partir da atribuição de novos sentidos, quando da utilização 
de materiais considerados pouco nobres. (Ribeiro, Horta, & Belchior, 
2017, p. 9)

Assim, considerando esse potencial de subversão dos projetistas 
criativos é preciso analisar como essa “queerização”, a partir da sub-
versão, acontece. Ela é consequência de um desenvolvimento crítico 
transdisciplinar.

Para que a conexão entre o universo queer e o Design aconteça 
através da interface Open Design e Gênero a transdisciplinaridade 
precisa se destacar. A atuação transdisciplinar do criativo sustenta este 
ambiente de interação, coexistência e interface. E para entendê-la, é 
preciso esmiuçar alguns conceitos a fim de evitar confusões.

Grande parte do que se pensa ao mencionar a transdisciplinaridade 
é que ela é sinônimo de multidisciplinaridade, de interdisciplinaridade 
ou de pluridisciplinaridade. Mas chegar a essa conclusão é se afastar 
bruscamente de conceitos elaborados há muito tempo sobre as articula-
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ções disciplinares e que possuem caminhos semânticos distintos. Para 
ir adiante, portanto, é necessário perpassar rapidamente cada um deles 
e distingui-los segundo a concepção especializada da área.

Começando pela Multidisciplinaridade, temos que ela, apesar de en-
volver mais de uma área do conhecimento (disciplina), mantém cada uma 
delas sem modificações. Sendo então imediatista e não explorando essa 
articulação. Cada disciplina é vista isoladamente apesar de coexistirem. 
Pode-se exemplificar com a estrutura do ensino médio e da graduação 
de instituições nacionais nas quais são oferecidas inúmeras disciplinas 
como biologia, física, matemática, história da comunicação, concepção 
de projetos, metodologia científica, antropologia, entre muitas outras que 
existem próximas umas das outras, porém sem um diálogo obrigatório.

Então se vê a Interdisciplinaridade, que adota perspectivas comuns 
entre as áreas, buscando a integração e a articulação. Porém, cada área 
tem seu objetivo final preservado e geralmente distinto. Nicolescu (1999) 
há muito tempo analisou esse conceito como sendo a simples transfe-
rência de método de uma disciplina para outra. Ou seja, a possibilidade 
de análise, projeto e pesquisa de uma área pode ser vista se conectando 
com outra para a resolução de problemas diferentes.

Percebe-se em seguida a existência da Pluridisciplinaridade também 
vista por Nicolescu (1999) como o “estudo de um objeto de uma mesma 
e única disciplina por várias disciplinas ao mesmo tempo”. Dessa forma, 
o objetivo disciplinar é comum, porém o diálogo entre áreas é distante 
e cada uma o estuda de acordo com suas especificidades. Tanto a Pluri 
quanto a Interdisciplinaridade continuam inscritas na pesquisa disciplinar.

Por fim, encontra-se a Transdisciplinaridade representando uma 
articulação disciplinar além das demais e sem fronteiras, ou seja, su-
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pera-se o conceito da disciplina em si e tem-se como apoio os saberem 
em constante diálogo trabalhando em objetivos comuns, com especi-
ficidades coletivas, promovendo a troca constante entre qualquer área. 
Nicolescu (1999) costumava pontuar que a transdisciplinaridade é 
“uma teia complexa cujos fios se entrelaçam e se conectam” e, de fato, 
é o que acontece. A organização em forma de rede faz com que essa 
relação seja efetiva e que possibilite uma imensidão de resultados e de 
caminhos de articulações. Em seus estudos, Nicolescu esclarece sobre 
a origem da transdisciplinaridade:

Tendo surgido, há três décadas, quase simultaneamente, nos traba-
lhos de pesquisadores diferentes como Jean Piaget, Edgar Morin, 
Eric Jantsch e muitos outros, este termo foi inventado na época para 
traduzir a necessidade de uma jubilosa transgressão das fronteiras 
entre as disciplinas, sobretudo no campo do ensino e de ir além da 
pluri e da interdisciplinaridade .... A transdisciplinaridade, como o 
prefixo ‘trans’ indica, diz respeito àquilo que está ao mesmo tempo 
entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além do 
mundo presente, para o qual um dos imperativos é a unidade do 
conhecimento. (Nicolescu, 1999, pp. 11-53).

É visível, então, uma abordagem que possibilita a transgressão 
de dualidades e a associação disciplinar para a construção de novos 
conhecimentos ou de novas análises sobre conhecimentos já existente. 
Confirmando essa proposição tem-se que:

A transdisciplinaridade é a transgressão da dualidade que opõe os 
pares binários sujeito/objeto, subjetividade/objetividade, matéria/
consciência, natureza/divino, reducionismo/holismo, simplicidade/
complexidade, diversidade/unidade. Esta dualidade é transgredida 
pela unidade aberta que engloba tanto o Universo como o ser hu-
mano. (Nicolescu, 1999, pp. 64-65).
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A análise do que é a transdisciplinaridade possibilita, para o âmbito 
deste artigo, identificar uma forma de se projetar que propicie o encon-
tro das áreas criativas com o gênero, considerando o olhar das ciências 
sociais e das ecologias dos meios.

E é através do paradigma transdisciplinar que analisamos, na se-
quência, essa interface Open Design e gênero sob o referencial de 
binarismos constantes.

3. Evolução de Binarismos de Gênero e a “Categoria Mulher” no 
Contexto de Influência aos Meios

Antes de avançar na especificidade da interface trabalhada no arti-
go é preciso entender o conceito de binarismo e relacioná-lo ao tema. 
De fato, o termo binarismo, isoladamente, é conceituado pelos dicionários 
como originado da teoria linguística dissertada por Roman Jakobson 
em que “qualquer oposição é essencialmente passível de reduções a 
planos hierárquicos em cuja base se encontra o princípio de oposição 
binária” (Binarismo, s.d.). Mas para a relevância deste artigo é preciso 
ir a fundo e entender o conceito de binarismos de gênero.

Em seu artigo para a Revista digital “Lado Bi”, Caparica (2016) 
destaca o conceito de binarismo de gênero de forma humorada atra-
vés da tradução da HQ4 do nova-iorquino Justin Hubbel5 que faz a 
comparação por um diferente ângulo: “Imagina se a gente crescesse 
“sabendo” que só existem dois tipos de bichos: cães e gatos. A gente 

4. “HQ” é uma sigla corriqueiramente utilizado para representar o termo “história 
em quadrinho”.

5. “Justin Hubbel nasceu em Rochester, Nova York, e batalha as forças do mal desde 
os seis anos. Sua obra costuma lidar com o humor e histórias autobiográficas, 
mas frequentemente acaba abordando temas de política social.” (Caparica, 2016)
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teria que classificar animais completamente diferentes em apenas duas 
categorias. Ridículo, né? Mas foi isso que a gente fez com o gênero!” 
(Caparica, 2016). Portanto águas-vivas, ratos, sapos e minhocas pode-
riam ser classificados como cães enquanto gorilas, pássaros e baleias 
poderiam ser categorizados como gatos, por exemplo.

Agora, para a maturidade desta análise é preciso aprofundar-se ainda 
mais e destrinchar o conceito pela ótica metodológica e estrutural da 
pesquisa científica, a começar pelo resumo sobre gênero, que para Butler 
(2014) reflete a manifestação da normalização do feminino e do masculino:

Gênero é o aparato pelo qual a produção e a normalização do mascu-
lino e do feminino se manifestam junto com as formas intersticiais, 
hormonais, cromossômicas, físicas e performativas que o gênero 
assume. Gênero é o mecanismo pelo qual as noções de masculino 
e feminino são produzidas e naturalizadas, mas gênero pode muito 
bem ser o aparato através do qual esses termos podem ser descons-
truídos e desnaturalizados. (Butler, 2014, p. 253)

Ao considerar que o gênero significa as matrizes do “masculino” e 
do “feminino” perde-se a crítica sobre a contingência dessa constatação 
binária e sobre as permutações de gênero que não se encaixam nesse 
binarismo normatizante. Dessa forma, o discurso restritivo sobre gênero 
que insista no binarismo homem e mulher como a maneira exclusiva de 
entender o campo do gênero atua efetuando uma operação reguladora 
de poder que naturaliza a instância hegemônica e exclui o pensamento 
disruptivo (Butler, 2014). Butler ainda analisa o esgotamento do campo 
semântico de gênero nesse viés:

Manter o termo “gênero” em separado de masculinidade e femini-
dade é salvaguardar uma perspectiva teórica que permite analisar 
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como o binarismo masculino e feminino esgotou o campo semântico 
de gênero. Quer estejamos nos referindo à “confusão de gênero”, 
“mistura de gêneros”, “transgêneros” ou “cross-gêneros”, já estamos 
sugerindo que gênero se move além do binarismo naturalizado. 
(Butler, 2014, p. 254)

Essa análise sobre as questões de gênero é de tamanha relevância 
que a ONU, em sua Agenda de 2030 definida consensualmente em 
conferência com os países participantes, definiu como um dos Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentável a Igualdade de Gênero (ODS 5). 
A ODS 5 pretende alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento 
de mulheres e meninas lutando contra a discriminação, contra a violência 
e valorizando as tecnologias de informação de base.

Aliando esse objetivo comum ao potencial de construção acadêmi-
ca, tem-se como indispensável a reiteração de alguns outros conceitos 
e outras perspectivas como a aproximação da ciência e do gênero. Esta 
proximidade implica que boa parte do conhecimento científico teve sua 
evolução moldada pela dicotomia fundamental entre feminino e mascu-
lino na sociedade, sendo “a pesquisa científica empreendida por e para 
indivíduos do sexo masculino” (Löwy, 2009). Na tentativa de mudar 
essa realidade foram implantadas abordagens educacionais em torno da 
coexistência dos sexos no que foi chamado de coeducação, antigamente 
interpretado por Mosconi (1992) como “uma sociologia das desigualdades 
sexuais na educação”. Porém, com o passar dos anos pôde-se observar 
que essa proposta de coeducação teve pouco resultado no que diz respeito 
a inserção das mulheres no mercado profissional e passaram a questionar 
se a medida realmente promovia uma mudança social.
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Quando se referem a mudança social neste contexto tem-se a analogia 
direta com a “construção social do sexo” (e não a “diferença dos sexos”) 
como ferramenta para analisar a posição feminina com interferência 
dos novos meios citados anteriormente.

Todavia, a expressão “diferença dos sexos” foi o objeto de debates 
terminológicos: ela foi recusada por algumas autoras devido à po-
tencial interpretação naturalista ou ontológica à qual ela poderia dar 
origem. Foram preferidos os termos “construção social dos sexos”, 
ou mesmo “classes de sexos”, que definem, a priori, a diferença dos 
sexos como uma pura produção social e encarnam, assim, uma das 
respostas ao problema posto. (Fortino, 2009, p. 45)

Por fim, para completar o conjunto estrutural de especificações teó-
rico-metodológicas é necessário considerar o desdobramento da “cate-
goria mulher” em reconstrução constante no ambiente contemporâneo. 
O conceito de gênero surge em um momento específico da história das 
teorias sociais com discussões sobre, exatamente, diferenças sexuais, 
buscando essa construção social do sexo mencionada anteriormente. 
Neste cenário, a mobilização feminista foi importante para a busca 
da igualdade entre os sexos entre as décadas de 1920 e 1930 e mais a 
frente com a busca pela igualdade de diretos no cerne do desenvolvi-
mento de uma prática e teoria feminista, após a década de 1960. Com 
o tempo, a categoria “mulher”, já afirmada, começou a buscar novos 
desdobramentos frente aos binarismos marcantes e um novo sentido e 
fortalecimento do próprio conceito.

Entre as/os acadêmicos/as que dialogam com as discussões femi-
nistas, o conceito de gênero foi abraçado com entusiasmo, uma vez 
que foi considerado um avanço significativo em relação às possibi-
lidades analíticas oferecidas pela categoria “mulher”. Essa categoria 
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passou a ser quase execrada por uma geração para a qual o binômio 
feminismo/”mulher” parece ter se tornado símbolo de enfoques 
ultrapassados. Mas, no marco das discussões das acadêmicas femi-
nistas percebe-se, nos últimos anos, uma nova ênfase na utilização 
da categoria “mulher”. (Piscitelli, 2002, p. 1)

As percepções passaram a mudar e os conceitos estigmatizados são 
desconstruídos e reconstruídos sob novas perspectivas. As políticas 
feministas tornaram-se pautas necessárias e pontos de partida para a 
abertura de novas discussões.

Os questionamentos às perspectivas desconstrutivistas elaborados 
pelas feministas voltadas para o ativismo mostram que, entre elas, 
essas perspectivas ocupam um lugar no mínimo ambíguo, quando 
não abertamente negativo. Entre os argumentos com que essas 
perspectivas são atacadas, afirma-se que sua radical procura de 
desessencialização desestabiliza o “conceito/categoria” mulher(es), 
considerado como ponto de partida necessário para a teoria e política 
feministas. (Piscitelli, 2002, p. 18)

Assim, tornou-se constante a necessidade de transgressões temáticas 
e desconstruções que apoiassem as críticas aos binarismos e refletissem, 
por exemplo, sobre a posição da “categoria mulher” e a posição femi-
nina nos ambientes de desenvolvimento da ecologia dos meios – cerne 
da comunicação – e nos ambientes de desenvolvimento colaborativo e 
tecnológico onde encontra-se a interface Open Design e gênero. Tais am-
bientes e duas mulheres desbravadoras serão abordados na próxima seção.

4. Mulheres Desbravadoras em Novos Ecossistemas e Interfaces

Quando buscamos analisar e pontuar algumas das mulheres desbra-
vadora que desafiam constantemente os reflexos de binarismos exacer-
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bados é preciso contemplar mais um ponto de reflexão: a coexistência 
dos sexos em alguns dos campos, como o analisado a seguir, o campo 
do trabalho.

