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RESUMO
Essa pesquisa investiga as implicações da feminização do jornalismo e as desigualdades de
gênero no exercício do jornalismo sob a perspectiva de 20 mulheres que atuaram ou atuam na
profissão em Goiânia. Por meio das experiências narradas por elas, são analisadas as
condições de trabalho, as mudanças trazidas pelas novas tecnologias de comunicação e pela
precarização da profissão. São investigadas também as relações das jornalistas com a chefia,
com os/as colegas, com a direção da empresa e com as fontes, bem como as experiências
daquelas que desempenharam ou se encontram em funções de chefia. As entrevistadas relatam
casos de assédio moral e sexual, situações de sexismo, machismo e outras discriminações
baseadas nas diferenças de gênero, que fazem também intersecção com outros elementos,
como raça, classe e origem. As profissionais revelam suas concepções de gênero e refletem
sobre as ideologias que são repassadas pelo jornalismo enquanto produtor de sentidos e
legitimador de valores e visões circulantes no meio social. Além disso, é analisada como se dá
a conciliação entre vida profissional e pessoal, visto que o exercício do jornalismo exige
muita dedicação de tempo e os trabalhos reprodutivos continuam sendo uma responsabilidade
feminina. No esforço de perceber transformações e continuidades, as entrevistadas são
jornalistas que começaram a atuar na profissão nas décadas de 1970, 1980, 1990, 2000 e
2010. A base teórico-metodológica desenvolve-se a partir de estudos sobre jornalismo, que
falam sobre os modos de produção de notícias e a identidade do/a jornalista; e estudos de
gênero, que trazem questionamentos sobre os comportamentos naturalizados de sexismo,
praticados tanto por homens quanto por mulheres, que resultam em diferentes tipos de
opressão, respaldados pelas diferenças biológicas e pela presunção da superioridade
masculina.
Palavras-chave: Jornalismo. Feminização. Entrevista. Desigualdades de gênero. Estudos de
gênero. Assédio moral. Assédio sexual. Sexismo.

ABSTRACT

This research investigates the implications of the feminization of journalism and gender
inequalities in the practice of journalism from the perspective of 20 women who worked or
works in the profession in Goiânia. Through their experiences, the conditions of work, the
changes brought about by the new communication technologies and the precariousness of the
profession are analyzed. It also investigates the relations of the journalists with the head, with
the colleagues, with the direction of the company and with the sources, as well as the
experiences of those who have performed or are in the position of leadership. The
interviewees report cases of moral and sexual harassment, situations of sexism, male
chauvinism and other discrimination based on gender differences, which also intersect with
other elements, such as race, class and origin. The professionals reveal their conceptions of
gender and reflect on the ideologies that are passed on by journalism as a producer of
meanings and legitimator of values and visions circulating in the social environment. In
addition, the reconciliation between work and personal life is analyzed, since the exercise of
journalism requires dedication and reproductive work remains a feminine responsibility. In
the effort to perceive transformations and continuities, the interviewees are journalists who
began to work in the profession in the 1970s, 1980s, 1990s, 2000s and 2010. The theoreticalmethodological basis is developed from studies on journalism, which talk about the ways of
producing news and the identity of the journalist; and gender studies that raise questions about
the naturalized behaviors of sexism practiced by both men and women that result in different
types of oppression, backed by biological differences and the presumption of male
superiority.

Keywords: Journalism. Feminization. Interview. Gender inequalities. Gender studies.
Harassment. Sexual harassment. Sexism.
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1 INTRODUÇÃO

