
DESCRIÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO (4  mil  caracteres  –  tema,  objetivos,

problemas)

 

O  blog  descrito  neste  trabalho  foi  elaborado  durante  as  aulas  de

Comunicação,  Gênero  e  Sexualidades,  matéria  optativa  ofertada  no  segundo

semestre de 2018 no curso de Comunicação Social  da Universidade Federal do

Espírito  Santo  (Ufes).  Nesta  disciplina,  alunos  em processo  de  habilitação  para

Cinema e Audiovisual, Publicidade e Propaganda e Jornalismo puderam aprender

sobre  as  relações  entre  mídia,  gênero  e  sexualidades  dissidentes,  bem  como

discutir  temas  como  as  representações  midiáticas  da  comunidade  LGBTQ+,  os

processos  históricos  de  construção  do  conceito  de  gênero  e  do  movimento

feminista,  o  corpo  como  território  político  de  disputas,  além  da  importância  da

Visibilidade Mediada e da representatividade como ferramentas para transformação

social.

Durantes as aulas, foram colocados em pauta diversos assuntos nos quais os

três  grandes  eixos  da  disciplina  se  cruzavam.  Foram,  portanto,  discutidas  as

maneiras como as questões de gênero e sexualidade são retratadas nos meios de

comunicação,  bem  como  o  papel  dos  comunicadores  para  que  preconceitos  e

estereótipos não sejam perpetuados. A partir dos questionamentos realizados em

sala, os professores solicitaram atividades nas quais os alunos deveriam produzir

textos  que  colocassem  em  diálogo  as  questões  abordadas  com  algum  evento,

produto ou meio de comunicação. 

Tendo em vista que, no segundo semestre de 2018, especialmente durante o

período eleitoral,  o Brasil  testemunhou uma notável  ascensão de discursos com

tendências políticas ultraconservadoras, por vezes beirando ao fascismo, sentimos

a necessidade de levar as discussões para fora da sala de aula, com o objetivo de

permitir que pessoas de outras disciplinas, outros cursos ou mesmo pessoas que

não  integram  o  ambiente  acadêmico  pudessem,  de  alguma  forma,  beber  das

mesmas referências que conhecemos em sala. 

Apesar  de  haver  diversas  maneiras  de  compartilhar  tais  informações,

decidimos utilizar a internet como meio e, após algumas discussões em relação à

plataforma ideal, optamos por criar um blog laboratório, chamado Intermidiáticxs, em

que todos os textos produzidos para a disciplina pudessem ser disponibilizados e,

consequentemente,  acessados  por  qualquer  pessoa  que  tivesse  interesse.  Para



nós,  era  importante  expor  esses  conteúdos  já  que  entendemos,  como  Castells

(2015, p. 99), que “o poder na sociedade em rede é o poder da comunicação”.

Deste modo, ao observar um cenário em que um presidenciável, cujas falas

se relacionavam a discursos racistas, misóginos e homofóbicos, tinha grande parte

das  intenções  de  voto,  vimos  que  era  necessário  criar  um espaço  em que  um

discurso mais acolhedor fosse colocado em circulação. Assim, era ainda objetivo do

Intermidiáticxs criar um espaço em que padrões e discursos de opressão a respeito

de gênero, raça e sexualidade pudessem ser questionados. Tudo isso tendo em

vista  que,  conforme  nos  indica  De  Moraes  (2013,  p.  107),  a  grande  tarefa  da

comunicação contra-hegemônica é “reivindicar o pluralismo e o valor das histórias e

culturas e motivar-nos à reflexão sobre o mundo vivido”.

Buscamos, então, neste trabalho, apresentar o processo de criação do blog

Intermidiáticxs,  bem  como  as  diversas  maneiras  que  o  desenvolvimento  deste

trabalho marcou positivamente a formação dos alunos. É importante destacar que a

experiência de construção do blog teve importante impacto na vivência interpessoal

dos alunos envolvidos, pois, além de fazer com que tivessem um primeiro contato

com  a  plataforma  do  Blogspot,  a  atividade  serviu  para  o  fortalecimento  das

identidades  de  cada  um.  O  projeto  permitiu  que  os  estudantes  colocassem em

prática  uma maneira  de  inserir  pautas  sobre  diversidade  e  gênero  no  cotidiano

universitário, contribuindo para uma formação para a cidadania - o que acreditamos

ser também compromisso da Universidade.