A discussão sobre a inserção feminina em alguns ambientes de 
trabalho é material extenso e que permite uma gama de abordagens e 
explorações não contempladas em sua totalidade por este artigo. Mas 
o intuito aqui é despertar a conscientização de que esse tema precisa 
ser cada vez mais tratado, inclusive quando abordados nichos como o 
do Open Design, do Design colaborativo e participativo, do gênero, do 
prazer e das novas tecnologias, por exemplo. Na perspectiva do trabalho, 
Fortino (2009) analisou que:

O estudo da coexistência dos sexos está apenas em seus primórdios 
e restam muitos setores e aspectos a explorar. No campo do trabalho, 
por exemplo, pode-se perguntar como se organização ou reorgani-
zarão as relações iter-hierárquicas no espaço misto, quais serão os 
eventuais efeitos da redução do tempo de trabalho na realização da 
coexistência dos sexos etc. Por outro lado, a atualidade sociopolí-
tica da coexistência dos sexos no trabalho e na instituição escolar 
está em ponto-morto desde o começo dos anos 90. Pode-se fazer 
a mesma observação em se tratando das tímidas medidas adotadas 
por algumas grandes empresas logo após a aprovação da lei sobre 
igualdade profissional (1983). (Fortino, 2009, p. 47)

Em sequência, na perspectiva da flexibilidade do trabalho – conceito 
que surgiu no começo dos anos 80 para tratar uma noção polissêmica em 
referência às transformações na organização do trabalho e da produção 
(Cattanéo & Hirata, 2009) – tem-se que essa mesma flexibilidade é se-
xuada e dotada de binarismos e reiterações normatizantes que até hoje 
refletem na inserção de mulheres à trabalhos tidos como masculinos. 
Como também foi analisado por Cattanéo e Hirata:
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Ora, a flexibilidade do trabalho repousa sobre níveis variáveis, mas 
sempre presentes, de rigidez nos comportamentos sociais. Entre 
esses fatores de rigidez, a divisão sexual do trabalho é central. Pa-
radoxalmente, ela possibilita a organização flexível do trabalho: o 
trabalho assalariado das mulheres, principalmente sob a forma de 
trabalho em tempo parcial compulsório, e o trabalho assalariado 
dos homens, possibilitado pelo trabalho doméstico das mulheres. 
(Cattanéo & Hirata, 2009, p. 109)

Dessa forma, a fim de destacar a presença de mulheres desbravado-
ras nas áreas de tecnologia, do Design, e de vertentes colaborativas e 
transdisciplinares, algumas exemplificações serão destacadas a seguir, 
partindo do nome de duas dessas mulheres.

a. Rita Wu. A designer, arquiteta, pesquisadora e artista Rita Wu 
(http://ritawu.net/) é uma das grandes personalidades desbravadoras do 
mundo maker. Aliás, foi uma das pessoas que colaborou diretamente 
pela difusão da cultura maker pelo Brasil e pela elaboração do primeiro 
Fab Lab nacional com sede na FAU-USP. Ela é adepta da cultura do 
“Faça-você-mesmo” (o DIY – “Do It Youself”) que hoje ela já chama 
de DIT – “Do It Together”, uma forma de trabalhar coletivamente.

Suas contribuições não se limitam somente a esse universo. Em 
suas inquietações, Rita perpassa pelas áreas de Arquitetura, Design, 
Psicologia, Farmácia e Biologia Molecular para abordar sempre projetos 
revolucionários do universo dos inventores. Criadora nata, ela desen-
volve projetos em nano até a escala urbana, atingindo desde crianças 
até adultos e o público universitário onde está sempre conectada para 
pesquisas teórica e práticas em instituições como a UNESP, a USP, o 
SENAC e a EBAC.
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Na complexidade de seus trabalhos ela explora as relações com o 
corpo, o espaço e a tecnologia através de interfaces vestíveis. Rita já 
recebeu prêmios por projetos acadêmicos e artísticos apresentados no 
MIT e na Universidade de Harvard.

Hoje ela é Diretora de Conteúdo e Comunicação do Instituto Fab Lab 
Brasil e jurada do Reality Show “Batalha Makers Brasil”, da Discovery. 
Como criadora de conteúdo, Rita já participou de diversas webséries, 
podcasts, campanhas e vídeos informativos como o “Glossário Geek” 
da Red Bull. É, também, referência nos projetos de Biohacking, bio-
tecnologia e programação biológica além de ser pioneira no Brasil com 
seus estudos e projetos de sexhacking, como o projeto “Technoporn”.

b. Heloísa Neves. Heloísa Neves (https://heloisaneves.com/) é Arqui-
teta e Urbanista pela UNESP Bauru, mestre em Comunicação e Semiótica 
pela PUC-SP e doutora em Design pela FAU-USP com doutorado-sandu-
íche na Universidad de Sevilla. É, também, professora no Insper. Assim 
como a Rita Wu, ela fez parte da inserção da cultura maker no Brasil 
e da constante disseminação da mesma por aqui. Em 2012 se graduou 
pelo Fab Academy no Fab Lab Barcelona, curso oficial da rede Fab Lab.

Ela trabalhou no Fab Lab Sevilla, na Espanha e implantou o Fab Lab 
Brasil Network. Escreveu o primeiro livro sobre o assunto em português 
em parceria com Fabien Eychenne intitulado “Fab Lab: A Vanguarda da 
Nova Revolução Industrial”. Hoje ela coloca em prática o tema do seu 
doutorado: “Maker Innovation” em seu mais novo projeto, a empresa 
We Fab, que trabalha com base em metodologias colaborativas, abertas 
e “hands-on” aplicadas no processo de inovação de espaços makers.
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Conclusão

A interface Open Design e Gênero é vasta, mas no pequeno recorte 
feito neste artigo é possível destacar conceitos e análises problematizadas 
a partir do referencial transdisciplinar visto nos estudos de gênero, nos 
projetos colaborativos e na interferência da nova ecologia dos meios.

Perpassando inúmeros conceitos como open design, movimento maker, 
DIY e DIT, internet, ecologia dos meios e aliando-os com problemáticas 
acerca dos binarismos de gênero, da coexistência dos sexos e das norma-
tizações, foi possível promover a discussão sobre a participação feminina 
em tais áreas e, consequentemente, o entendimento da constante renova-
ção da categoria mulher frente às perspectivas ainda heteronormativas.

Não são poucos os desafios de se destacar resumidamente conceitos 
essenciais para o desenvolvimento do gênero no campo teórico-meto-
dológico, mas neste artigo foi possível desenvolver olhares críticos para 
a relevância da mulher nesses campos colaborativos e makers dentro 
dos ecossistemas comunicacionais.

Essa discussão está longe de acabar, mas um dos primeiros passos 
é aproximar esses conceitos de gênero das áreas criativas e tecnoló-
gicas como o Design, promovendo sua “Queerização” e readaptação 
ao mundo e às interações contemporâneas. Dando destaque, cada vez 
mais, às mulheres desbravadoras dessa interface tecnológica e projetual.
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Narrativa Transmídia: Características e 
Evolução por Meio da Transmidialidade

Ricardo Nicola1

O cerne deste paper alicerçou-se em compreender ambiente do 
jornalismo digital e o modelo de crowdfunding no Brasil. É importante 
que, principalmente no contexto científico, o jornalismo digital brasi-
leiro seja discutido, de uma forma que aqueles que produzem conteúdo 
jornalístico para web entendam a relevância que seu trabalho tem com 
um público cada vez mais conectado, seja através de computadores, 
smartphones, smart TVs, etc. A relevância de um estudo multiplatafor-
mático da mídia digital e das modalidades de financiamento alternativo 
vem da necessidade desses produtores de conteúdo jornalístico web em 
compreender o contexto perpassa o jornalismo como metodologia de 
disseminação e curadoria de informações. Shirky (2012, p. 72) afirma 
que o ambiente midiático mudou, já que a comunicação pessoal agora 
se mistura com a comunicação publicada. Para o autor, isso se dá pela 
ruptura do padrão vigente, fazendo com que a filtragem da informação 
seja mais “social e acontece a posteriori”.

1. Docente do Departamento de Comunicação Social da Faculdade de Arquitetura, 
Artes e Comunicação (FAAC), da Universidade Estadual Paulista - UNESP.

 ricardo.nicola@unesp.br
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Apoiando-se nesta nova realidade, no item 2. pretende-se demonstrar 
como as algumas plataformas de jornalismo digital no Brasil se portam e 
a maneira a qual transmitem seu conteúdo ao público. Portais como o G1 
são apenas meros reprodutores de conteúdo de suas matrizes - nesse caso, 
a Globo Participações- ou também são produtores de jornalismo web?

Outra faceta deste trabalho é o estudo de caso do portal Jogabili-
dade,um dos mais bem sucedidos projetos de crowdfunding realizados 
no Brasil. O Jogabilidade é um portal de jornalismo especializado 
em videogames e tem como principal veículo seus podcasts. Se fez 
relevante estudar este caso por suas particularidades no modelo de fi-
nanciamento via assinatura mensal, recurso que vem se tornando cada 
vez mais presente em produtores de conteúdo independentes, seja esse 
conteúdo jornalístico ou não. A análise do Jogabilidade está descrita 
no item 3. a seguir.

1. Historicidade do Jornalismo Transmídia

O jornalismo digital surge com a popularização da computação 
em rede, a internet, no começo dos anos 1990, devido a aplicação de 
documentos hipermídia conectados por servidores ao redor do mundo 
(world wide web), estabelecendo uma nova forma de comunicação 
informatizada. Kerckhove (2009, p. 69) afirma que o rápido desenvol-
vimento da computação pessoal mostrou que tais tecnologias poderiam 
se tornar o “ponto comum de incontáveis variações de produtos do-
mésticos, chegando mesmo a rivalizar com a indústria do automóvel”. 
Tal aplicação da tecnologia da informática possibilitou o surgimento 
de uma nova forma do fazer jornalismo, podendo ser tanto uma nova 
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vertente quanto uma alternativa ao jornalismo tradicional. Neste pri-
meiro momento, o jornalismo digital possui o modus operandi no qual 
produtores apenas replicam o conteúdo da mídia impressa em simples 
páginas web que tinham como efeito apenas repassar o que já havia 
estado na mídia tradicional para uma plataforma diferente e totalmente 
nova. Tal etapa é denominada como jornalismo digital transpositivo 
(1990 a 2000), correspondendo a uma primeira fase do jornalismo on-
-line,conforme categorização de Palacios, Mielniczuk, Barbosa, Ribas 
e Narita (2002, p. 3):

É muito interessante observar as primeiras experiências realizadas: o 
que era chamado então de jornal online não passava da transposição 
de uma ou duas das principais matérias de algumas editorias. Este 
material era atualizado a cada 24 horas, de acordo com o fechamento 
das edições do impresso

Ao passar do tempo, a conexão de internet se potencializou, o que 
permitiu a criação de um jornalismo em rede mais coerente com a pla-
taforma on-line: caracterizava-se o jornalismo digital metáfora (2001), 
chamado pelos autores como uma segunda fase do jornalismo digital 
(2002, p. 3):

Nesta fase, mesmo ainda sendo transposições do impresso para a 
Web, começam a surgir seções ou editorias para abrigar notícias 
de fatos que acontecem no período entre as edições (chamadas de 
“Plantão” ou “Últimas Notícias”); o e-mail passa a ser utilizado 
como uma possibilidade de comunicação entre jornalista e leitor 
ou entre os leitores, através de fóruns de debates; a elaboração das 
notícias passa a explorar, ainda que de forma limitada, os recursos 
oferecidos pelo hipertexto.
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Apoiados pelo acesso à maiores velocidades de banda, os portais 
de notícias puderam emergir de meros repositórios para produtores 
de conteúdo em potencial (Nicola, 2004), não só em texto, bem como 
em áudio e vídeo, além das inúmeras possibilidades com fotografia 
em alta resolução. Esse avanço atraiu jornalistas e conglomerados de 
mídia a repensarem o jornalismo para a internet, atendendo a uma de-
manda crescente daqueles que consumiam notícias pela rede. A cada 
nova tecnologia, o jornalista digital tinha que se adaptar e adotar os 
novos recursos da web para veicular informação. O fazer jornalismo no 
século XXI é uma experiência em grande parte moldada pelo avanço 
tecnológico (Machado & Palacios, 2003). As novas tecnologias da era 
digital e a facilidade de acesso à internet trouxeram um sem-número de 
possibilidades para o profissional do jornalismo. Um produto que antes 
era elaborado pensando uma plataforma midiática apenas, a exemplo 
de um telejornal que, - que é veiculado em um horário pré-determinado 
pela grade de programação -graças a um auxílio das plataformas digitais, 
pode se ajustar a uma audiência diferente que vai acessar seu conteúdo 
em rede. Desta forma, faz-se oportuna a definição dada ao conceito de 
transmídia por Henry Jenkins. Para este autor (2009), transmídia é a 
união de várias plataformas midiáticas para contar uma mesma história, 
seja na ficção ou no jornalismo. Jenkins (2009, p. 325) também afique 
que a convergência não é fruto apenas de uma forma de distribuição, 
mas uma mudança do padrão, “um conteúdo que flui por vários canais, 
em direção a uma elevada interdependência de sistemas de comunica-
ção, em direção a múltiplos modos de de acesso a conteúdos de mídia.

Sua definição caracteriza aquilo que seria o processo jornalístico do 
século XXI, o jornalismo transmídia (terceira fase) (Jenkins, 2009), que 
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se apoia em múltiplas plataformas através das quais o consumidor de 
conteúdo tem acesso às mais variadas nuances de um tema. Não obs-
tante, a definição de Jenkins sobre transmídia não é consenso entre os 
estudiosos e pesquisadores do tema. Para McLuhan (1996), o conteúdo 
da televisão é resultado e consequência da existência anterior do cine-
ma e do teatro. Bolter (2001) completa com a ideia que ao tempo que 
uma nova mídia incorpora as características das anteriores ela também 
atualiza e melhora os meios antecessores. Desta feita, esse “novo” fazer 
jornalismo pode ser um novo passo no que já era feito na televisão, no 
rádio ou mídia impresso e não uma revolução totalmente renovada e 
diferente. Seguindo esta ideia, Briggs e Burke (2006) escrevem que 
“integração de texto, números, imagens, sons e diversos elementos na 
mídia, que foram examinados em separado nos períodos anteriores”, 
o que pode demonstrar que o conceito de convergência proposto por 
Jenkins não criou uma área nova, apenas unificou os estudos de mídia 
se apoiando no que já existia anteriormente na ciência da Comunicação.

Se apoiando à Hermenêutica de Profundidade de Thompson (1995, 
p. 365), que propõe um contextualização histórica acerca do tema de 
pesquisa como ponto de partida, encerra-se esta primeira seção, ao 
mesmo tempo que é conveniente explicitar que, dadas as possibilidades 
tecnológicas na área da comunicação e informática, o jornalismo digital 
praticado atualmente tende a ser multiplataformático, ou seja, todo o 
conteúdo interage com várias plataformas de mídia, de uma forma fluida 
e com certa relevância em todas elas. Neste sentido, ajustar a prática 
do jornalismo digital às tendências de tecnologia multiplataforma é um 
caminho próximo daquilo que seria ideal a ser trilhado.
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2. Análise Comparativa do Estado da Arte

Esta segunda seção busca compreender o atual estado e os métodos 
da prática do jornalismo digital transmídia no Brasil. Para tanto, foi 
escolhido um recorte trazendo alguns portais de mídia de grande acesso 
no país, independente de sua natureza jornalística, a fim de categorizar e 
entender como eles produzem seu conteúdo web e por quais plataformas 
veiculam tais informações ao público. Desta feita, dividiu-se o conte-
údo em análises de diferentes formatos de produtos jornalísticos, cada 
um deles compreendendo exemplos relevantes recortados dos portais 
analisados. Foram considerados os formatos audiovisual, reportagem 
em texto e coluna de opinião.