Essa pesquisa investiga as mudanças trazidas pela feminização do jornalismo, sob a
perspectiva das desigualdades de gênero que persistem no exercício da profissão. Maruani
(2009) afirma que a feminização do assalariamento é uma das maiores mutações sociais do
final do século XX. De acordo com Abramo (2010), a inserção das mulheres brasileiras no
mercado formal de trabalho, processo que se intensificou na década de 1970, se deu de forma
instável, sujeita a muitos percalços, porque a mulher sempre foi vista como uma força de
trabalho secundária, como uma forma de complemento ao trabalho masculino, ele sim o
‘provedor’ e chefe de família. Rocha (2004), Silva (2010) e Leite (2015) apontam diversas
situações de discriminação de gênero e sexismo vivenciadas pelas mulheres em atuação no
jornalismo. Kergoat (2009) e Fougeyrollas-Schebel (2009), entre outras, mostram que a
divisão sexual do trabalho se mantém e que o trabalho doméstico continua sendo imputado à
mulher. Para analisar tal situação, a amostra dessa pesquisa é formada por jornalistas que
atuaram e ainda atuam em diferentes meios e empresas de Goiânia, já que, como mostra
Thompson (2014, p. 35, grifos do autor), os meios de comunicação, que têm entre seus
produtos de destaque o jornalismo, “[...] têm uma dimensão simbólica irredutível: eles se
relacionam com a produção, o armazenamento e a circulação de materiais que são
significativos para os indivíduos que os produzem e os recebem”. Ortega e Humanes (2000),
por sua vez, classificam os/as profissionais de jornalismo como responsáveis por explicar a
sociedade para si mesma, sendo, junto à igreja, estado e universidade, “eixo central das
construções legitimadoras da realidade.” (idem, p.193).
Assim, a mídia ocupa um lugar considerável na vida das pessoas e representa um
poder inegável em todo o planeta. Embora esteja superada a ideia amplamente aceita nas
primeiras décadas do século XX sobre os efeitos diretos, imediatos e massivos das mensagens
da mídia, e Thompson (2014) seja um dos principais teóricos a acentuar a autonomia
interpretativa das pessoas ao receber bens e produtos culturais, ele não nega as formas de
interação que a mídia cria entre os indivíduos. No âmbito dos estudos de gênero, a mídia é
tida como um lugar fundamental para pensar as relações sociais. A contribuição da mídia nos
fatores que se somam no processo de construções individuais e coletivas e na manutenção e
reprodução da ordem social estabelecida é também determinante nas relações em todos os
níveis, já que as questões econômicas, ideológicas, de consumo e de poder dependem da
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produção de significados para serem legitimadas e aceitas socialmente (THOMPSON, 2014).
A forma como as mulheres jornalistas vivenciam e percebem as relações sociais entre os
sexos é relevante para a sociedade como um todo, tendo em vista que elas formam um
contingente representativo da população pelo acesso à educação superior; pelo trânsito em
diferentes escalas da esfera pública e dos bastidores do poder; e por participar da construção
da realidade social (ALSINA, 2009), por meio das notícias que produzem e reproduzem, o
que, por sua vez, contribui para a legitimação ou para a transformação de preconceitos que
são tidos como verdades ‘naturais’ e inquestionáveis para a maioria da população. Assim, os
elementos que orientam essa pesquisa dizem respeito à visão que essas jornalistas têm do
jornalismo; às mudanças que percebem depois da feminização da profissão; às percepções que
têm das desigualdades de gênero no exercício do jornalismo e quais estereótipos reproduzem;
às formas com que lidam/lidaram com ocorrências de assédio e sexismo a que tenham sido
submetidas; e como se dá a conciliação entre a vida familiar e a profissional.
Essa dissertação se alinha aos estudos feministas na corrente teórica dos Estudos
Culturais, que questionam o essencialismo das características ‘femininas’ e ‘masculinas’,
tidas no meio social como inerentes à natureza de mulheres e homens, e as desigualdades que
foram construídas baseadas nas diferenças biológicas (LOURO, 2014). No sentido contrário
dessa naturalização, os estudos de gênero afirmam que não existe uma ‘essência feminina’,
nem uma ‘essência masculina’, mas um aprendizado ao longo da vida de comportamentos
socialmente esperados de uma mulher ou de um homem. E que essas características não são
construídas nem aprendidas de maneira independente, mas numa relação de oposição entre
masculino e feminino, conforme aponta Mathieu (2009). Hall (2014) aponta o feminismo
como uma ruptura teórica nos estudos em ciências sociais e em ciências humanas, responsável
pela criação de um novo paradigma e reorganização dos paradigmas já existentes. Ele cita o
impacto do feminismo, tanto como uma crítica teórica, quanto como um movimento social,
como um dos eixos fundamentais dos descentramentos da identidade e do sujeito. Hall (2014)
caracterizou assim essa mudança:
O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, está
se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias identidades,
algumas vezes contraditórias ou não resolvidas. Correspondentemente, as
identidades que compunham as paisagens sociais “lá fora” e que asseguravam nossa
conformidade subjetiva com as “necessidades” objetivas da cultura, estão entrando
em colapso, como resultado de mudanças estruturais e institucionais (HALL, 2014,
p. 12, grifos do autor).
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O impacto do feminismo nestas mudanças, de acordo com Hall (2014) se deu na
abertura para o entendimento do âmbito pessoal como político; a expansão da noção de poder,
a centralidade das questões de gênero e sexualidade para a compreensão da própria categoria
‘poder’, avaliando que o conceito de gênero permitiria questionamentos dos códigos culturais
ocidentais de uma forma que não ocorrera até então.
[...] o feminismo teve também uma relação mais direta com o descentramento
conceitual do sujeito cartesiano e sociológico. [...] Ele abriu [...] para a contestação
política arenas inteiramente novas de vida social: a família, a sexualidade, o trabalho
doméstico, a divisão doméstica do trabalho, o cuidado com as crianças, etc. Ele
também enfatizou, como uma questão política e social, o tema da forma como
somos formados e produzidos como sujeitos generificados. [...] Aquilo que começou
como um movimento dirigido à contestação da posição social das mulheres
expandiu-se para incluir a formação das identidades sexuais e de gênero. (HALL,
2014, p. 45-46, grifos do autor).

Hall (2009, p. 108) afirma que, na modernidade tardia “[...] as identidades não são,
nunca, unificadas”, que elas são “[...] cada vez mais fragmentadas e fraturadas” e que são
“[...] multiplamente construídas ao longo de discursos, práticas e posições que podem se
cruzar ou ser antagônicos”. Além disso, o autor diz que “[...] é precisamente porque as
identidades são construídas dentro e não fora do discurso que nós precisamos compreendê-las
como produzidas em locais históricos e institucionais específicos, no interior de formações e
práticas discursivas específicas, por estratégias e iniciativas específicas.” (HALL, 2009, p.
109).
Esse trabalho se ancora também em pesquisas que buscam extrapolar os mecanismos
de exclusão baseados na visão androcêntrica, que “[...] coloca o masculino como norma de
referência” (MARQUES-PEREIRA, 2009, p. 37) e privilegiam aspectos que tentam superar o
dilema igualdade-diferença, trazendo uma visão de uma cidadania democrática que reconheça
a diversidade e o pluralismo, “[...] que possa explicar as continuidades e descontinuidades de
dar conta das persistentes desigualdades, assim como das experiências sociais radicalmente
diferentes.” (SCOTT, 1995, p. 74). Nos Estudos Culturais, as teóricas feministas romperam
com o essencialismo que levava o gênero a ser estritamente compreendido enquanto
biológico, propondo reflexões que colocavam os processos culturais e sociais como
determinantes para que a mulher tivesse seus papéis exacerbados em relação à maternidade
buscando superar as afirmações acerca da inferioridade da mulher em relação ao homem. Já
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no conceito de relações de gênero, denominado feminismo materialista, porque se ancora em
concepções marxistas, é colocada a centralidade do trabalho no que Kergoat (2009) define
como uma disputa entre homens e mulheres.