DESCRIÇÃO DA PESQUISA (4 mil caracteres – metodologia)

Decidimos elaborar o blog Intermidiáticxs por conta da escassez de espaços

que abordem de maneira concisa questões referentes à sexualidade e ao gênero

nos  veículos  de  comunicação  tradicional.  Dessa  forma,  utilizamos  os  textos

produzidos  para  disciplina  em  um  plano  de  comunicação  que  buscou  expandir

essas discussões para além da sala de aula. Todo o material  foi  produzido com

base em um recorte bibliográfico debatido em sala, embasado em artigos e livros de

autores como Djamila Ribeiro, Judith Butler, Guacira Louro, Jhon B. Thompson e

João Trevisan.

Ainda que debates sobre sexualidade e gênero tenham, em certa medida, se

expandido em telenovelas, noticiários, comerciais e em outros produtos de mídia, a



comunicação  hegemônica  -  entendida  como  o  processo  de  construção  de  um

consenso  do  meio  social  que  tem  por  base  as  rédeas  da  classe  dominante

(OLIVEIRA, 1998) - ainda reflete as construções ideológicas de poder, por vezes

invisibilizando a realidade de grupos minoritários.

Fazemos  essa  análise  principalmente  a  partir  do  ponto  de  vista  da

interseccionalidade, que se traduz na interdependência das relações de raça, sexo,

classe  e  outras  relações  de  opressão  (CRENSHAW, 1989).  Esse  conceito  nos

permite observar as especificidades e complexidades das diferentes opressões que

nos atingem, a partir  do  lugar  que ocupamos no corpo social.  A forma como a

sexualidade é pautada na grande mídia, por exemplo, frequentemente ignora que o

preconceito às sexualidades distintas da heterossexualidade é fundamentado pela

heteronormatividade, que age afim de estruturar as práticas sociais com base no

modelo heterossexual (SOUZA & PEREIRA, 2013).

Com base nesses apontamentos, os alunos se dedicaram a produzir o blog

Intermidiáticxs, um blog grupal reflexivo. Esse tipo de mídia pode ser definido como

um “blog coletivo no qual um grupo manifesta suas avaliações críticas sobre temas

de interesse que aproximam os participantes que o compõem” (PRIMO, 2008, p.

10).  A opção  por  difundir,  na  internet,  as  reflexões  feitas  em  sala  teve  como

finalidade dar visibilidade à vivência pessoal  dos estudantes,  visto que cada um

parte  de  um  lugar  de  fala  (RIBEIRO,  2017)  diferente  e  refletir  sobre  ele  é

fundamental para pensarmos e enfrentarmos as desigualdades. 

Nossas decisões editoriais visaram analisar a produção midiática sobre as

questões  de  gênero,  de  sexualidade  e  de  raça  para,  então,  partir  de  um olhar

sensível  aos temas, produzir  outra forma de comunicação.  Após decidirmos,  em

conjunto, pela criação do blog, pesquisamos uma plataforma digital para hospedar o

domínio do blog, sendo o Blogspot a opção mais viável pelo acesso gratuito, de fácil

codificação e acessibilidade (CASTRO, 2010). 

Com a intenção de ajudar a criar um público leitor para o blog, optamos pela

criação de uma conta no Instagram, tendo em mente o alcance das redes sociais no

cotidiano. Segundo uma pesquisa realizada pela Pew Research Center (2018), esse

influencia  em mais  de  70% dos jovens,  sem diferença discrepante  de idade ou

classe  social,  possibilitando  quinze  vezes  mais  interações  em comparação  com

outras redes sociais. Ademais, a forma de divulgação têm aumentado de maneira

gradativa, devido a implementação de algoritmos que compartilham gostos de um



perfil aos outros usuários (RECUERO, 2014).