2.1. Audiovisual

O primeiro portal analisado para servir de exemplo de conteúdo 
audiovisual foi o G1 (g1.globo.com), em diversos acessos entre os 
dias 23 de abril e 19 de julho de 2017. Como fica evidente pela url do 
portal, ele faz parte da Globo Participações,conglomerado de mídia 
responsável pela Rede Globo de Televisão,o jornal O Globo e diversos 
outros produtos midiáticos. À primeira vista o G1 parece apenas um 
repositório das notícias veiculadas por outros veículos pertencentes à 
Globo. A maioria dos vídeos, por exemplo, são recortes de telejornais 
da emissora de TV colocados como um adicional ao texto da matéria 
(que muitas vezes é transcrição de parte do telejornal). Isso não é, então, 
material nativo do meio digital, apenas reprodução da TV ou outros 
produtos da Globo, como na fase do jornalismo transpositivo já men-
cionada. Porém, em uma análise mais profunda, o portal G1 apresenta 
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uma modalidade de jornalismo digital transmídia inteiramente nova e 
que foge aos próprios padrões do audiovisual de telejornalismo usado 
pelo braço televisivo da Globo Participações.O G1 em 1 Minuto é um 
formato de vídeo que traz, em um minuto, as principais notícias do dia 
de uma maneira informal e direta. Cada vídeo tem um apresentador 
(Vídeo Show, 2016) em pé, vestido com roupas casuais, muitas vezes 
com camisetas estampadas por temas de cultura pop, usando como 
cenário a redação do G1.Esse formato de jornalismo digital é também 
transmídia pelo fato de que usa da interação com a TV para trazer seu 
conteúdo. Por exemplo, em dado momento de uma edição do programa 
Encontro com Fátima Bernardes (2015), a apresentadora chama o link 
com a redação do G1 e o conteúdo produzido pelo portal de web usa 
do broadcasting da TV como um meio de convergência para apresentar 
seu conteúdo. Essa interação pode, no entanto, descaracterizar o produ-
to como nativo da web, um exemplo de jornalismo digital transmídia, 
mas afirma-se, com base nos estudos e pesquisadores referenciados no 
item 1. deste artigo, que o G1 em 1 Minuto é um produto do jornalismo 
digital que serve como modelo de um produto audiovisual jornalístico 
nativo da rede e condizente com o conceito transmidiático.

2.2. Reportagem

Para tratar da reportagem em texto, consagrado formato do jorna-
lismo se recorre à definição de Sodré e Ferrari (1986), ao afirmarem 
que reportagem se caracteriza por predominância da forma narrativa, 
humanização do relato, natureza impressionista do texto e objetividade 
dos fatos narrados. Para os autores, a narrativa é parte intrínseca da 
reportagem, uma característica que ausente não pode configurar numa 
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reportagem (Sodré & Ferrari, 1986). Tendo esta perspectiva como base, 
foi analisada para este subitem a revista digital Vice, que já traz no slo-
gan reportagens e documentários originais sobre tudo o que importa 
no mundo. O conteúdo das reportagens da Vice é disponibilizado pelo 
portal, dividido em temáticas como política, opinião, entretenimento, 
nsfw2, etc., editorias nas quais os profissionais da revista publicam seus 
textos ou documentários - há uma plataforma para veiculação deste con-
teúdo audiovisual, mas que não foi aferida pela pesquisa. Há tradução 
de conteúdo publicado por outras versões da Vice, como a canadense, 
estadunidense ou australiana, mas para a análise foi consultado apenas o 
material produzido pela sucursal brasileira. No começo da reportagem, 
normalmente há uma ilustração de capa, ou seja, uma figura imagética 
com o objetivo de ilustrar a temática daquela reportagem. Normalmente 
são reportagens longas e bem aprofundadas nos temas, usando ilustra-
ções, trechos de falas ou intertítulos para um respiro de leitura. Não 
são tratados apenas temas ligados à hardnews,na verdade é uma revista 
voltada à grandes reportagens sem a pretensão de informar primeiro, 
mas trazer o conteúdo mais apurado e investigado pelo repórter.

Há de citar-se três reportagens que se destacaram durante a pesquisa: 
Uma tarde no porão secreto de hackers em São Paulo (Vicente, 2017b), 
de João Paulo Vicente, sobre a reunião de hackers paulistas para discutir 
sua atuação na web; Jovens brasileiros tomam drogas desconhecidas 

(Vicente, 2017a), também de Vicente, sobre o uso de novos entorpe-
centes no Brasil e Relatos de mães que tiveram os filhos mortos pela 

2. Acrônimo para not safe for work, em tradução livre do inglês, não seguro para o 
trabalho, o que indica conteúdo sexual explícito ou outro tipo de conteúdo adulto 
- Traduzido e adaptado do verbete nsfw do dicionário Oxford. (NSFW, s.d.)
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polícia (Pinheiro, 2017), de Rosana Pinheiro, uma vasta investigação 
jornalística sobre a atuação violenta da polícia militar brasileira.

2.3. Colunas de Opinião

Se observa também que muitos consumidores de jornalismo em 
rede buscam, além de muitos outros fatores, a opinião de jornalis-
tas, muitas vezes especializados nos tópicos pelos quais discorrem. 
Por esta razão, foram analisadas algumas colunas de opinião, a fim 
de trazer mais consistência ao se aplicar esta modalidade de escrita 
na matriz proposta. Mais uma vezes, a pesquisa recorre ao G1, desta 
vez na coluna do jornalista Gerson Camarotti (g1.globo.com/politica/
blog/blog-do-camarotti). A principal diferença ao acessar o Blog do 
Camarotti é que o layout do G1 assume um aspecto de blog, no qual 
um número específico de postagens podem ser acessadas na mesma 
página até que se sugere uma segunda página e assim sucessivamente. 
Na sua coluna, Camarotti escreve sobre política e os bastidores de 
Brasília, sempre utilizando de fontes exclusivas e de sua opinião para 
fundamentar um texto da coluna. É um modelo clássico de jornalismo 
de opinião, adaptado para as ferramentas web. Em uma postagem do 
dia 7 de julho de 2017 (Camarotti, 2017), o jornalista escreve sobre a 
possível saída do PSDB da base aliada do governo Temer, com a pauta 
da reforma trabalhista como uma espécie de moeda de troca entre os 
tucanos e o governo. No texto desta coluna, Camarotti comenta sobre 
a posição do presidente interino do PSDB, Tasso Jereissati, usando de 
informações obtidas com pessoas próximas do político:

A atitude de Tasso Jereissati ao endurecer o discurso contra o governo 
não é só uma mensagem para Temer, mas também para o presidente 
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licenciado do partido, senador Aécio Neves (MG). “Se não aumentar 
o tom, Aécio assume”, aconselhavam aliados de Tasso.

3. Modalidades de Financiamento Alternativo

A investigação do potencial disruptor dessas novas formas de pro-
dução e financiamento no que diz respeito aos métodos de produção 
de conteúdo on-line se faz relevante para esta pesquisa, o que justifica 
a escolha do site Jogabilidade, portal o qual tem conseguido se viabi-
lizar como produtores de conteúdo via modalidades de financiamento 
alternativo, se utilizando, principalmente, das plataformas de patrona-
gem3 Padrim (padrim.com.br) e Patreon4. A investigação feita nesta 
subseção se dá a partir de um recorte conceitual, no qual se analisa a 
curva de crescimento deste site para que haja uma estratégia analítica 
que permita um mapeamento da projeção dos avanços na relação pro-
dutor-receptor - ou prosumers (Tapscott, 2007). Com base nesse estudo 
de caso, pretende-se identificar e caracterizar as principais vicissitudes 
do processo de financiamento para a criação de conteúdo on-line e 
procurar responder às mais destacadas questões referentes à este pro-
cesso de produção, independente de seu conteúdo, além de realizar um 
questionamento se o processo de patronagem pode funcionar como 
um investimento inicial tradicional, que objetiva fortalecer a empresa 

3. Termo vem do nome da plataforma de financiamento Patreon (patreon.com),que 
se traduz como “patrono”, uma espécie de mecenas para os conteúdos produzidos 
de forma independente, principalmente na internet. Patronagem e patrões (ou 
patronos) acabaram por se popularizar como termos dessas modalidades de 
financiamento alternativo

4. À época da aferição dos dados, no primeiro semestre de 2017
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de comunicação em rede no alcance de sua sustentabilidade ou se irá 
funcionar de forma permanente.

Ao longo da história, os conglomerados de mídia têm se organizado 
na forma hierárquica de autoridade. A produção de conteúdo esteve 
subordinada a uma cadeia rigorosa que partia de concessões públicas 
e, portanto, esteve ligada a interesses patriarcais e econômicos. O pa-
radigma da democratização dos meios provém de seu modelo de negó-
cio no país, que permite a concentração da mídia nas mãos de poucos 
grupos empresariais - muitas vezes familiares -, fazendo que haja uma 
gerência mais próxima de um regime privado de comunicação, que se 
trata um interesse público (Christofoletti, 2011, p. 2). Além de grupos 
empresariais e familiares, os maiores conglomerados de comunicação 
no país concentram-se também nas mãos da classe política. Deputados 
e senadores, governadores e prefeitos detêm concessões públicas de 
emissoras de rádio e TV, controlam jornais e não poucas vezes usam 
esses meios para amplificar suas vozes junto ao eleitorado, ampliar seu 
poder na sua zona de influência. Portanto, é notório que as hierarquias 
não estão desaparecendo. De outra forma, a natureza facilitadora da 
tecnologia fez surgir novos personagens e modelos de produção com 
base na comunidade, quebrando, assim, a cadeia de produção e o fi-
nanciamento proveniente, em sua maioria, da publicidade. Esta nova 
realidade vislumbra, em termos, novas caracterizações das atividades 
profissionais da comunicação, ou seja, um novo paradigma profissional 
emergindo. É nesse cenário que surgem as plataformas facilitadoras de 
financiamento, como o Kickstarter (kickstarter.com),um veículo para 
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crowdfunding5 que visa apoiar projetos inovadores, geralmente na seara 
da tecnologia. A plataforma foi fundada em 2008 pelos empresários 
estadunidenses Perry Chen, Yancey Strickler e o britânico Charles Adler 
e surgiu como uma nova maneira de financiamento inicial devido às 
dificuldades que os novos empreendimentos enfrentam ao atrair cus-
teio de investidores anjos, bancos ou fundos de capital de risco; alguns 
empresários estavam se associando em comunidades de investidores 
na web. O sucesso da plataforma foi discutido por Bayus (2013, p. 20):

As organizações estão muito interessadas no modelo de crowdsourcing6 
porque os consumidores presumivelmente têm conhecimento espe-
cializado sobre seus próprios problemas com produtos existentes, 
e eles são intrinsecamente motivados para contribuir livremente 
com suas idéias para novos produtos e serviços. Muitas empresas 
e empreendedores têm se apressado a desenvolver e implementar 
comunidades de crowdsourcing, embora muito pouco se saiba sobre 
suas eficácia. A maioria das comunidades de crowdsourcing não 
existe há muito tempo, então não existe história estabelecida de 
sucessos e falhas.

Tão logo essa ferramenta passou a atrair não só empreendedores 
com produtos voltados para a tecnologia, mas também produtores de 
conteúdo offline como quadrinistas, escritores ou poetas bem como 
produtores de conteúdo transmidiáticos em rede, como supracitado 
Jogabilidade. Um modelo de sucesso de conteúdo jornalístico brasileiro 
é Agência Pública, criada em 2011, que já realizou duas campanhas de 
crowdfunding. que levantaram em conjunto 129 mil reais com a parti-
cipação de 1.738 pessoas, a agência produz reportagens investigativas 

5. Em tradução livre, financiamento coletivo.
6. Sinônimo para crowdfunding.
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e possui editorias tradicionais de um veículo jornalísticos. Chamado 
de programa de aliados, a dinâmica do apoio baseia-se na manutenção 
do projeto e como estímulo ao investimento são estabelecidas metas a 
serem cumpridas pelo portal e oferecidas recompensas de acordo com o 
valor investido pelos apoiadores7. Desde então o site tornou-se uma das 
principais referências do jornalismo independente no país. Convencio-
nou-se, no entanto, que o financiamento por esse método exigiria uma 
entrega como recompensa, um objetivo específico, comumente na forma 
de um produto. Portanto, aqueles que já vinham produzindo conteúdo 
constantemente gratuito para a internet esbarraram na condição de ter 
que criar sempre produtos novos a serem oferecidos aos apoiadores. 
O surgimento do Patreon foi uma evolução natural para solucionar o 
problema de financiamento sustentável, a longo prazo. Fundado em 2013 
na cidade de São Francisco pelo músico Jack Conte e o desenvolvedor 
Sam Yam, o site é uma plataforma de assinaturas mensais que fornece 
ferramentas de negócios para criadores executarem um serviço de 
inscrição, bem como formas para os artistas criarem relacionamentos 
e fornecerem experiências exclusivas para seus assinantes. A empresa 
registrou mais de 125 mil clientes em seus primeiros 18 meses. No fi-
nal de 2014, o site anunciou que os clientes estavam enviando mais de 
US$ 1.000.000 por mês para os criadores de conteúdo do site. E segundo 
a coordenadora de dados do site, Maura C., afirma em postagem no blog 
do Patreon (Maura C., 2017), o crescimento é constante:

7. Toda a sorte de possibilidades da campanha de apoio da Pública pode ser conferido 
na página do programa de aliados (aliados.apublica.org/)
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Em apenas um ano, duplicamos o número de patrocinadores e cria-
dores em Patreon. Agora, há mais de 1 milhão de clientes ativos 
mensais e mais de 50.000 criadores ativos em Patreon. Estamos no 
caminho certo para pagar aos criadores mais de US $ 150 milhões 
em 2017. Como ponto de referência, pagamos US $ 100 milhões aos 
criadores nos nossos primeiros 3,5 anos de negócios combinados.