Eles formam dois grupos sociais que estão engajados em uma relação social
específica: as relações sociais de sexo. Estas, como todas as relações sociais, têm
uma base material, no caso o trabalho, e se exprimem através da divisão social do
trabalho entre os sexos, chamada, de maneira concisa: divisão sexual do trabalho.
(KERGOAT, 2009, p. 67)

Kergoat (2009), apoiada em estudos anteriores, mostra como a suposta repartição
complementar existente entre as tarefas masculinas e femininas é inexistente e que há uma
relação de poder dos homens sobre as mulheres, já que a divisão sexual do trabalho “tem por
características a destinação prioritária dos homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera
reprodutiva e, simultaneamente, a apreensão pelos homens das funções de forte valor social
agregado (políticas, religiosas, militares, etc...)”, (KERGOAT, 2009, p. 67). E o primeiro
questionamento diz respeito à uma opressão específica, diz a autora, “que uma enorme massa
de trabalho era realizada gratuitamente pelas mulheres, que este trabalho era invisível, que era
feito não para si, mas para os outros e sempre em nome da natureza, do amor e do dever
maternal” (idem, p. 68). Essa reflexão fez com que o trabalho doméstico passasse a ser
analisado como tendo o mesmo peso do trabalho profissional. Em seguida, continua a
pesquisadora, depois que a família como uma entidade natural se desfez, dando lugar a um
lugar de exercício de um trabalho, foi a vez de se questionar o trabalho assalariado, que era
pensado até então somente como trabalho produtivo e exercido pelo trabalhador masculino.
Assim, define Kergoat (2009, p. 70):
“A relação entre os grupos é antagônica; as diferenças constatadas entre as práticas
dos homens e das mulheres são construções sociais e não provenientes de uma
causalidade biológica; esta construção social tem uma base material e não é
unicamente ideológica – em outros termos, a “mudança de mentalidades” jamais
acontecerá espontaneamente se estiver desconectada da divisão de trabalho concreta
– podemos fazer uma abordagem histórica e periodiza-la; estas relações sociais se
baseiam antes de tudo em uma relação hierárquica entre os sexos, trata-se de uma
relação de poder, de dominação”. (grifo original da autora)

Souza (2006) reflete sobre a singularidade do patriarcalismo brasileiro, que segundo
ele foi essencial para que as desigualdades entre os gêneros e as raças sejam ainda mais

12

desiguais e de difícil superação do que em sociedades modernas centrais. Citando Freyre1, o
autor mostra que não havia nenhum empecilho à autoridade pessoal do senhor de terras e
escravos, que era um “[...] bárbaro sem qualquer noção internalizada de limites em relação aos
seus impulsos primários.” (SOUZA, 2006, p. 118). Ele destaca que a sociedade cultural e
racialmente híbrida exaltada por Freyre foi desenvolvida sob domínio e subordinação
sistemática, e que “[...] houve perversão do domínio no conceito limite do sadismo” (SOUZA,
2006, p. 117). Para destruir de vez a imagem idílica de intimidade e afetividade do ‘paraíso
racial’ idealizada por Freyre e mostrar o contexto de evidente fragilidade feminina diante do
histórico poder patriarcal, Souza (2006, p. 117) é categórico: “Foi sádica a relação do homem
português com as mulheres índias e negras. Era sádica a relação do senhor com suas próprias
mulheres brancas, as bonecas para reprodução e sexo unilateral de que nos fala Gilberto [...]”.
Além disso, continua o autor, o desenvolvimento de um conjunto de regras e costumes que se
tornassem direitos dos/as dependentes e que servissem de fronteira ao arbítrio do patriarca,
parece ter sido, no caso brasileiro, reduzido ao mínimo. O autor afirma que, como
consequência da ausência de limites ao poder patriarcal, as mulheres foram sistematicamente
afastadas do acesso à cidadania. Marques-Pereira (2009, p. 36) chama atenção para o fato de
que, até o final da década de 1990, sociólogos/as e pesquisadores/as políticos/as “[...] não
consideravam a cidadania sob o ângulo da problemática das relações sociais de sexo, da
mesma forma que os estudos feministas não fizeram da cidadania um tema de pesquisa,
embora algumas feministas tenham dado contribuições importantes”.
Situações discriminatórias e vexatórias relacionadas à questão de gênero encontram na
teoria feminista referências para serem descontruídas. Crenshaw (2002) considera que, no
final do século XX, em consequência do ativismo das mulheres, tanto em eventos de debates
da condição feminina, quanto no campo das organizações de direitos humanos, desenvolveuse um consenso de que os direitos humanos das mulheres não deveriam ser limitados apenas
às situações nas quais seus problemas, suas dificuldades e suas vulnerabilidades se
assemelhassem aos sofridos pelos homens. Segundo Marques-Pereira (2009, p. 37), houve
duas iniciativas relevantes no sentido de conceituar a cidadania feminina: a primeira se trata
de uma tese maternalista que valoriza a ideia de ética do cuidado, que permitiria “[...] esvaziar
a visão participativa e republicana da cidadania de seus aspectos machistas para preenchê-la
por valores ditos maternais, como a preservação e a proteção da vida humana e do meio
1