DESCRIÇÃO DA PRODUÇÃO (4 mil caracteres)

O primeiro passo da produção do blog Intermidiáticxs foi a criação de naming

e  identidade  visual,  recursos  publicitários  que  consistem,  respectivamente,  na

criação de nome de uma marca (BARBOSA apud REFATTI, 2014) e na criação de

um sistema de signos “organizado e disposto segundo critérios e princípios que

visam  representar,  caracterizar  e  comunicar  a  identidade  conceitual  da  marca”

(VÁSQUEZ, 2007, p.  ). Para a construção do  naming, reunimos as duas palavras

que mais estiveram presentes no nosso brainstorm: interseccionalidade e mídia. A

elas,  unimos  o  sufixo  -átic  e  o  recurso  da  linguagem  não-binária,  o  “x”,  como

proposta de neutralizar a palavra, tornando-a mais inclusiva. Esse processo, então,

deu origem ao nome “Intermidiáticxs”. 

Com os elementos imagéticos que emergiram nas reuniões, formamos uma

identidade visual, que tem como símbolo um prisma translúcido diagonal, com o

ápice virado para baixo, vetorizado por meio do programa Adobe Illustrator, apenas

com linhas e cantos arredondados. O prisma evoca uma ideia próxima ao conceito

de  interseccionalidade,  por  meio  dos  pontos  de  conexão  entre  os  nós  que

apresenta.  Ao  mesmo  tempo,  o  símbolo,  na  posição  em  que  se  encontra,  faz

referência um amplificador de som, representando o protesto, a comunicação. 

Para  as  cores  da  marca,  escolhemos  as  sete  matizes  do  arco-íris,  em

referência  às  cores  da diversidade,  já  que esse  era  um dos  enfoques  do  blog.

Também  quisemos,  com  isso,  representar  a  pluralidade  do  grupo,  que  era

diversificado  em  gênero,  orientação  sexual  e  período  da  graduação.  Abaixo  do

prisma, adicionamos o logotipo, o título do blog, escrito na fonte Cocogoose - que,

como outras as do tipo sem serifa, tem características bem modernas, fortemente

influenciadas pelo movimento revolucionário do Bauhaus (SCHNITMAN, 2007).

Após a aprovação da identidade visual,  começamos a  estudar  também a

frequências de postagens e a formatação do blog, na plataforma Blogspot. Entre os

dias 20 de setembro e 15 de outubro de 2018, foram realizadas 41 publicações, nos

rendendo uma média de 13 textos  a cada semana de alimentação do blog.  As

publicações foram realizadas sempre entre as 10 e as 14 horas, horários de grande

acesso  nas  principais  redes  sociais,  segundo  a  Rock  Content  (SULZ,  2018).



Decidimos ainda dividir os posts em editorias para melhor organizar os assuntos

debatidos,  sendo  elas:  Papo  Feminista,  ComQueer  e  Opinião.  Os  posts  eram

programados por cada um dos integrantes da disciplina, usando a mesma conta, e o

planejamento  era  monitorado  coletivamente  a  partir  de  uma  planilha  criada  no

aplicativo  Google  Docs.  A planilha  indicava  datas,  horários,  temas  e  títulos  das

postagens,  o  integrante  responsável  pela  publicação  e  em  que  status  ela  se

encontrava. 

No  Instagram,  seguíamos  uma  programação  de  publicação  específica,

diferente da do blog. Foram produzidos materiais exclusivos para essa rede, como

fotos  editadas  com  filtros  ilustrando  os  textos,  vídeos  chamando  para  a  pauta

semanal  e também cartões de datas comemorativas que tinham alguma ligação

com os assuntos tratados pelo blog. Tudo isso sempre afirmando a identidade visual

do  blog  Intermidiáticxs  pelo  uso  das  cores  na  organização  do  grid e  com uma

linguagem atrativa ao público-alvo.

Mesmo  com  apenas  um  mês de  movimentação  de  postagens,  tivemos

resultados quanti e qualitativos satisfatórios. Alcançamos mais de 900 visualizações

no blog, de acordo com as estatísticas do Blogger, e mais de 100 seguidores no

Instagram.  Além disso,  uma das integrantes,  que fazia  a  redação dos posts  do

Instagram, foi chamada para uma vaga de estágio devido sua atuação na conta.

Para nós, os efeitos mais impactantes de toda essa jornada foi o enriquecimento

profissional  e pessoal,  que nos fez criar  um senso ainda mais crítico e analítico

sobre  as  abordagens  midiáticas.  Foi  importante,  para  nós,  contribuir  com  a

expansão  das  discussões  teóricas,  que  ultrapassou  os  muros  da  universidade,

tocando cada um dos 927 cliques dados por trás da tela.
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