3.2. Estudo de Caso

O panorama para um novo modelo de negócio se dá do surgimento 
dos plataformas de financiamento coletivo - a exemplo do Kickstar-
ter - nos quais produtos e projetos são submetidos por meio de metas, 
sendo que cada meta oferecida proporciona a confecção ou liberação 
de uma parte do projeto em questão, em seguida são colocadas ao crivo 
popular e a resposta é direta com o financiamento ou não do projeto. 
Posteriormente, do surgimento dos plataformas de patronagem, como 
o Padrim, que possibilitam a manutenção de forma contínua de um 
projeto de mídia também são estipuladas metas, entretanto, tais metas 
são contínuas e a emissão ou produção do conteúdo relacionado à uma 
delas se faz de acordo com o financiamento ou não de seu patamar, como 
ocorre no caso do Jogabilidade. Criado em 2011 por André Campos, o 
site Jogabilidade é uma dissidência do extinto podcast Now Loading,-
que tratava exclusivamente sobre videogames.Campos é responsável 
por organizar pautas, pela identidade visual, as redes sociais, a loja e 
edição de áudio e vídeo. Além dele, o portal conta com a colaboração 
de Eduardo Fonseca que, após anos acompanhando o Now Loading 
como ouvinte, juntou-se à equipe em 2012. Fonseca é atualmente8 

8. Em 2017.
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responsável pela edição do Vértice, um podcast de cunho jornalístico 
que apresenta os fatos relacionados aos jogos e às produções mais re-
centes. Ele também produz a edição do Fora da Caixa,podcast voltado 
a outros conteúdos culturais e comportamento. Há também o Linha 
Quente,espécie de talk show9 em podcasting e por último o JACK, um 
podcast mensal sobre animações japonesas estruturado como um clube 
do livro, no qual cada participante escolhe a temática para o próximo 
episódio. A última adição do projeto foi o jornalista Caio Corraini. Ele 
já tinha um passado no jornalismo especializado em games no Arena 
iG,site de jogos do portal IG,e fundado em 2010 o podcast Games on 
The Rocks,um programa já extinto sobre jogos. Corraini entrou para o 
Jogabilidade em 2015, durante a campanha de crowdfunding e é o res-
ponsável pelas séries Má Impressão, uma atração em vídeo acerca das 
revistas de videogame das décadas de 1990 e 2000. Ele é o apresentador 
e editor do podcast Construindo Mundos,que entrevista profissionais 
da indústria dos videogames. Além de ser o host10 do já citado Linha 
Quente. O site contavam em 201711 com mais de 250 podcasts grava-
dos, mais de 200 horas de transmissões ao vivo, 6283 assinantes RSS, 
15.000 inscritos no YouTube e 38.406 seguidores somados no Twitter.

9. Pode ser traduzido como um programa de conversas. Se trata de um formato 
tradicional de programas de entrevistas ao estilo do The late show with David 
Letterman ou o Programa doJô,ambos encerrados.

10. Em tradução livre, apresentador. É um termo muito utilizado para esta função 
em podcasts,inclusive no Brasil.

11. Toda a análise a seguir foi realizada com os números de 2017. Para conhecimento, 
em números atualizados,o Jogabilidade tem 41 mil inscritos no YouTube. Os 
podcasts gravados já somam 500 programas. No Padrim possuem 987 apoiadores, 
somando 8.824 reais, além de 569 dólares provindos de 112 apoiadores no 
Patreon.
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Foi enviado ao criador do projeto um questionário a respeito das 
vicissitudes do projeto e sobre o que os levou a elaboração do sistema 
de financiamento. Para André Campos, para o site continuar com o 
crescimento e manter a qualidade, o tempo despendido nas produ-
ções aumentaria, logo não haveria como mantê-lo apenas como um 
projeto pessoal ou um hobby, daí a iniciativa do crowdfunding, tendo 
como principal meta a junção dos participantes em uma casa de São 
Paulo, chamada pelos apoiadores de Jogabilicasa. Segundo Campos, 
foi uma decisão arriscada, que mudaria a vida pessoal e profissional 
dos participantes, o que demandou extrema seriedade na construção 
da estratégia. Não haveria como aferir o sucesso do projeto, pois não 
havia precedente similar. Para o lançamento da campanha foi feita uma 
ação denominada Jogabiliday,através do Youtube e das redes sociais 
Twitter e Facebook. A ação foi uma transmissão ao vivo pela internet 
por doze horas, qual se revelou a campanha no Patreon. À época, todas 
a metas foram batidas, ultrapassando os 4 mil dólares pleiteados pelo 
grupo. Após os participantes terem se organizado e se mudado de seus 
estados para a Jogabilicasa,o desafio seria a manutenção do projeto 
a longo prazo. Para aproximar a relação da equipe do portal com o 
público investidor foi criado, em formato de atração em vídeo, o Res-
ponsabilidade,um projeto mensal de prestação de contas, transmitido 
pelo Youtube. Nesse programa são expostas tabelas de rendimento e 
inadimplência e são dadas explicações com relação a gastos e problemas 
ocorridos durantes o mês.
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Em uma amostragem de 6 meses da atração12, entre março e agosto 
de 2016, pôde-se averiguar que a média do recebimento mensal foi de 
R$ 9.086,82. A quantidade de apadrinhadores diminuiu de 590 para 
561 e a taxa de inadimplência diminuiu entre 6,5% para 3,31% no 
período. Durante quase um ano de projeto com o Patreon, a equipe do 
Jogabilidade notou que havia uma taxa de inadimplência relativamen-
te alta, muitos doadores solicitavam o pagamento e não cumpriam. 
Ao averiguar a situação por meio de questionário no programa Respon-
sabilidade, constataram que uma grande parte do público receptor não 
possui cartão internacional13 e por conta disso não contribuiam com o 
projeto. Neste entremeio, o site Padrim tornou-se uma solução viável. 
O site é uma réplica do Patreon,mas voltado para o público brasileiro, 
com projetos nacionais. Além de aceitar cartões de créditos nacionais 
(o que facilita o desconto automático mensal da assinatura). Ainda são 
descontadas menos taxas). No Patreon (Sakata, 2015), somando as taxas 
de serviço, IOF, e outros abatimentos de transações internacionais, o 
valor líquido arrecadado é, em média, 10% menor que nos nacionais 
similares. Entretanto, criar uma nova campanha, com novas metas, 
poderia confundir o público e prejudicar a coesão do projeto. Para isso 
foi feito um novo evento de lançamento, no dia 24 de setembro de 2016, 
o Jogabiliday II, nos mesmos moldes do primeiro, mas dessa vez com 

12. Os programas analisados foram transmitidos ao vivo pelo YouTube entre março 
e agosto de 2016, sendo acessados durante a semana de exibição para a coleta 
de dados. (Jogabilidade, s.d.)

13. Dado o fato do Patreon ser uma empresa fixada nos Estados Unidos, portanto, faz 
com que a operação monetária envolva remessa de valores ao estrangeiro, uma 
impossibilidade para aqueles que não possuem um cartão de crédito internacional. 
Plataformas como o Padrim,o Apoia-se (apoia.se) ou o Catarse (catarse.com.br) 
são mais acessíveis por se tratarem de empresas em solo nacional, tendo outra 
sorte de formas de pagamento dos apoios.
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24 horas de atrações ao vivo e ininterruptas, focando na divulgação da 
nova campanha no Padrim.

O Jogabiliday II também foi um sucesso e alcançou todas as metas, 
fazendo com que o Jogabilidade permanecesse no primeiro do ranking 
de recebimentos do Padrim por 11 meses. Em 2016, somados o rece-
bimento dos dois sites juntos somam em média simples dos seis meses 
analisados 11.547,51 reais14. Uma vicissitude incutida durante a feitura 
da iniciação foi a relação íntima entre esses projetos de patronagem e 
crowdfunding com a mídia podcasting. Entre os cinco projetos mais 
apoiados no Padrim15, todos têm como característica principal a produção 
de podcasts. Os temas e conteúdos são variados, o mais popular na data 
da averiguação era o podcast de humor Não Ouvo,parte do portal Não 
Salvo. Desses, três atuam no meio jornalístico, o objeto dessa pesquisa, 
Jogabilidade, o projeto de política internacional, o Xadrez Verbal e o 
sobre jornalismo de gênero, Mamilos. Essa característica é diferente 
quando comparada aos projetos de Kickstarter, onde o podcasting fi-
gura somente em quinto no ranking de recebimento por tipo de projeto 
financiado (Vogt & Mitchell, 2016).

Considerações Finais

Foi adotada uma metodologia dividida em três fases complemen-
tares. Os resultados da primeira desta etapa podem ser apreciados no 
item 1 deste texto em uma análise bibliográfica para o compreensão 

14. Em 30 de junho de 2019, a arrecadação via Padrim e Patreon somava 11.015 
reais, aproximadamente, sendo cotado o dólar comercial no valor de 3,85 reais 
neste mesmo dia.

15. Em 2019, dos cinco projetos mais apoiados no Padrim, apenas dois são podcasts,o 
Jogabilidade e o Xadrez Verbal.
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do conceito de jornalismo digital transmídia. A segunda etapa da pes-
quisa foi a análise de portais de jornalismo digital, descrita no item 2. 
Por fim, foi realizada um estudo de caso que caracteriza-se o processo 
de crowdfunding no país, na ótica do portal de jornalismo especializado 
em games Jogabilidade, o que se deu no terceiro e derradeiro item.

Com o intuito de caracterizar o jornalismo em rede no Brasil, obser-
vou-se que O G1,por exemplo, apresenta várias modalidades midiáticas 
para transmitir seu conteúdo, mas os vídeos do G1 em 1 minuto foram 
o foco da análise deste portal, dada a sua característica de produção 
nativa da rede e transmidiática

Na intenção de demonstrar as possibilidades trazidas por plataformas 
de financiamento alternativo que possam viabilizar projetos como a matriz 
proposta, foi realizada uma aferição minuciosa do Jogabilidade e seu 
sucesso nas campanhas de patronagem, estudo esse que contribuiu para 
o projeto como meio de demonstrar a aplicabilidade das plataformas de 
assinatura de conteúdo jornalístico em rede, como Padrim ou o Catarse.

Com a notória crise da produção de jornalismo, Manuel Pinto (2008) 
anteviu as dificuldades que a profissão teria e os paradigmas que de-
veriam ser quebrado:

O novo modelo envolve uma nova atitude, uma redefinição da função 
jornalística na sociedade, um novo método, uma nova epistemologia 
e uma nova ética, sem negar o acquis profissional sedimentado ao 
longo de mais de século e meio.

Dentre essas dificuldades, a de financiamento do jornalismo inde-
pendente pouco se discute nos cursos de comunicação. O tema fez-se 
relevante e apesar da quantidade de artigos e pesquisa serem ainda inci-
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pientes, constatou-se que, durante os quase três anos de projeto Jogabi-
lidade foi possível manter-se por meio do financiamento coletivo. Dadas 
às vicissitudes presentes no processo de apuração estão a aproximação 
da mídia podcasting com as ferramentas tecnológicas de financiamento, 
esse engajamento entre o público e os produtores de conteúdo carece 
uma investigação à posteriori, com pesquisa ampla. Pôde-se notar 
também que, por não ter nenhum patrocinador nos moldes tradicionais, 
o projeto ganhou em credibilidade, que para Christofoletti (2007) é 
fator preponderante para a produção jornalística online que os portais 
fora do mainstream possam contribuir junto à credibilidade do fazer 
jornalismo. Demonstrar isso de maneira sistemática foi o objetivo desta 
demanda científica.
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Locos por el Asado, Consolidación de 
Comunidad y Experiencia de Marca a través de 
Narrativas Transmedia

Diego Andrés Dagá1

Lo primero que debo decir en este trabajo en el que voy a describir el 
recorrido del emprendimiento audiovisual “Locos por el asado” (LxA), 
es que el encuentro con esta comunidad virtual y virtuosa me interpeló 
en forma directa. Y debo reconocerme como parte de ella. Hace tiempo 
que la integro. Pero informalmente. No me asumía como tal. Intuyo 
que eso es lo que sucede también con muchos de los que conforman su 
más de millón y medio de seguidores. La frase de Jenkins en cuanto a 
las narrativas transmedia, casi que me justifica: “No puedo presumir 
de ser un observador neutral en nada de esto. Para empezar, no soy 
simplemente consumidor de muchos de estas productos mediáticos; 
soy también un admirador activo”. (Jenkins, 2008. p. 20)

Y también quiero dejar constancia de que el hecho de no poder 
unir la teoría con la práctica durante la presente investigación, se tornó 
absolutamente insalubre.

1. Maestrando. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, orientación Periodismo 
de la UBA. Maestría en Comunicación Digital Interactiva de la Universidad 
Nacional de Rosario.

 diegodaga99@gmail.com
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Es probable que a los 14 o 15 años, cuando el “Laucha” empezó a 
hacer sus primeros asados para y con sus compañeros de colegio, nunca 
se hubiera imaginado que lo que ellos hacían diera, hoy, para un paper 
de investigación (aunque el suceso ya fue cubierto en numerosas notas 
periodísticas y es tratado como caso de estudio en varios seminarios 
sobre emprendimientos exitosos).

Kevin Chochlac, al que también llamaban “El Croata”, compañero 
de colegio del “Laucha” - cuyo nombre es Luciano Luchetti - fue el 
que le dejó claro desde un comienzo que el emprendimiento tenía que 
generarles ingresos económicos. Y al poco tiempo de empezar a colgar 
los videos en YouTube, ya tenían un anunciante.

Este análisis se inicia cuando en los primeros días de abril de 2019, 
entré en una librería de la calle Florida en Buenos Aires y en una de las 
góndolas me encontré con un libro que me llamó la atención. Primero 
por la imagen de su portada (era cerca del mediodía y evidentemente 
ya tenía hambre). Luego por su título “Locos x el Asado”. Sin duda 
una apelación a una de nuestras fibras más atávicas de la argentinidad.

Es una publicación del mismo grupo que en agosto de 2017 yo había 
conocido en un workshop del Google News Lab para periodistas, donde 
destacaban experiencias exitosas en canales de YouTube.

En ese momento el grupo, que había empezado con algunos capí-
tulos audiovisuales en la plataforma de video on demand, ya estaban 
pensando en expandirse a una serie de programas para un canal de cable.

Pero en abril de 2019 yo tenía en mis manos un libro impreso en 
papel, con códigos QR que remiten a los capítulos de las mismas rece-
tas en su canal de YouTube. Allí surgió la pregunta que guiará nuestro 
análisis: ¿Es LxA una experiencia transmedia?
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Metodología de Trabajo

La búsqueda recorre dos senderos paralelos. En primer lugar recorrí 
las producciones y redes de LxA buscando establecer si se trataba de 
productos diferenciados para cada una de las plataformas y medios, de 
acuerdo a los lenguajes de cada uno de ellos. Y de ser así, si se da, y 
de qué manera, la participación de los integrantes de la comunidad en 
términos de prosumidores (Scolari, 2017. p. 20).

El otro camino de pesquisa es el que me lleva por los diferentes 
textos que nos permitan establecer, teniendo en cuenta los matices que 
presentan los distintos autores que abordan este campo del storytelling 
y las narrativas transmedia, si LxA es una experiencia transmedia o si 
sólo es una traducción crossmedia de lo que sucede en Youtube.

De la Parrilla del Patio a la Comunidad Global

Para poder analizar las distintas producciones de “LxA” que ali-
mentan varios canales y redes sociales es necesario hacer una breve 
contextualización histórica.

En todo relato del “emprendedor exitoso” hay cierta mística en 
cómo cuentan sus inicios. Mística a la que contribuyen los cronistas 
de esas experiencias.