Autor de Casa Grande & Senzala, de 1932, o livro considerado marco inicial da sociologia brasileira.
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ambiente, a compaixão e a não-violência”. Essa ótica recebeu muitas críticas, diz a autora,
entre elas, a mais sistemática dizia que a cidadania não resulta dos pressupostos que regem a
relação mãe-criança e que, enquanto esta funciona na intimidade e sob o princípio da
autoridade e da exclusão, a relação entre cidadãos/ãs envolve a igualdade, a distância e a
inclusão. A segunda tese, continua Marques Pereira (2009), foi pensada tendo como referência
que, por trás do contrato social, está um contrato sexuado, fundado numa universalidade
abstrata, que coloca o masculino como norma de referência:
Com efeito, nos sistemas androcêntricos, as mulheres são acuadas, no melhor dos
casos, a uma cidadania de segunda classe; ou são integradas à cidadania como
indivíduos e a igualdade delas as assimila aos homens, negando e renegando suas
experiências e suas vidas como mulheres; ou são incluídas na cidadania como
mulheres e a diferença sexual confirma a separação entre o público e o privado.
(MARQUES-PEREIRA, 2009, p. 37).

Dessa forma, prossegue a autora, a partir dos anos 1990, pesquisadoras abordaram a
ideia de cidadania e relações sociais de sexo, colocando essa posição politicamente, em busca
de superar “[...] o dilema igualdade-diferença, valorizando a ideia de uma cidadania
democrática, que reconheça a diversidade e o pluralismo.” (MARQUES-PEREIRA, 2009, p.
37). Essa é uma questão que também foi amplamente abordada por Crenshaw (2002), ao
revelar como os problemas e dificuldades de diferentes grupos de mulheres fazem
intersecções específicas e, por isso, não podem ser tratados de forma simultânea, já que isso
poderia obscurecer ou negar a proteção aos direitos humanos que todas as mulheres deveriam
ter. E que, assim como é verdadeiro o fato de que todas as mulheres estão sempre sujeitas à
discriminação de gênero, também é verdade que outros fatores, como raça, classe, cor,
religião, origem nacional e orientação sexual modificam a forma como diferentes grupos de
mulheres vivenciam a discriminação.
Tendo em vista que esse trabalho analisa a imbricação entre as relações sociais de sexo
e a cidadania, as mulheres jornalistas, enquanto profissionais que veiculam representações
culturais da realidade, e que são maioria numérica na profissão, configuram um locus
privilegiado para se compreender os meandros das relações de gênero, que mantêm as
mulheres em posição secundária em relação à aquisição e manutenção dos próprios direitos.
Embora objetivamente as mulheres assumam distintas “posições de sujeito”, que
condicionam sua localização dentro das relações de poder do jornalismo – conforme
seus vínculos de trabalho, áreas do jornalismo em que atuam, exercendo diferentes
funções, umas mais precarizadas, outras mais valorizadas no mundo do jornalismo –
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as percepções sobre a diferença são diversas [...] não estando restritas às noções de
desigualdade, opressão e hierarquia entre os gêneros, devendo, portanto, ser
considerado na análise o sentido subjetivamente atribuído por cada profissional.
Partimos da ideia de que as representações sobre as mulheres dentro de uma
profissão não podem ser estabelecidas a priori, como se estivessem sendo definidas
anteriormente à pesquisa. Consideramos que a experiência, as identificações dentro
da profissão, bem como o sujeito profissional, são contingentes, sendo construídos
permanentemente nas práticas culturais. A percepção da profissional sobre as
mudanças em curso no mundo do trabalho do jornalismo, sobre a diferença na
carreira e principalmente sobre a diferença de gênero no jornalismo se forma à
medida que é culturalmente construída no interior da profissão (LEITE, 2015, p. 15,
grifos da autora).

Baseada nesses pressupostos teóricos, essa pesquisa investiga as experiências de
jornalistas e as discriminações interseccionais que as atingem, sendo que a amostra é formada
por 20 mulheres de diferentes gerações. Conforme apontado por Traquina (2008, p. 28), os
constrangimentos organizacionais, como a exigência de grande produção em um curto espaço
de tempo, fazem parte da rotina produtiva dos meios de comunicação, mas segundo as
análises de SIMÕES e SILVEIRINHA (2016), que investigaram, em Portugal, mudanças
estruturais do jornalismo por meio de entrevistas com profissionais de ambos os sexos, apesar
da transformações afetarem mulheres e homens, elas têm sim implicações das identidades de
gênero.
O grande número de mudanças que ocorreu nos sistemas mediáticos tem uma
natureza macroestrutural e é partilhado por homens e mulheres, mas produz também
efeitos ao nível da identidade de género. As opiniões das/os nossas/os
entrevistadas/os sobre as implicações práticas das questões de conciliação
trabalho/família, por exemplo, dão a ver a cultura dominante do sexo masculino na
redação e os dilemas que as mulheres enfrentam. Elas têm de “compensar” e
equilibrar as suas identidades de género, organizacionais e profissionais. (SIMÕES e
SILVEIRINHA, 2016, p. 46)

Assim, no primeiro capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos, bem
como detalhes da pesquisa empírica. No segundo capítulo, são analisados fatores ligados à
feminização da profissão, discute-se os conceitos de jornalismo apresentados pelas jornalistas,
as mudanças advindas da informatização e a percepção que têm do tratamento dado às
questões de gênero nas notícias. No terceiro capítulo, são trazidos os depoimentos das
jornalistas sobre os casos de assédio sexual, assédio moral e episódios de machismo, sexismo
e discriminação a que tenham sido submetidas. No quarto capítulo é analisada a conciliação
entre vida profissional e pessoal e a forma que ela se dá para as que são casadas, solteiras,
com e sem filhos. No quinto e último capítulo são apresentadas as considerações finais.
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2 METODOLOGIA
2.1 PESQUISA QUALITATIVA
Essa pesquisa se baseia no método qualitativo, que segundo Denzin e Lincoln (2006)
possibilita uma visão mais aberta, pluralista e interpretativa, que leva em conta as
representações culturais e seus significados. Tradicionalmente aplicada nas ciências sociais,
esta metodologia vem sendo cada vez mais utilizada na área da comunicação que, “[...] por se
tratar de uma disciplina ou campo recente [...] não pode senão apoiar-se e desenvolver-se a
partir das Ciências Sociais tradicionais.” (LOPES, 2001, p. 105). A autora diz que essa
posição requer explicações quanto a duas questões sobre as relações entre as duas áreas: a
primeira é o relativo consenso que se formou da complexidade do fenômeno comunicacional
e da dificuldade de ser estudado em sua totalidade por uma só ciência ou disciplina; e a
segunda diz respeito à multidimensionalidade do fenômeno comunicacional, o que o
configura um objeto de estudo interdisciplinar. Alsina (2009) concorda com esse
posicionamento e acredita que, por ter uma história recente e ter características plurais, as
teorias da comunicação podem ser o estopim ou a argamassa que permita relacionar
disciplinas mais consolidadas, mas com menor flexibilidade: “[...] as teorias da comunicação,
preenchendo o vazio deixado por outras disciplinas, e ao mesmo tempo, facilitando o contato
entre elas, poderiam ser o elemento aglutinador, que uma vez construído, traga a consistência
necessária para as pesquisas interdisciplinares.” (ALSINA, 2009, p. 109-110).
Figaro (2014, p. 2) discorre sobre as pesquisas qualitativas dizendo que são aquelas
que se identificam com o construtivismo, que estabelece que “[...] a realidade é múltipla e
construída; o sujeito e o objeto de observação são inseparáveis; fatos e valores são
intrinsecamente ligados; predomina a lógica indutiva, do particular para o geral; e requer
conceitos sensibilizadores para se estudar o contexto social”. A autora argumenta que é
preciso abandonar os esquemas rígidos e maniqueístas, para voltar a atenção para a
especificidade da pesquisa empírica. Ela considera que a investigação empírica diz respeito ao
“[...] modo de fazer pesquisa por meio de um objeto localizado dentro de um recorte do
espaço social.” (FIGARO, 2007, p. 1). E ainda que a “[...] pesquisa empírica é uma
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modalidade de pesquisa que se realiza no campo social, em interações face a face e demanda a
presença do pesquisador no espaço em que se dão as relações sociais” (idem). Seguindo essas
premissas, a investigação sobre a feminização do jornalismo e as questões de gênero no
exercício do jornalismo em Goiânia foi feita por meio de entrevistas, realizadas pessoalmente
com 20 jornalistas mulheres de diferentes classes sociais, bem como de diferentes estágios
civis: solteiras, casadas, divorciadas, com e sem filhos, na tentativa de compreender a
diversidade de experiências.

2.2 A ENTREVISTA COMO INSTRUMENTO DE COLETA
Poupart (2008) analisa o fato dos objetos das ciências sociais serem constituídos de
palavras, trazendo argumentos de pesquisadores/as que veem nesse fato uma vantagem e
outros que o veem, pelo contrário, como uma ‘maldição’.
De um lado, as entrevistas constituem uma porta de acesso às realidades sociais,
apostando na capacidade de entrar em relação com as outras. Do outro, essas
realidades sociais não se deixam facilmente apreender, sendo transmitidas através do
jogo e das questões das interações sociais que a relação de entrevista
necessariamente implica, assim como do jogo das múltiplas interpretações
produzidas pelos discursos. (POUPART, 2008, p. 215).

Entre os argumentos dos/as pesquisadores/as que recorrem à entrevista do tipo
qualitativo, Poupart (2008, p. 216) destaca o de ordem epistemológica, segundo o qual “[...] a
entrevista do tipo qualitativo seria necessária, uma vez que uma exploração em profundidade
da perspectiva dos atores sociais é considerada indispensável para uma exata apreensão e
compreensão das condutas sociais”; o de ordem ética e política, que diz que “[...] a entrevista
de tipo qualitativo parece necessária, porque ela abriria a possibilidade de compreender e
conhecer internamente os dilemas e questões enfrentados pelos atores sociais” (idem), e os
argumentos metodológicos, de acordo com os quais “[...] a entrevista de tipo qualitativo se
imporia entre as ferramentas de informação capazes de elucidar as realidades sociais, mas
principalmente, como instrumento privilegiado de acesso à experiência dos atores.” (idem).
Na ordem epistemológica, o autor lança mão dos estudos interacionistas da Escola de
Chicago, que apontavam que a entrevista do tipo qualitativo é essencial não apenas para
apreender a experiência dos outros, mas também como instrumento que permite elucidar suas
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condutas, na medida em que estas só podem ser interpretadas considerando-se a própria
perspectiva dos/as atores/atrizes, ou seja, o sentido que eles/as mesmos/as conferem às suas
ações.
[...] há uma opinião amplamente divulgada na maioria das tradições sociológicas,
segundo a qual o recurso às entrevistas, malgrado seus limites, continua sendo um
dos melhores meios para apreender o sentido que os atores dão às suas condutas (os
comportamentos não falam por si mesmos), a maneira como eles se representam ao
mundo e como eles vivem sua situação, com os atores sendo vistos como aqueles em
melhor posição para falar disso. (POUPART, 2008, p. 217).