Parece que todo empieza en un garage… como Steve Jobs. Bueno. 
Este no es el caso. Pero sí hay mística:

Ese mismo viernes, como indicaba el ritual, Kevin se juntó con los 
amigos para compartir un asado en ‘el templo’, la casa de Luciano 
‘Laucha’ Luchetti. Ahí, se iluminó con una idea simple pero efectiva: 
‘¿A quién no le gusta el asado?’. Abrió una página en Facebook bajo 
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el nombre ‘Asado’, y naturalmente le compartió el link a Laucha, ‘el 
más capo asador que conozco’ y su socio de ahí en adelante. Laucha, 
la cara del nuevo emprendimiento, le agregó personalidad y cambió el 
nombre a ‘Locos X el asado’ (http://locosxelasado.com/). El armado 
de esta comunidad, hoy la más grande de América Latina, empezó 
con las fotos de los asados de los viernes. (Goldschmidt, 2017)

En poco tiempo lograron quinientos suscriptores que pedían recetas 
y comentaban los posteos. Surgió la idea de pasar de las fotos a los 
videos. Y para las filmaciones convocaron a otros dos ex compañeros 
de facultad, Juan Manuel Sobrado y Manuel Freixas, que ya habían 
montado la productora Arquenciel Films. El primer intento de mone-
tización fueron mil calcomanías que se vendían en una tienda online a 
$15 cada una. En dos semanas ya no les quedaban más. Fue el primero 
de una larga serie de productos que componen el merchandising de 
LxA (Goldschmidt, 2017).

Si bien comenzaron subiendo sus videos a la plataforma de YouTube, 
ellos se resisten a ser catalogados como “youtubers”, ya que lo único 
que buscaban eran filmarse haciendo recetas con algunas innovaciones 
(Raimondi, 2107). Y en esta lógica emprendedora que parece autodidacta, 
pero que no lo es del todo, lo que buscaron inicialmente fue “generar 
comunidad”. En segundo lugar “que no se nos vaya de las manos” y 
por último, monetizar todo lo que se emprende. Esa es la estrategia de 
“LxA”. La mística del relato hace que Luchetti establezca el paralelo 
entre el crecimiento del emprendimiento y su pasión, “al igual que como 
se aprende a hacer asado, que es probando”2.

2. Entrevista en Radio Caput, 2017, desgrabada por el autor
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La prueba y el error es parte del camino. El socio de Luchetti, 
Kevin Chochlac, cuenta que en la Universidad aprendió una técnica de 
emprendimiento que se llama lean startup, que se basa en generar un 
emprendimiento de a poco, probando todas las semanas algo, mostrando 
gradualmente todo lo que se va haciendo en vez de desarrollar durante 
mucho tiempo para lanzarlo un día (Mariano, 2017).

Empezaron en Facebook. Cuando tuvieron más de 500 seguidores, 
empezaron a producir videos para YouTube. Luego armaron una página 
web y más tarde una tienda online.

Como señala Scolari, “LxA” forma parte de esa generación de 
consumidores que van más allá y se convierten en prosumidores, se 
reconocen parte de una comunidad, se apropian de un mundo narrativo 
y lo expanden creando personajes y aventuras (Scolari, 2017. p. 244). 
Y son ellos mismos los que habilitan la red para que otros integrantes 
de esa comunidad se identifiquen y pasen a tomar un rol activo en la 
expansión narrativa.

¿Cuál es la “unidad mínima” que se comparte en “LxA”?: La receta. 
(También el tip, el consejo, ciertos secretos… pero están vinculados a 
una mejor preparación del plato). Es lo que se comparte, es lo que se 
admira, es sobre lo que se opina y es lo que se propone. La narrativa 
de la receta les permite reafirmar los rasgos de marca: el encuentro, el 
clima festivo, la parrilla y el fuego.

En torno a la receta giran el foro de la página web y los comentarios 
en las otras redes sociales. Y sobre todo, y fundamentalmente, integrados 
a esta narrativa de la experiencia aparecen los anunciantes. Casi como 
los PNT de las telenovelas argentinas de los ‘90, pero con la fuerte im-
pronta de credibilidad que ellos tienen de expertos hacedores de asado.
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Como había señalado Kevin Chochlac en aquel encuentro en el 
News Lab de Google de 2017, desde un inicio buscaron establecer una 
fuerte empatía con el público, desarrollar una imagen en la que fueran 
auténticos y tener consistencia en su relación con la comunidad(man-
tener la periodicidad de publicaciones). A partir de allí se propusieron 
“cocrear” contenidos a partir de las propuestas de la audiencia y a partir 
de los analytics de los videos estudian la retención de quienes los miran. 
Con el objetivo de establecerse como “la marca” de la carne argentina 
y siempre “querer dar más de lo esperado”.

En 2016 publican el libro que encontré en las góndolas: “Un aplauso 
para el asador”. Donde anuncian 50 recetas muy originales para hacer 
en la parrilla, disco de arado y asador y “recetas inéditas que nunca 
salieron en video ni en nuestro blog”. La propuesta física incluye un 
código QR que al escanearlo nos remite al video correspondiente en el 
canal de YouTube (Chochlac, 2016).

El momento del salto fue en 2017. Allí les renovaron el contrato para 
hacer una segunda temporada, de 13 capítulos para TV paga, para la 
señal Food Network que transmite para 12 países latinoamericanos. Para 
poder encarar los nuevos compromisos abren un estudio de grabación 
de 1200 metros cuadrados donde se proponen habilitar un café para 
poder degustar las creaciones en vivo y en directo. Chochlac emplea 
en ese momento a 20 personas a tiempo completo y otros 40 freelance 
(Goldschmidt,2017).

Los cambios también son estéticos y narrativos. Tal como lo explican 
en varias notas donde publicaron las fusión de la productora de “LxA” 
con Testmade, hay un cambio muy fuerte en la calidad de producción 
y en los formatos para nuevas plataformas como Instagram, y Twitter. 
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La relación con la productora internacional les permite producir con-
tenidos donde “El Laucha” co-conduce junto a otras figuras como 
Cook Grimaldi o (ahora sí) “youtubers” como Alex Express, Merakio 
o Felicitas Pizarro.

Steven Kydd, uno de los creadores de la productora Testmade reseña 
que generan contenido en 7 idiomas para un público mensual de 250 
millones de personas en casi todas las plataformas digitales del planeta 
y que están instalados en Estados Unidos, Inglaterra, Japón, China, 
Brasil y, desde 2016, en Argentina. Se definen como nativos digitales 
y con la data que obtienen del público planifican mejor sus contenidos. 
No compiten con Google y Facebook, los ven como gigantes con los 
cuales se asocian (El arte del buen comer, 2018).

Así llegamos a la actualidad, donde “LxA” siguie desarrollando sus 
producciones y su marca en la Argentina y hacia el resto del público de 
habla hispana de Latinoamérica, Estados Unidos y otros puntos del planeta.

Narrativas Transmedia. Una Definición Dinámica

El campo de estudio de las narrativas transmedia tiene la dinámica 
del ámbito en el que soportes, plataformas, lenguajes, estéticas, están en 
permanente proceso de cambio. Pero no todo es transmedia. Y ciertos 
proyectos que nacieron como monomedia, en su expansión narrativa 
alcanzaron características de transmedia.

Scolari (2017) sintetiza una primera aproximación a la narrativa trans-
media como“un tipo de relato donde la historia se despliega a través de 
múltiples medios y plataformas de comunicación, y en el cual una parte de 
los consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión” (p. 41).
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La tensión surge en el delgado límite que distinguen las narrativas 
transmedia de las que son consideradas cross media. ¿Cuál es el punto 
que las diferencia? En palabras de Scolari (2017), las narrativas trans-
media comprenden el desarrollo de un mundo narrativo que abarca 
diferentes medios y lenguajes. Esta estrategia de expansión prevé la 
aparición de nuevos personajes o situaciones que se vinculan como red 
dentro de ese universo (p. 19).

Pero es Henry Jenkins, quien puntualiza otra de las claves de las 
narrativas transmedia: los usuarios cooperan activamente en el proceso 
de expansión narrativa. Son militantes activos de las narrativas que les 
apasionan. (Scolari, 2017. p. 20) Esto se vió potenciado en las últimas 
décadas, donde gracias a la digitalización y la web algunos consumi-
dores se convierten en prosumidores (productores + consumidores).

Scolari, Jenkins y Gomez desarrollan un “identikit” de las narrativas 
transmedia. Si bien Jenkins reconoce grados en su aplicación, señala 
pares que en su tensión dialéctica generan la expansión del relato: 
expansión vs. profundidad; continuidad vs. multiplicidad; inmersión 
vs. extraibilidad; construcción de mundos; serialidad; subjetividad; 
realización. Y a estos rasgos Scolari (2017) los complementa con los 
principios de Jeff Gomez, reconocido profesional del sector transmedia:

La transmedialidad debe ser prevista al comienzo de la vida de la 
franquicia, el contenido se distribuye en tres o más plataformas de 
medios, el contenido es único, aprovecha la especificidad de cada 
medio y no es reutilizado por otra plataforma, el contenido se basa 
en una visión única del mundo narrativo, ... la integración debe ser 
vertical y abarcar a todos los actores ... incluir la participación de 
las audiencias. (pp. 36-37)
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Todos coinciden que la actividad del público en el desarrollo del 
mundo narrativo es fundamental. Pero el planteo de Gomez sobre el 
requisito de que la transmedialidad sea prevista desde el inicio de la 
franquicia no tiene un acuerdo unánime. El doctor Mikel Lejarza, 
académico y productor de medios audiovisuales, señala que “muchas 
producciones cross-media nacieron como obras monomediáticas exi-
tosas que, al tener una buena respuesta por parte de los consumidores, 
se expandieron a la conquista de otros públicos y audiencias” (Lejarza, 
en Scolari, 2017. p. 80).

Logrando así pasar ese Rubicón que parece separar la cross media 
de la transmedia. Incluso sobre que el contenido sea único en cada 
plataforma como condición, Jenkins señala que hay que tener en cuenta 
“una cuestión de grado” y sostiene que “toda buena adaptación contri-
buye con nuevos puntos de vista a nuestra comprensión de la obra, y 
realiza adiciones o sustracciones que remodelan la historia de manera 
significativa” (Scolari, 2017. p. 44).

Scolari (2017) introduce el punto de vista empresarial en las NT, 
donde las adaptaciones se suman al transmedia storytelling como una 
forma de sacarle más el jugo a una historia y genera lugares para la 
participación de los usuarios al expandir el relato a otras plataformas: 
“Todos estos textos, adaptaciones o expansiones terminan funcionando 
como puertas de entrada al universo narrativo” (p. 45)

Resulta interesante destacar lo que señala Jenkins, para quien, más 
allá de la planificación inicial, el desarrollo transmedia de la narrativa 
es una operación que se produce en la cabeza de quienes navegan estos 
contenidos: “El transmedia lo crea la gente que busca y reconstruye 
piezas de información” (Scolari, 2017. p. 29).
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Señalamos en este punto la similitud con lo que en el mundo de 
la publicidad se conoce como “establecimiento de marca”. El vínculo 
entre un “nombre” y un “concepto” o valor, es un par que se establece 
en la mente del público. El posicionamiento se logra cuando obtiene un 
lugar en la mente del consumidor (Materiales del Min. de Educación 
de España - MEDIA - Publicidad La marca) (Media, n.d.).

¿Es la NT sólo fruto de planificación previa? Como señalamos en 
el inicio de este segmento, la dinámica de las definiciones es parte este 
“fenómeno que emerge de un ecosistema de la comunicación en estado 
de tensión, el cual está atravesado por profundas mutaciones y donde 
se están viviendo procesos de adaptación, extinción y emergencia de 
nuevos medios” (Scolari, 2017, pp. 62-63). Por eso, si la planificación 
del desarrollo transmedia no se da en el inicio, el periodista y docente 
Ramón Salaverría propone que este error estratégico debe ser subsa-
nado. Ya que “los medios deben enfrentarse al reto de la convergencia 
y esto exige grandes dosis de planificación, creatividad y apuesta por 
los profesionales”. (Scolari, 2017. pp. 62 - 63)

Topografía de las Plataformas de “Locos por el Asado”

Recorrer el territorio multidimensional de las plataformas y redes 
de “LxA” nos permitirá contar con los elementos necesarios para dar 
cuenta de cómo fue el desarrollo “paso a paso” de su dimensión narrativa.

Buscamos pesquisar dos cuestiones: si hay productos diferenciados 
en cada una de las plataformas y medios, de acuerdo a los lenguajes de 
cada uno de ellos y si se da, y de qué manera, la participación de los 
integrantes de la comunidad en términos de prosumidores.
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Si bien en un momento el canal de YouTube fue el que mayor di-
namismo y flujo de contenidos concentró, y de hecho la estrategia de 
derivación de tráfico desde otras plataformas es remitir a los usuarios 
a los contenidos alojados en ese canal; haciendo honor a los inicios 
históricos y a la riqueza de interacciones que presenta en la actualidad, 
comenzaremos analizando la fanpage de Facebook (https://www.face-
book.com/locosxelasado/)3.

En la portada tienen un reel que sintetiza varios elementos de la 
propuesta: un costillar asándose, una animación de “El Laucha”, la 
promoción de los premios para el asador de la semana, el primer sponsor 
que tuvieron (Don Valentín Lacrado, de la bodega Bianchi) y la banda 
sonora propia. En la fanpage conformaron un grupo público donde los 
seguidores postean sus fotos de realizaciones culinarias y estos posteos 
generan interacciones de otros usuarios. A su vez, algunas de estas 
publicaciones pasan a la página principal a partir de la decisión de los 
administradores: El Laucha y el Croata.

Los seguidores postean fotos y comentarios desde distintos lugares de 
la Argentina y del mundo: Barcelona, Santa cruz de la Sierra, etc. Estos 
posteos no siguen un patrón determinado, no se hacen en un solo lugar, 
sino que la participación es un tanto “anárquica” (en el grupo público, 
en los comentarios de las publicaciones de los administradores,etc.).

En la mayoría de las publicaciones hay llamados a la interacción: 
“¿Ustedes cómo lo hacen?”,“Mirá si justo se levantaron para ir al baño 
y sale esta bandejeada. ¿Qué hacen?

3. En la información que aparece publicada podemos ver que se creó el 27 de octubre 
de 2011. Al 20/04/2019, 2.333.024 personas dieron “like” a la página y 2.393.337 
personas se suscribieron
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¿Se van a la parrilla a servirse ustedes, le roban al que está a lado 
o agarran un pan y esperan hasta la próxima ronda?”. Y el resultado es 
que, por ejemplo,la publicación del video de casi un minuto sobre cómo 
marinar la carne, del 19/04/2019, en las primeras 24 horas, cosechó: 
2.500 reacciones, 251 comentarios, fue compartido 1.400 veces y tuvo 
65 mil reproducciones.