Para Duarte (2010), entre as principais qualidades dessa abordagem está a
flexibilidade de permitir ao/à informante definir a forma que vai responder e ao/à
entrevistador/a ajustar as perguntas de acordo com o fluxo da entrevista. “Nesse percurso de
descobertas, as perguntas permitem explorar um assunto ou aprofundá-lo, descrever processos
e fluxos, compreender o passado, analisar, discutir e fazer prospectivas.” (DUARTE, 2010, p.
63). Segundo o pesquisador, a entrevista em profundidade é extremamente útil para estudos
do tipo exploratório, que tratam de conceitos, percepções ou visões sobre o fenômeno
estudado, podendo ser empregada em pesquisas que procuram analisar e descrever contextos.
Ele lembra ainda que a entrevista em profundidade não permite testar hipóteses, dar
tratamento estatístico às informações, definir a amplitude ou quantidade de um fenômeno:
Por isso, a noção de hipótese, típica da pesquisa experimental e tradicional, tende a
ser substituída pelo uso de pressupostos, um conjunto de conjeturas antecipadas que
orienta o trabalho de campo. Estabelecidas limitações de condições de realização, a
entrevista pode ser ferramenta útil para lidar com problemas complexos ao permitir
uma construção baseada em relatos de experiências, assumindo-se que não será
obtida uma visão objetiva do tema de pesquisa. (DUARTE, 2010, p. 63, grifos do
autor).

Devido a estas limitações, há uma controvérsia de natureza epistemológica sobre a
validade da pesquisa feita por meio das entrevistas sobre a qual Poupart (2008) discorre.
Segundo ele, o questionamento se refere ao fato de que o/a pesquisador/a se encontra diante
de suas próprias interpretações e de diversas interpretações de uma mesma realidade e aí
surgem as perguntas: “[...] qual crédito, então, atribuir a essas diferentes versões e, em virtude
de quais critérios ou de quais princípios as versões ditas científicas, ou se algumas delas
deveriam sobrepor-se às outras?” (POUPART, 2008, p. 218). O sociólogo destaca a posição da
chamada corrente pós-positivismo, encontrada na obra de Bourdieu, Chamboredon e
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Passeron, Le métier de sociologue (1968). Conforme Poupart (2008), para esses autores, as
interpretações que os/as atores/atrizes sociais dão de sua própria realidade não devem ser
confundidas com ‘a realidade tal qual ela é’; o fato de que os/as atores/atrizes sejam
diretamente implicados nessas realidades não é, em si, uma garantia da exatidão de suas
interpretações e que, isso pode representar obstáculos para a percepção dos verdadeiros
determinantes de suas condutas. Assim, diz Poupart (2008), Bourdieu, Chamboredon e
Passeron alegam que o conhecimento científico é superior às explicações dos/as atores/atrizes,
mesmo que ele continue sendo uma construção da realidade, já que ele é
[...] o resultado de um esforço sistemático da parte do pesquisador para romper com
os pressupostos do senso comum e com aqueles da ciência estabelecida, e também
para elaborar interpretações que se baseiam em construções teóricas submetidas não
apenas à crítica, mas igualmente à prova da verificação empírica. (POUPART, 2008,
p. 219).

Entretanto, declara Poupart (2008) as correntes críticas e feministas são contrárias a
esse posicionamento e pregam o oposto: a ideia de que o/a pesquisador/a deve mostrar mais
do que empatia e verdadeiramente se envolver em relação às pessoas pesquisadas; em suma,
abandonar a posição de falsa neutralidade exigida pela ciência positiva. Poupart (2008) cita os
argumentos de Clough (1992), pesquisadora da vertente dos estudos feministas pósestruturalistas2. Para ela, as interpretações da realidade elaboradas tanto pelos/as atores/atrizes
sociais como pelos/as cientistas são relatos, histórias que apresentam versões diferentes da
realidade. Dessa forma, estas histórias que se pretendem ‘descrições realistas’ da realidade,
não são, de fato, senão projeções desta realidade, sem verdadeira relação com ela. Para
Clough3 (1992 apud POUPART, 2008, p. 219), as diferenças, em termos da credibilidade,
entre a versão dada pelos/as cientistas sobre o mundo das pessoas pesquisadas e a versão
destas últimas, com as interpretações das primeiras tendo mais chance de se impor
incontestavelmente do que as das pessoas investigadas, isto se deve mais à posição social
privilegiada dos/as últimos/as do que à superioridade de seu saber. E a terceira posição,
trazida por Poupart (2008), também categorizada no pós-modernismo, defende que os/as
Os estudos feministas pós-estruturalistas estão focados “[...] nos discursos e práticas constituidores dos sujeitos
e para disputas por representações que são empreendidas pelos diversos grupos sociais.” (LOURO, 2014, p. 23).
3
Poupart (2008) destaca que essa posição provoca também controvérsias, particularmente no interior da corrente
feminista. Ele fala do debate entre Clough (1993) e Smith (1993), no qual Clough critica a abordagem do
standpoint de Smith, visando reproduzir a experiência dos atores, no caso, a experiência das mulheres,
privilegiando seu ponto de vista, enquanto Smith censura Clough de negar qualquer relação entre discurso e
realidade, e de não conceber outra realidade do que a própria realidade dos discursos.
2
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pesquisadores/as deveriam, em seus relatos etnográficos, não só tratar as pessoas como
sujeitos capazes de analisar sua própria situação, mas igualmente produzir análises de
‘múltiplas vozes’; isto é, análises em que o ponto de vista dos/as participantes da pesquisa se
encontre expresso. Em lugar de dar uma versão única sobre a realidade alheia, buscando se
impor, as análises deveriam ser o resultado de uma construção mútua, o produto de um
diálogo entre o/a pesquisador/a e as pessoas pesquisadas.