Una vez por semana hacen un concurso: “Asador de la semana”. El 
premio está auspiciado por una empresa. Y los usuarios suben la foto 
de su asado, que tiene que tener un cartel hecho por ellos de “LxA”, y 
el resto vota entre las opciones propuestas por los administradores (esta 
votación se replica en Instagram).

Los videos que se incorporan en las publicaciones de Facebook son 
todos breves. La mayoría no llegan al minuto. En su mayoría son los 
mismos que aparecen posteados en Instagram. Y son una reedición del 
material que alimenta el canal de YouTube. En este sentido podríamos 
hablar de adaptaciones en los términos que lo hace Scolari (2017. p. 44). 
Son realizaciones en proporción 1:1, donde generalmente vinculan el 
contenido audiovisual a una banda de sonido característica (los temas 
forman parte de una playlist de Spotify), con gráfica destacada (diseñada 
para su consumo en mobile), y siempre están presentes los auspiciantes: 
empresas de productos ligados a la experiencia del asado (lo cual es 
una constante en el trabajo publicitario de los contenidos). En el cierre 
de los videos se remite al canal de YouTube. Los videos en general 
no tienen voz, sólo música y gráfica, por lo que funcionan como una 
condensación del video del canal de YouTube con la estética de los 
tutoriales de Testmade para la preparación de distintos platos: recetas 
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son con apoyo gráfico y sin voz en off, con recurso del timelapse y con 
música de fondo.

Sí en cambio hay audio de los personajes en algunos contenidos de 
la serie “El Laucha responde”, donde se trabajan algunos elementos 
de comedia y ficcionalización, con altas posibilidades de viralización 
y reforzando la identidad de marca. En el mismo sentido, y trabajando 
las interacciones hacia dentro de la comunidad, desarrollaron la serie 
“Primer Campeonato de Asado de Obra”. Un clásico, cada vez menos 
frecuente, entre los trabajadores del gremio de la construcción. La estética 
es de reality y la dinámica es parecida al del “Asador de la Semana” 
(Locos X el Asado, 2017a), se presentan los competidores (esta vez 
en audiovisual y no solamente en foto) y el público vota (Locos X el 
Asado, 2017b). Recordemos que el acceso a una fanpage de Facebook 
es público y no hace falta ser “amigo”.

A la serie “El Laucha responde” se suma “El Pájaro responde” (es 
otro de los integrantes del equipo), y dentro de ellas se hace referencia 
a por qué un personaje entra o sale, si está de viaje, etc. Es decir, la 
dinámica de los personajes es parte de la narrativa y del storytelling.

También en clave de comedia se hace promoción de la tienda on line 
vinculada al Día del Padre. Y remiten a la tienda, a la que se accede 
desde el botón “comprar” ubicado debajo de la portada.

Del análisis del segmento de videos aparecen nítidamente dos grandes 
series: “Las recetas de Locos por el Asado” y “El Laucha responde”.

Desde la fanpage también se puede acceder a las cuentas de Instagram 
y de Twitter.

En el canal de YouTube (Locos X el Asado, n.d.) distinguimos dos 
formatos básicos desde donde se derivan o van probando otros. Los 
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lunes publican “El Laucha responde” y los miércoles son recetas de 
asado. Luego, dentro del canal, organizan listas de reproducción4.

Las estructura de los videos siguen en general el mismo patrón: un 
primer sketch o paso de comedia, barrida de “LxA”, saludo y presenta-
ción de Luciano y de quien lo acompañe, saludo a la comunidad, receta, 
intermedio que integra al auspiciante en alguna actividad vinculada al 
asado o su contexto, cierre recordando al suscripción. Junto con la pre-
sentación en pantalla, cada uno aparece con su usuario de TW. (esto se 
repite cuando aparecen personajes “externos” al ciclo, como invitados 
o colaboradores).

En algunas de las producciones se integran miembros del equipo 
desarrollando un aspecto específico de la narración. Por ejemplo Sebas 
y el “Dato Duro” (información con tono de comedia).

En el cierre de las piezas de video generalmente se incorpora un scroll 
con interacciones del público (mensajes de Twitter, sobre todo). Y ade-
más aparecen “botones” que vinculan a otros videos y a la tienda online.

Dentro del parlamento de los protagonistas hay referencias a la 
realidad socioeconómica argentina, al precio de la carne vacuna, y a 
las variantes de cortes más económicos.

El Laucha tiene dos muletillas que se incorporan a la retórica del 
personaje (incluso una está en la portada de la fanpage de Facebook): 

4. Estas listas en general agrupan las recetas según el ingrediente principal: recetas de 
pescado, recetas de acompañamientos, recetas carne de res, El Laucha responde, 
recetas de sandwiches, recetas de cordero, recetas de cerdo, recetas de achuras y 
embutidos, recetas de pollo, recetas de pato, recetas de jabalí, recetas de aderezos, 
recetas de vegetales y recetas de conejo. Además hay otras listas de reproducción 
temáticas: Viajes LXA, Cook & Laucha 2x1, Locos X el Asado Pal Sur, Videos 
que te gustan, , Especiales Locos X El Asado, Mundial Del Asado, #ElOtroLado, 
Fútbol Freaker, Patagonia Viva.
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“A dos manos…” y “deluxe”. También es una marca del personaje el 
tono de su habla. Él mismo reconoce en uno de los videos donde hace 
un raconto del recorrido del equipo (Locos X el Asado, 2017c) que lo 
tuvo que cambiar porque no se entendía lo que hablaba.

Generalmente los videos de los viajes están vinculados a la realización 
de un evento. Más adelante lo desarrollaremos, pero los eventos además 
de posibilitar una interacción experiencial con la comunidad de segui-
dores y con otros que no lo son (ampliando las bases de sustentabilidad 
del proyecto), permiten mostrar la cocción de distintos tipos de carnes 
y dar una charla informativa sobre este tema. En los viajes registran 
todo el backstage de los desplazamientos y los preparativos, así como 
del evento en sí y el regreso. Son un formato de video en sí mismo, que 
se agrega a los habituales de recetas y respuesta de consultas. En este 
formato se refuerza la marca de comunidad de todo el emprendimiento.

Dentro del formato de videos que desarrollan recetas, a partir de la 
vinculación con Testmade, aparece una nueva serie que es “2x1 - Cook 
Grimaldi y el Laucha”. La integración de otros chefs y celebridades se 
dan con más fuerza a partir de la expansión hacia el mercado de habla 
hispana de Latinoamérica y EEUU.

El material generado en los eventos también es recuperado para la 
producción de los capítulos producidos para Testmade. En el caso del 
“Asado Nipón” en el restaurante de cocina nikei “Osaka”, se produjo 
una hibridación de prácticas de cocina y culturales muy interesante. 
La propia cocina nikei combina las tradiciones culinarias de Japón y 
Perú. Y a ella se sumó el asado argentino. Es decir, la posibilidad del 
desarrollo de la narrativa vinculando evento, producción audiovisual 
multiplataforma, degustación, y cruce cultural: ¡una fiesta convergente!.
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Con la invitación a ver el “Primer sado en realidad virtual 180º” in-
corporan filmación en 180° para mostrar los nuevos estudios de Testmade 
y el lugar en que se realiza “LxA”. Si bien brinda una experiencia de 
usuario distinta, el formato no continuó.

En cambio sí continúa como propuesta, dentro de la serie “El Laucha 
responde”, la integración de distintas personas que por sus expertises 
contribuyen a despejar una duda planteada por la comunidad de “Lo-
cos…”. Bajo este formato, convocan por ejemplo a un fan que habían 
conocido en un aeropuerto y que es dueño de un frigorífico, para ex-
plicar la diferencia entre asado kosher (Locos X el Asado, 2019a) y el 
asado común.

La serie “El Laucha responde” es el ámbito donde más nítidamente 
se vehiculiza la interacción de la comunidad. En uno de los capítulos 
Luciano visita a un carnicero que explica el desposte de cerdo (Locos 
X el Asado, 2019b) es en respuesta a las preguntas que quedaron pen-
dientes tras explicar cómo se hace el desposte de vaca.

En la lista de reproducción “Los videos que a vos te gustan” hay 
algunos capítulos que toman un formato muy propio de los youtubers 
(y estos a su vez lo toman de los cantantes) donde aparecen Luciano 
Luchetti junto a otros cocineros o youtubers como Alex Express (n.d.), 
con quienes llevan adelante distintas hibridaciones como el “chori-chipa”. 
Este featuring permite también que Laucha aparezca ante el público de su 
invitado. Otro modo de expandir el universo narrativo y cruzar historias.

Entre las innovaciones puestas en práctica por el equipo de produc-
ción está el “Desafío Uvasal”. Combinando un acting ficcionalizado del 
Laucha subiéndose al ring para boxear con un choripan y el branded 
content de realizar una receta que pondrá a prueba los jugos gástricos 
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de los que participan en el capítulo y por ende pondrá a prueba los 
beneficios del consumo de sales digestivas como… Uvasal.

En los “Especiales de Locos por el Asado”. Hay dos capítulos si-
milares y distintos a la vez. En los dos invitan a un grupo musical a 
compartir un típico asado argentino. En un caso el grupo invitado es 
The Magic Numbers (Locos X el Asado, 2019c) y en el ámbito de un ga-
rage/taller mecánico en un cuasi estudio “antropológico” registran cómo 
reaccionan los extranjeros al asado. Todo termina con un “unplugged” 
como se hace en los asados argentinos… junto al fogón.

En cambio con el grupo folklórico Los Nocheros, la propuesta es 
distinta, es un jardín trasero de una casa. Asado tradicional argentino, 
mate y no hay final musical.

En torno al Mundial de Fútbol Rusia 2018 desarrollaron una serie 
titulada “El Mundial del Asado” (Locos X el Asado, 2018). El título 
parodia el certamen que ellos perdieron en 2013. También el inicio de 
cada capítulo parodia un programa de preguntas y respuestas. Y luego, 
el desarrollo del capítulo es también una parodia de una transmisión 
de fútbol donde los equipos compiten por quién hace mejor el asado y 
finalmente deciden, como jurado, los conductores. Para terminar este 
bigbang narrativo, del capítulo participan, además del elenco estable 
de “LxA”, los conductores de “Futbol freaker”, otro canal de YouTube, 
con quienes Luchetti había intentado recorrer sin demasiado éxito las 
distintas canchas de fútbol y sus puestos de comidas al paso. Y, de paso 
hacen balance histórico de aquel “mundial del asado” donde cosecharon 
un bochornoso cuarto puesto, porque en vez de asado argentino a la 
parrilla era un certamen de asadores de barbecue.
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Luciano Luchetti, después de 6 años de estar al frente de “LxA” 
enfrenta a las cámaras para hacer un capítulo especial: “30 Cosas sobre 
Locos X el Asado que no sabías -El Laucha Responde” (Locos X el 
Asado, 2017c). Las preguntas fueron planteadas por los integrantes de 
la comunidad.

Como ya anticipamos, en la cuenta de Instagram (https://www.insta-
gram.com/locosxelasado) de “Locos por el Asado” postean básicamente 
los mismos contenidos que en Facebook. Fotos y videos cortos.5

El formato de las fotos y videos generalmente es en la proporción 1:1. 
Y Aprovechan los recursos, las características del lenguaje y el pacto 
de lectura propios de la plataforma. Por ejemplo, para elegir al asador 
de la semana, hay que scrollear la serie de fotos hacia el costado y la 
propuesta va con el siguiente texto:

Llegó la hora de VOTAR el Asador de la Semana! 4 parrilleros 
batiéndose a duelo para saber cuál de ellos hace el mejor asado, 
cuál de las cuatro postales es la que le gusta más a la comunidad. 
Depende de ustedes, depende de su voto, así decidirán quién será 
el nuevo campeón, quien llevará puesta la corona de Locos X el 
Asado y se llevará el fabuloso premio de @felpitaarg (https://www.
instagram.com/felpitaarg/) para disfrutar en su próximo ASADO!! 
¡Para participar manden su asado con un cartel que diga Locos X el 
Asado a asadordelasemana@locosxelasado.com! PARA VOTAR = 
Comentar por A - B - C - D. Al finalizar la VOTACIÓN se coronará 
al Nuevo REY/REINA de la Semana.

Generan interacción con los usuarios, que comentan las fotos, dicen 
si es la que ellos votaron o no…

5. En los primeros días de abril de 2019 en la cuenta hay un total de 1645 posteos y 
tienen 524.414 seguidores, en tanto que desde la cuenta siguen sólo a otros 59.
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En los viajes, por ejemplo el de República Dominicana, hay una 
adaptación del contenido de YouTube. Reencuadre a la proporción 1:1 
y música de fondo, a veces la letra del tema musical se corresponde con 
las imágenes, y en tres fragmentos resumen el capítulo de YouTube, sin 
relato en off y con gráfica de apoyo a las imágenes.

Al igual que en las publicaciones de Facebook, es evidente la in-
fluencia del trabajo con Testmade: “¿Qué es lo que no puede faltar en 
un asado argentino?” (locosxelasado, n.d.), no refieren sólo a la comida, 
sino al encuentro, lo que remite a la marca de LxA. Y el texto, donde 
se arroba al auspiciante, es el siguiente:

¡Hoy están todos invitados a disfrutar de el Primer Asado en Rea-
lidad Virtual! Preparen su @cinzanoargentina y vengan a disfrutar 
que tenemos Costillar, Molleja, Chinchulin, Salchicha Parrillera y 
mucho más. ¿Qué les parece? ¿Se suman a esta experiencia nunca 
antes vista? Disfruten el capítulo en Realidad Virtual en nuestro 
canal de YouTube que está en el perfil.

Como ya habíamos visto en Facebook, los videos redireccionan hacia 
los contenidos de YouTube. Pero si bien los videos son los mismos, la 
plataforma permite que otros usuarios hagan otros comentarios, sumen 
sus votos en los certámenes y expandir la red de prosumidores. Pueden 
protestar por la música, opinar sobre la vida del Laucha que se la pasa 
haciendo asado, hasta reclamar desde Córdoba que el asado tiene que 
tener fernet con coca en vez de vermú.

Cuando hay foto de publicidad, la acompañan con una pregunta 
llamando a la interacción.

El evento en el restaurante Osaka, tiene el siguiente texto:
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¡Locos ya estamos cerca de la fusión del siglo! En el día de mañana 
27/2 vamos a estar cocinando junto a Osaka un menú fijo nunca 
antes visto. Para asistir tienen que reservar en el siguiente correo: 
reservasmadero@osaka.com.pe o al teléfono (5411) 5352 0404. Van 
a estar participando gente grosa como @cookgrimaldi @elrodazo 
(https://www.instagram.com/elrodazo/) @ojodebife y muchos más. 
¡Los esperamos a todos! Dirección: Juan Manso 1164BsAs.