2.3 DETALHES DA PESQUISA EMPÍRICA

Seguindo este modelo metodológico, esse estudo empírico sobre mulheres jornalistas
que vivenciaram as redações nas décadas de 1970, 1980, 1990, 2000 e 2010 teve o formato de
entrevista semiestruturada, partindo de um roteiro, com questionamentos básicos, apoiados
em teorias e pressupostos, e que incorporava novas questões de acordo com as respostas das
informantes. As entrevistas foram gravadas em áudio, pessoalmente, em locais definidos pelas
entrevistadas, e transcritas posteriormente, sem edições, mas por questão de espaço, sofreram
algumas reduções – sem que o sentido fosse alterado – para serem inseridas no texto da
dissertação. Em algumas, houve necessidade de nova coleta de dados, que foi resolvida com
conversas via messenger, whatsapp ou e-mail. Foram feitas duas entrevistas pré-testes, com
uma jornalista que começou a atuar no final da década de 1970 e outra que iniciou em 1994.
As duas entrevistas também estão no material analisado na dissertação. Temer e Tuzzo (2017)
falam sobre a necessidade de buscar métodos especializados para obter informações
relacionadas à vivência de jornalistas.
[...] justamente por trabalharem com informação e atuarem como mediadores entre a
informação e o público, os jornalistas tendem a visualizar suas recordações de forma
diferenciadas. No entanto, enquanto profissionais cujo trabalho é pelo menos
parcialmente, serem bons entrevistadores, tende a não serem bons entrevistados.
(TEMER; TUZZO, 2017, p. 2).

Uma das dificuldades encontradas ocorreu no momento do primeiro contato com as
jornalistas, tendo sido contatadas 32, sendo que das onze que não eram conhecidas pela
pesquisadora, sete não responderam à solicitação, uma respondeu onze meses depois, mas
estava sem tempo e sugeriu que a entrevista fosse feita via Skype, o que não possibilitou a sua
participação. Duas das três jornalistas com quem a pesquisadora não havia tido um contato
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anterior, concederam as entrevistas porque tinham vivido situações de assédio moral e sexual
e acreditaram que o fato de torna-las públicas pode evitar que outras pessoas venham a viver a
mesma situação e a terceira por querer contrariar os pressupostos nos quais essa pesquisa se
baseia – que haviam sido adiantados no momento do primeiro contato e no momento da
entrevista ela leu no TCLE –, o que a fez reafirmar em todos os momentos que situações de
desigualdades só ganham importância quando a pessoa ‘encuca’ com elas, fazendo com que
se tornem ‘um problemão’. Em algumas das entrevistas, perguntas necessitaram ser
reformuladas para que fossem respondidas. Em outras, mesmo tendo sido reformuladas, as
respostas não vieram. Jornalistas com quem a pesquisadora teve algum contato durante o
exercício da profissão – com algumas o contato foi breve, durante a cobertura de uma pauta,
por exemplo –, responderam em um curto espaço de tempo, mesmo que fosse para dizer que
não teria disponibilidade (uma delas) e que haviam se mudado para outro estado (duas delas).
Na descrição das entrevistadas optou-se por trocar os nomes por questões éticas, mesmo
daquelas que não haviam optado pelo anonimato. Foram trocados também os nomes das
pessoas envolvidas em suas histórias e, em alguns casos de denúncia de assédio, foram
omitidos os nomes dos veículos pelos quais passaram, na tentativa de preservar as
entrevistadas.
Na seleção das entrevistadas buscou-se pessoas que se destacaram no exercício da
profissão e também jornalistas mais jovens que pudessem contribuir com histórias sobre
questões que são analisadas nessa pesquisa, seguindo o raciocínio de Duarte (2010, p. 68),
que reflete que “[...] nos estudos qualitativos, são preferíveis poucas fontes, mas de
qualidade”. Durante as entrevistas, foi comprovado também o interesse que uma entrevista em
profundidade pode despertar, já que “[...] as pessoas raramente têm oportunidade de falar
abertamente e de maneira sistematizada sobre suas experiências, opiniões e percepções.”
(DUARTE, 2010, p. 71).