Y una sucesión de tres fotos, donde se incluye el menú (locosxe-
lasado, n.d. b).

Además de la cuenta de LxA, Luciano Luchetti (https://www.insta-
gram.com/lucianoluchetti/) tiene su propia cuenta en Instagram, donde 
desarrolla el perfil de su personaje “El Laucha”. A diferencia de la 
cuenta de Instagram de Kevin Chochlacdonde trabaja más un perfil 
profesional, familiar y de amigos, donde LxA no es lo único que hace 
(o que muestra).

En una doble convocatoria Jenkins - Scolari, podríamos decir que 
el trabajo que LxA hace con su cuenta de Instagram es comprimir para 
expandir.

Scolari señala que

cuando se habla de NT normalmente se hace referencia a la expansión 
de un mundo narrativo a través de diferentes medios y plataformas. 
Sin embargo, ¿todas estas experiencias son expansivas? ¿O también 
existen compresiones narrativas? Muchos contenidos audiovisuales, 
más que expandir el relato, lo reducen a su mínima expresión o se 
presentan bajo la forma de pequeños relatos: avances y falsos avan-
ces, recapitulaciones (recaps), vídeos sincronizados (synchros), etc. 
Sin llegar a proponer nuevos personajes o historias, estos minitextos 
también aportan otras claves de lectura del mundo narrativo y, a su 
manera, forman parte del universo transmedia. (2017. p. 176)
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Y todo esto sin hacer mención a que estas compresiones obedecen 
a que son un requisito del lenguaje propio de la plataforma Instagram, 
para la cual no sirve replicar el material que se utiliza en YouTube, 
porque tienen experiencias de usuario distintas. Y, además, esta adap-
tación de formato favorece la expansión de contenidos compartidos por 
un público que no necesariamente es el mismo y que puede acceder y 
repostear videos de un minuto y no otros de 10 o más.

No profundizaremos el análisis aquí de las cuentas de Twitter (https://
twitter.com/locosxasado)6 que son utilizadas sobre todo para convocar a 
eventos y aparecen en la presentación de los videos (@lucianoluchetti, 
@pajarolxa, @chochokevb, etc.)

Sí en cambio vamos a detenernos en el análisis de la página web, 
que actúa como portal institucional, linkea a las distintas redes, al canal 
de YouTube, a la tienda online donde se puede adquirir merchandising 
y el libro; pero sobre todo abre dos puertas a la participación de los 
usuarios. Una es a través del foro, donde se debaten distintos tópicos 
propuestos por el equipo editorial o por los usuarios. Por lo que se 
observa, está totalmente subutilizado frente a las oportunidades que 
ofrecen Facebook, Instragram y el propio canal de YouTube.

Otra de las posibilidades es la contratación de eventos. Estos se 
transforman en verdaderas experiencias presenciales para los integrantes 
de la comunidad y sus amigos. Pueden ser públicos o privados.

Locos X el Asado Eventos cuenta con servicio de catering, cursos 
de asado y experiencia & show de fuegos para su evento. La mejor 
forma de realizar un evento empresarial, social, cumpleaños, casa-
miento en la Argentina es con asado y para ello estamos nosotros. 

6. Con 3,313 TWEETS, 12,300 cuentas a las que siguen y 41,804 seguidores.
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Buscamos potenciar su evento con el espíritu divertido del asado 
ya que creemos que en un ambiente placentero es donde uno puede 
disfrutar aún más de nuestra gastronomía. Contamos con una va-
riedad de asadores con alma joven y gran experiencia dando como 
resultado un evento entretenido en donde la gente puede participar y 
por sobre todo disfrutar de los mejores cortes a las brasas. Realiza-
mos eventos en todo el mundo. Con más de 10 años de experiencia 
creemos poder brindarte el mejor servicio en experiencia y catering 
de asado. (http://locosxelasado.com/eventos/)

Cuando estos eventos son públicos, son registrados por el equipo 
de producción y se suman a los contenidos audiovisuales para redes. 
Generalmente son grandes festivales culinarios en distintos lugares de 
la Argentina (Alarcia , 2018) o eventos organizados por emprendedores 
en otros países de Latinoamérica o Europa. Ya mencionamos el “Asa-
do Nipón” donde se produjo un cruce de experiencias que estuvieron 
vinculadas a las líneas narrativas tanto de LxA y de Testmade. Pero los 
eventos también ofrecen la posibilidad de desarrollar una experiencia 
de marca, donde la carne, el asado y el encuentro, se afirman como 
elementos constitutivos del universo narrativo y se vinculan al interés 
de muchos de los anunciantes.

Llamativamente también Pinterestse convirtió en una red donde 
muchos fans guardan recetas que eligeny las hacen recircular.

A partir del acuerdo con Testmade y con Food Network, los progra-
mas que se realizaron para TV, pueden encontrarse en el portal con un 
formato de blog de recetas del canal (food network), acompañado de 
video de un minuto, similares al formato que usan en Instagram, pero 
con mosca de “Food”. En la misma página se anuncia cuándo serán 
los próximos programas de LxA. Es la forma en que se presentan los 
contenidos del canalen otra plataforma. Y a su vez dentro de la misma 
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página donde están las recetas, hay un menú “blog”, donde hay un 
posteo que agrupa a cinco de estas propuestas.

Y por último, la plataforma por donde comenzamos esta historia. El 
libro impreso (Chochlac, 2016). 168 páginas con 50 recetas para hacer 
en la parrilla, disco de arado y asador, que reúne a las más pedidas 
en las redes, junto a otras inéditas “que nunca salieron en video ni en 
nuestro blog!” dicen “el Laucha y el Croata” desde la tienda online. 
Combinadas con tips sobre parrillas, discos y distintos tipos de Asado 
(con los anuncios de los auspiciantes también), con la Historia de los 
fundadores de Locos X el Asado y fotos impactantes. El detalle que 
nos llamó la atención y que ya mencionamos, es que al pie de muchas 
de las recetas hay un código QR que una vez escaneado nos redirige al 
capítulo de YouTube donde se desarrolla la receta. Libro impreso, pero 
con expansión multimedia.

No. Era un falso final. La última plataforma que completa la expe-
riencia transmedia de LxA es la playlist de Spotify: “Asadito”. Donde 
encontramos los temas musicales que sirven de cortinas a sus videos y 
que completan la identidad de marca de “Locos….” como experiencia 
argentina. Permitiendo a los usuarios recrear el ambiente sonoro de las 
recetas mientras las llevan a la práctica replicando las escenas de LxA 
y a la vez, quizá, retroalimentándolas -y perdón por la licencia poética- 
“en todo sentido”.

De Chico a Grande. De Monomedia a Transmedia

No hay público chico. Ni con poder adquisitivo despreciable. No es 
cuestión de tamaño ni de billetera. El núcleo duro de fans son nuestra 
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joya más preciada son aquellos que harán propios los contenidos y los 
desarrollarán (Scolari, 2017. pp. 86 - 87).

Tomando las palabras de Scolari, “hacer una obra transmedia no 
es meter un contenido en una botella y tirarlo al mar: la obra debe ser 
cultivada, trabajada día a día, escuchando a los consumidores y esta-
bleciendo una conversación con los fans del producto” (2017. p. 244). 
LxA realiza un trabajo meticuloso en el desarrollo de audiencias y de 
su desempeño en el entorno de cada plataforma. Incorporan tópicos de 
interés, no dejan afuera a nadie y a la vez no salen del eje asador. Logran 
incorporar audiencia de otros lugares del mundo, a las que se las vincula 
desde difundir una experiencia argentina y desde sus propias experien-
cias de modos de asar. Los prosumidores son coprotagonistas del asado.

El asado se constituye en narrativa. Pero no a partir de LxA. El reco-
rrido es otro. LxA se inserta en la “gran narrativa nacional” (La Nación, 
2016) del asado. En el mito. Y tiene a su disposición, en la actualidad, 
un ecosistema de medios que se desarrolla y muta.

Ese cambio cultural al que se refiere Jenkins cuando dice que “cada 
uno de nosotros construye su propia mitología personal a partir de 
fragmentos de información extraídos del flujo mediático y transforma-
dos en recursos mediante los cuales conferimos sentido a nuestra vida 
cotidiana” (2008. p. 12).

Tomaremos a Jenkins (Scolari, 2017. pp. 36-37) para desplegar su 
identikit de las NT y contrastarlo con lo que vimos de LxA.

El par dialéctico “expansión/profundidad” lo encontramos en el 
desarrollo que acabamos de mencionar en relación a las audiencias. Es 
profundizando en el eje de la experiencia de asado, que se logra expandir 
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la narrativa hacia otras experiencias concomitantes, y por ende hacia 
públicos que circunvalan el núcleo duro inicial.

La mirada sobre las series propuestas en el canal de Youtube permiten 
establecer la relación contradictoria entre Continuidad y Multiplicidad. 
Son múltiples las series y a la vez múltiples los abordajes dentro de cada 
serie, y en esto mismo radica la continuidad. Mientras hablemos del 
asado y de sus cosas, que no se apague el fuego. Tanto en “El Laucha 
responde” como en las recetas de los miércoles, verificamos esto.

Y la la vez la continuidad de la narrativa del asado se expande y 
multiplica en cada una de las realizaciones, tanto audiovisuales, eventos 
presenciales o la playlist de Spotify.

Qué mejor ejemplo que pasar por la experiencia de mirar uno de 
los videos de recetas de LxA, “degustar” sus imágenes y luego tomar 
la decisión de llevarlo a la práctica y deglutir el plato, para comprobar 
la tensión (casi una pulsión, por no decir un impulso) de la Inmersión 
a la Extraibilidad. Al punto que cuando concretamos la receta, ya no es 
más la narrativa que vimos en el video, sino que pasa a ser la nuestra. 
Y si decidimos registrarla y compartirla, estaremos generando otra 
narrativa que expandirá a la primera. Y puede ser que lo hagamos. 
Porque sabemos que “del otro lado” de la red hay una comunidad que 
comparte esta experiencia.

Si hay algo que la narrativa de LxA construye es “mundos”, su 
mobiliario, su elenco, sus menesteres. Y sí, se genera una nueva con-
tradicción: lo vemos y “no lo podemos creer”. Tenemos que pasar a 
la acción y poner en el plano de lo real lo que vemos para suspender 
realmente “la incredulidad”.
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A lo largo del análisis comprobamos cómo la serialidad de LxA no 
se reduce a una secuencia lineal monomediática, sino que se ramifica 
en un tramado que involucra distintas plataformas, incluso experiencias 
presenciales.

Ni qué decir sobre cómo esta narrativa en torno al asado promueve 
la subjetividad polifónica. Hay dos cosas que podemos encontrar en 
cualquier bar de Buenos Aires y de la Argentina: Directores Técnicos 
y Asadores.

Como vimos, la propia narrativa de LxA invita constantemente a 
que los prosumidores den cuenta de sus realizaciones los convocan a la 
acción en forma permanente. Que no se apaguen las brasas…

Como fuimos viendo, la expansión del monomedia al transmedia de 
LxA, está vinculada a dos factores: el desarrollo de la comunidad y la 
sustentabilidad del emprendimiento. A tal punto que podríamos incor-
porarlo como un nuevo par dialéctico del identikit de las NT. Porque 
si bien la transmedialidad no parecía estar prevista al comienzo de la 
franquicia, fue abordada en la medida en que Luchetti y Chochklar fue-
ron de chico a grande. Como señala Jeff Gomez “Prever una expansión 
transmedia no significa que todos los medios y plataformas se deban 
activar inmediatamente: la expansión puede ser progresiva, en función 
del feedback generado por la historia o de los recursos a disposición” 
(Scolari, 2017. pp. 38 - 39).

Volvemos a pensar el propio asado como narrativa. En primer lugar 
desde nuestra experiencia personal. Un primer círculo es el grupo que 
se reúne en torno a una parrilla a compartir. Un ceremonial social que 
se inscribe en la gran serie de “las comidas”, que puede reunir desde un 
grupo de obreros de una obra en construcción un viernes al mediodía, 
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hasta los 10.360 kilos que asaron en Uruguay en 2017 (superando al 
asado de la Pampa de 2011 que había sido el más grande del mundo). 
Pero como lo describe magistralmente Gustavo Postiglione en la pe-
lícula “El asadito” (Domingo Cavagna. (2016), el encuentro encierra 
otras múltiples narrativas, relatos. Y terminada la ceremonia queda el 
comentario, lo que contamos sobre lo que pasó. A nuestra familia, a 
nuestros amigos. Quedan algunas fotos de asados memorables de nuestra 
historia… Pero como el propio film de Postiglione lo demuestra, hay 
otras posibilidades narrativas. Una cámara de cine super 8, una cámara 
de video… El componente visual es fundamental. No recordamos gra-
baciones en audio de asados… Sí, en cambio, fotos o videos.

La posibilidad de compartir la experiencia en redes sociales permite 
que la comunidad transcienda nuestro círculo más cercano. Y por esa 
activación casi pavloviana de nuestras glándulas salivales, el ansia de 
participar de esa comunidad nos lleva a compartir, preguntar, opinar, 
interactuar. Y Luchetti y Chochlac lo descubrieron sobre la marcha, casi. 
Empezaron subiendo fotos al grupo de Facebook que habían creado y 
en poco tiempo tuvieron 500 seguidores. Un proyecto con una clara 
marca de comunicación, que apela a un público capaz de desarrollar 
comunidad, prosumidores desde el ADN.

Comenzaron por un producto mínimo viable, con una clara estrategia 
comercial de sustentabilidad desde el inicio y llegan a desarrollar un 
producto que está en distintas plataformas, con producciones diferen-
ciadas, y fuerte participación de los prosumidores.

Y los tres principales componentes de un mundo narrativo que pro-
pone Scolari, están firmemente arraigados en LxA: el lugar, el tiempo 
y los personajes y sus relaciones (Scolari, 2017. pp. 82 - 83).
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Queda una pregunta pendiente. En torno al tiempo y la corrección 
política. Se la preguntan al “Laucha” Luchetti: “¿Vale el asado vegeta-
riano?”. Y nuevamente como quien habla no lo hace sólo como persona, 
sino desde el lugar que construyó como referente principal de LxA, su 
respuesta tiene el peso de quien busca expandir el público y no dejar a 
nadie afuera (que nadie se ofenda):

Hace poco hicimos uno, aunque para mí, el asado sin carne no existe. 
No creo que haya un lugar que sólo venda parrillada veggie. Eso sí, 
todo lo que sale fruto del calor del fuego es mucho más rico. Ojo, a la 
gente que consume carne la incitamos a que también haga vegetales 
asados, creo que es la forma más rica de comerlos. Hicimos zapallos, 
morrones y cebollas rellenas. Son cosas que complementan muy 
bien a la carne. ... al principio el público era muy duro. Nosotros 
respondíamos con respeto y decíamos que no promocionábamos la 
matanza de animales sino la cultura de hacer asado con lo que quieran. 
Incentivo a la gente que se reúna alrededor del fuego y comparta un 
lindo momento. La carne es la excusa para esa reunión: un asado 
para uno solo, no tiene sentido. (Raimondi, 2017)

El eje está claro. Nos reúne asar. La ceremonia. El resto lo discuti-
mos, vino de por medio ¿Por qué no?

Estos valores, incluso la discusión sobre ellos con alguna bebida de 
por medio, son los que el prosumidor tiene claros y por los que acude 
al llamado de LxA. Es esto lo que constituye la “marca” LxA. Saber a 
qué valores está asociado el nombre “Locos por el asado”. Y como dice 
Lluis Leida, es necesario que la marca se conozca y se crea. De otro 
modo el posicionamiento no se logra, no obtendrá un lugar en la mente 
del consumidor. “Además de ser diferentes, se trabaja para dar a enten-
der una forma de ser, de actuar, de ver la vida, entrando así en un nivel 
emocional”, señala Lleida (n.d.).
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La marca aparece vinculada al concepto de comunidad y de expe-
riencia y se despliega en todo el ecosistema mediático. Y es interesante 
el parentesco que encontramos entre el concepto de marca de Lleida y la 
posibilidad de que las narrativas transmedia, en manos de los prosumi-
dores dejen de seguir los cánones planteados por sus gestores iniciales:

la Marca no es nuestra, simplemente podríamos llegar a suponer que 
la creamos (como respuesta a una necesidad latente y a una idea 
simple que la puede satisfacer) y sobre todo la gestionamos. Quienes 
‘hacen’ la Marca son ‘todos’ quienes están, entran o salen en ella, es 
decir, también y en lugar principal los clientes o potenciales clientes, 
los proveedores, el empleado de menor rango…TODOS hacemos 
la Marca y, de hecho, formamos parte de ella” (Lleida. p. 7).

Es llamativo que este vínculo entre los dos conceptos sea mirado 
con tanto recelo desde el mundo publicitario.

Tal como señala Scolari, la relación entre storytelling y branding 
no es nueva. Grandes marcas patrocinaban ciclos televisivos y radio-
fónicos . Y si bien estos modelos de negocios no desaparecieron, las 
NT permiten un vínculo renovado entre marca y experiencia. Por eso, 
parafraseando a Jenkins, no sólo comprobamos que LxA es una ex-
periencia transmedia, sino que existe un mundo-marca “Locos por el 
Asado”. (2017, pp. 304 - 305)

Referencias

Alarcia, A. (2018, marzo 2). Locos x el Asado en Córdoba! [Blog]. 
Recuperado de http://www.esdeargentino.com/locos-x-el-asado-
en-cordoba/



475

Arnold, D. (1994). Cómo gestionar una marca. Barcelona: Parramón.

Campalans, C., Renó, D., & Gosciola, V. (2014). Narrativas Transmedia: 
Entre teorías y prácticas. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

Chochlak, K. (2016). ¡Un aplauso para el asador! Sudamericana.

Crainer, S. (1997). El verdadero poder de las marcas. Madrid: Eresma 
& Celeste.

Domingo Cavagna. (2016, noviembre 13). El Asadito - Película de Gustavo 
Postiglione. Asado en Rosario 1999 [Canal YouTube]. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=72tme4lMzL4&feature=youtu.
be

Fontoira, L. (2017). Historia Del Asado Argentino. Fondo De Olla. 
Recuperado de www.fondodeolla.com/nota/historia-del-asado-
argentino-el-mana-de-las-pampas/

Goldschmidt, O. (2017, febrero 13). Kevin Chochlac, El Loco Por El 
Asado Que Conquistó Al Lider De La Cocina Online. LA NACION. 
Recuperado de www.lanacion.com.ar/economia/kevin-chochlac-
el-loco-por-el-asado-que-conquisto-al-lider-de-la-cocina-online-
nid1984201

Jenkins, H. (2008). Convergence culture: La cultura de la convergencia 
de los medios de comunicación. Barcelona: Paidós.



476

La Nación. (2016, octubre 4). Asado argentino: una historia. La Nación. 
Recuperado de https://www.lanacion.com.ar/sociedad/historia-
asado-argentino-nid1944042

Lleida, L. (n.d.). Cuestiones y Reflexiones sobre Conceptos de Marca. 
Recuperado de http://www.lluislleida.com/la-despensa/#toggle-id-15

Locos X el Asado. (2017a, noviembre 24). Primer Campeonato de Asado 
de Obra [Video Facebook]. Recuperado de https://www.facebook.
com/locosxelasado/videos/1684908981573677/

Locos X el Asado. (2017b, diciembre 12). Finalistas Primer Campeonato 
de Asado de Obra [Video Facebook]. Recuperado de https://www.
facebook.com/locosxelasado/videos/1684908981573677/

Locos X el Asado. (n.d). In Home [Canal YouTube]. Recuperado de 
https://www.youtube.com/user/locosxelasado

Locos X el Asado. (2017c, marzo 25). 30 Cosas sobre Locos X el Asado 
que no sabías - El Laucha Responde [Canal YouTube]. Recuperado 
de https://www.youtube.com/watch?v=ukTw9XMbigk

Locos X el Asado. (2019a, diciembre 25). Asado Kosher VS Asado 
Tradicional | El Laucha Responde [Canal YouTube]. Recuperado 
de https://youtu.be/7hVfoRVtuFg?list=PLd89SMcWw53Ehcgg-
Gfs6dLeQrpKaefwE_

Locos X el Asado. (2019b, abril 8). Desposte de Cerdo 
- Todos los Cortes Tradicionales y más | El Laucha 
Responde [Canal YouTube]. Recuperado de https://www.



477

youtube.com/watch?v=T6fiPgMyqAc&feature=youtu.
be&list=PLd89SMcWw53EhcggGfs6dLeQrpKaefwE_

Alex Express. (n.d). In Home [Canal YouTube]. Recuperado de https://
www.youtube.com/channel/UCKrABS8SPIEUl7RncjGycIg

Locos X el Asado. (2019c, janeiro 1). Asado Tradicional con Los Nocheros 
- Especial Locos X el Asadoe [Canal YouTube]. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=5CF2J2p2Ii0&feature=youtu.
be&list=PLd89SMcWw53HQenhjOctNi7SrwMfK6QGu

Locos X el Asado. (2018, junio 11). Molleja Vs Chinchulin | 
Mundial del Asado [Canal YouTube]. Recuperado de https://
www.youtube.com/watch?v=He0_BiDmkVY&feature=youtu.
be&list=PLd89SMcWw53HJrsp6aqWI8wz3DPujGCja

locosxelasado. (n.d. a). Hacer el Fuego [Instagram]. Recuperado de 
https://www.instagram.com/p/BvuredEhRjz/?utm_source=ig_web_
button_share_sheet

locosxelasado. (n.d. b). Locos X el Asado - Nikkei [Instagram]. Recuperado 
de https://www.instagram.com/p/BuWLNMYBmrp/?utm_
source=ig_web_button_share_sheet

Porto, D. & Flores J. (2012) Periodismo Transmedia: Reflexiones y 
técnicas Para El Ciberperiodista Desde Los Laboratorios De 
Medios Interactivos. Madrid: Fragua.

Raimondi, P. (2017, November 3). Luciano “Laucha” Luchetti: “El asado 
es como el fútbol, resultadista”. Recuperado de https://www.clarin.



478

com/sociedad/luciano-laucha-luchetti-asado-futbol-resultadista_0_
SyUz7ktA-.html

Rodríguez Ansorena, T. (2018, July 10). El arte del buen comer. 
Recuperado de http://www.forbesargentina.com/el-arte-del-buen-
comer/

Rojas, J. C. (2018). Charla Con Luciano Luchetti, El Loco De ‘Locos x 
El Asado’.” El Tiempo. Recuperado de www.eltiempo.com/cultura/
gastronomia/luciano-luchetti-habla-de-su-programa-locos-x-el-
asado-283672

Scolari, C. A. (2017). Narrativas transmedia: Cuando todos los medios 
cuentan. Deusto

Soriano, R. R. & Quiñones, F. H. (2015). Guía para realizar 
investigaciones sociales. Plaza y Valdés.

Media (n.d.). La marca. Recuperado de http://recursos.cnice.mec.
es/media/publicidad/bloque2/pag7.html

Wikipedia. (n.d.). El Asadito. Recuperado de es.wikipedia.org/wiki/
El_asadito



479

Índice Remissivo

C
Comunicação  4, 8, 82, 116, 151, 162, 164, 180, 181, 182, 247, 

270, 271, 305, 326, 327, 331, 358, 381, 391, 393, 417, 
422, 426, 442, 443

comunicação  59, 61, 72, 77, 101, 117, 120, 121, 123, 132, 
133, 135, 154, 163, 164, 165, 166, 169, 174, 175, 182, 
247, 249, 252, 253, 254, 255, 268, 269, 270, 289, 290, 
291, 293, 294, 295, 297, 299, 313, 332, 339, 361, 381, 
382, 385, 386, 389, 391, 392, 398, 400, 401, 402, 403, 
406, 408, 414, 422, 423, 424, 425, 426, 432, 440, 443, 444

Comunicación  16, 37, 183, 185, 189, 191, 196, 197, 198, 213, 
215, 242, 243, 272, 275, 285, 286, 288, 446

comunicación  17, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 53, 54, 55, 56, 
183, 185, 188, 195, 212, 217, 218, 220, 222, 224, 240, 
242, 272, 274, 443, 452, 455, 472, 475

D
Discurso  9, 247, 289, 291, 302, 328, 331, 345, 347, 355, 377
discurso  34, 52, 138, 187, 226, 263, 268, 269, 290, 291, 293, 

294, 296, 297, 301, 302, 304, 307, 308, 311, 312, 319, 



480

320, 325, 328, 330, 331, 332, 333, 345, 346, 348, 349, 
354, 356, 361, 372, 374, 411, 430

E
Ecología de los medios  287
ecología de los medios  43, 287
ecologia dos meios  12, 396, 397, 401, 402, 405, 414, 418, 420
Educação  7, 8, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 75, 77, 80, 82, 83, 

84, 85, 87, 89, 90, 91, 96, 98, 99, 107, 116, 158, 160, 182, 
289, 302, 393

educação  5, 13, 62, 64, 76, 83, 84, 90, 92, 96, 98, 99, 100, 103, 
107, 108, 113, 114, 118, 119, 121, 123, 131, 138, 139, 142, 
158, 159, 299, 336, 353, 412

Educación  25, 36, 55, 85, 272, 275, 287, 288, 455
educación  18, 24, 42, 46, 47, 48, 86, 273, 275, 283, 285, 286, 287
Educomunicação  122, 123, 129
educomunicação  118, 122, 124, 130

H
hipermedios  47
hipertexto  382, 386, 424

J
Jornalismo  4, 10, 327, 330, 338, 343, 358, 359, 376, 381, 385, 

389, 394, 420, 423, 442



481

jornalismo  307, 308, 314, 321, 334, 351, 355, 382, 383, 385, 
386, 387, 388, 389, 390, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 
428, 430, 434, 436, 439, 440, 441, 443

M
Marketing  156, 256
marketing  46, 242, 244, 256, 257, 258, 390
Media  38, 56, 136, 160, 185, 187, 188, 191, 220, 245, 271, 

377, 378, 445, 455, 478
media  46, 111, 142, 148, 150, 183, 215, 220, 221, 222, 225, 

227, 244, 245, 329, 353, 453, 454, 478
medio  18, 24, 27, 41, 44, 46, 48, 49, 51, 52, 55, 56, 184, 188, 

189, 193, 194, 195, 211, 221, 222, 226, 227, 228, 233, 
239, 241, 272, 274, 275, 276, 446, 453, 473

Medios  183, 189, 190, 191, 192, 197, 213, 234, 477
medios  18, 35, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 52, 53, 56, 183, 192, 

194, 212, 216, 217, 220, 221, 222, 224, 229, 231, 232, 
233, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 243, 245, 272, 273, 
274, 275, 278, 280, 282, 287, 386, 448, 452, 453, 454, 
455, 465, 469, 471, 475, 478

Meio  10, 422
meio  12, 64, 65, 67, 89, 92, 94, 104, 113, 114, 117, 118, 119, 

124, 133, 134, 137, 139, 141, 152, 157, 158, 163, 166, 168, 
170, 179, 247, 250, 256, 257, 270, 290, 292, 293, 294, 295, 
297, 298, 300, 301, 302, 305, 310, 317, 318, 322, 333, 



482

336, 346, 347, 350, 353, 384, 386, 387, 389, 390, 400, 
401, 406, 427, 428, 435, 438, 439, 440, 441

Meios  4, 10, 12, 13, 172, 396, 397, 402, 403, 410, 419, 420
meios  12, 59, 61, 62, 93, 102, 117, 121, 135, 153, 157, 164, 

165, 166, 168, 174, 182, 252, 253, 254, 268, 289, 355, 
381, 387, 392, 396, 397, 401, 402, 403, 405, 410, 413, 
414, 418, 420, 426, 432, 443, 444

Mercado  203, 235
mercado  62, 98, 100, 114, 116, 117, 156, 163, 168, 186, 192, 

217, 222, 224, 226, 227, 234, 235, 241, 284, 390, 412, 460
Multimedia  9, 50, 272, 443
multimedia  224, 443, 468
multimídia  136, 394, 402

N
Narrativa  10, 422
narrativa  32, 35, 38, 39, 52, 171, 172, 255, 277, 278, 279, 280, 

281, 283, 297, 298, 299, 300, 337, 402, 428, 444, 450, 452, 
453, 454, 455, 458, 460, 469, 470, 471

Narrativas  10, 18, 37, 446, 452, 475, 478
narrativas  5, 13, 24, 29, 36, 41, 43, 103, 159, 172, 178, 224, 

277, 289, 294, 295, 296, 301, 382, 446, 448, 452, 453, 
465, 467, 472, 474

P



483

Pedagogia  134
pedagogia  136, 137
Periodismo  394, 446, 477
periodismo  46, 224, 233, 245
Publicidade  4, 8, 162, 165, 167, 181, 260
publicidade  13, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 172, 173, 

174, 175, 177, 178, 179, 180, 249, 250, 251, 256, 258, 
261, 262, 263, 264, 265, 268, 269, 325, 432

S
Semiótica  4, 396, 417
semiótica  172, 332
sociologia  412

T
Transmedia  10, 45, 46, 56, 394, 446, 452, 468, 475, 477
transmedia  38, 46, 52, 56, 446, 447, 448, 452, 453, 454, 455, 

465, 468, 469, 471, 474, 478
Transmídia  10, 422, 423
transmídia  5, 13, 382, 386, 425, 426, 427, 428, 440