2.4 A VALIDADE DA MEMÓRIA
Uma questão que se coloca quando uma pesquisa lida com as lembranças das pessoas
é o fato de que elas passam pelo filtro do presente e, na maioria das vezes, são idealizadas, no
sentido de que a percepção do vivido é melhor do que realmente foi. Por isso, diz Bosi (2003,
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p. 53), “[...] a apreensão plena do tempo passado é impossível, como o é a apreensão de toda a
alteridade” e que “[...] a fonte oral sugere mais que afirma, caminha em curvas e desvios
obrigando a uma interpretação sutil e rigorosa” (idem, p. 20) e ainda que “[...] muito mais que
qualquer outra fonte, o depoimento oral ou escrito necessita esforço de sistematização [...]”
(idem, p. 49). No entanto, como ela mostra também, “[...] a memória oral é um instrumento
precioso se desejamos constituir a crônica do quotidiano. A história, que se apoia unicamente
em documentos oficiais, não pode dar conta das paixões individuais que se escondem atrás
dos episódios.” (BOSI, 2003, p. 15). Ela ensina ainda que:
De um lado, o corpo guarda esquema de comportamento de que se vale muitas vezes
automaticamente na sua ação sobre as coisas: trata-se da memória-hábito, memória
dos mecanismos motores. De outro lado, ocorrem lembranças independentes de
quaisquer hábitos: lembranças isoladas, singulares, que constituiriam autênticas
ressureições do passado. (BOSI, 1999, p. 48, grifo da autora).

Um ponto ressaltado por três das entrevistadas foi o esquecimento de fatos dolorosos,
em um deles a jornalista chegou a dizer que nunca havia passado por uma situação que estava
sendo colocada pela pesquisadora, mas depois recordou e viu que havia enterrado no fundo da
memória um fato que gostaria de se esquecer. Tanto Nora (1993) quanto Bosi (1999) recorrem
a Halbwachs (1949), que diz que a memória individual está atrelada à memória do grupo; e
esta última à esfera maior da tradição, que é a memória coletiva de cada sociedade e que,
mesmo as imagens do sonho, que parecem ao consenso geral as mais desgarradas da memória
coletiva, não fogem a estas determinações.
Nessa linha de pesquisa, as relações a serem determinadas já não ficarão adstritas ao
mundo da pessoa (relações entre o corpo e o espírito, por exemplo), mas perseguirão
a realidade interpessoal das instituições sociais. A memória do indivíduo depende do
seu relacionamento com a família, com a classe social, com a escola, com a Igreja,
com a profissão; enfim, com os grupos de convívio e os grupos de referência
peculiares a esse indivíduo. (BOSI, 1999, p. 54).

Segundo a autora, a comunidade familiar ou grupal exerce uma função de apoio como
testemunha e intérprete daquelas experiências e que o instrumento decisivamente socializador
da memória é a linguagem, que reduz, unifica e aproxima no mesmo espaço histórico e
cultural a imagem lembrada. Nesse sentido, a autora recorre aos conceitos de Halbwachs para
dizer que lembrar não se trata apenas de um condicionamento externo de um fenômeno
interno, isto é, não se trata de uma justaposição de ‘quadros sociais’ e ‘imagens evocadas’,
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mais do que isso, entende que, já no interior da lembrança, no cerne da imagem evocada,
trabalham noções gerais, veiculadas pela linguagem, logo de filiação institucional, logo de
interpretação social: “Há portanto uma memória coletiva produzida no interior de uma classe,
mas com poder de difusão, que se alimenta de imagens, sentimento, ideias e valores que dão
identidade àquela classe” (BOSI, 2003, p. 18), e por isso, entende ela, “[...] o conjunto das
lembranças é também uma construção social do grupo em que a pessoa vive e onde coexistem
elementos da escolha e rejeição em relação ao que será lembrado.” (idem, 2003, p. 54).
Bosi (2003, p. 48) questiona se o resgate da memória seria uma história alternativa ou
um método diverso de abordar a história, mas Nora (1993) considera que embora pareça que é
da memória que se faz a história, já que ambas evocam o passado, memória e história não se
confundem e têm, na verdade, um caráter oposto. Para ele, a memória é um processo vivido,
conduzido por grupos vivos, portanto, em evolução permanente e suscetível a todas as
manipulações. Em linhas gerais, o autor diz que a memória é sempre carregada por grupos
vivos e que por essa razão ela está em permanente evolução, “[...] aberta à dialética da
lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a
todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas revitalizações.”
(NORA, 1993, p. 9). Em contrapartida, a história é registro, distanciamento, problematização,
crítica, reflexão. Os grupos de memória, considera Nora (1993), povoam suas lembranças,
repetindo religiosamente aquilo que é e sempre foi (tradição), e que a história, como operação
intelectual, dessacraliza a memória. Observemos o que diz o autor a este respeito:
Porque é afetiva e mágica, a memória não se acomoda a detalhes que a confortam;
ela se alimenta de lembranças vagas, telescópicas, globais ou flutuantes, particulares
ou simbólicas, sensível a todas as transferências, cenas, censuras ou projeções. A
história, porque operação intelectual e laicizante, demanda análise e discurso crítico.
A memória instala a lembrança no sagrado, a história a liberta e a torna sempre
prosaica. A memória emerge de um grupo que ela une, o que quer dizer, como
Halbwachs o fez, que há tantas memórias quantos grupos existem, que ela é, por
natureza, múltipla e desacelerada, coletiva, plural e individualizada. A história, ao
contrário, pertence a todos e a ninguém, o que lhe dá uma vocação para o universal.
A memória se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto. A
história só se liga às continuidades temporais, às evoluções e às relações das coisas.
A memória é um absoluto e a história só conhece o relativo. (NORA, 1993, p. 9).

Nessa perspectiva, acreditamos que a evocação da memória, por meio de depoimentos
orais, é a possibilidade de revelação de situações desconhecidas que as jornalistas
enfrentaram/enfrentam no exercício da profissão, bem como a reflexão sobre os rumos
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tomados pelo jornalismo diante das mudanças estruturais sofridas nas últimas décadas, entre
as quais está a feminização.

2.5 ANÁLISE DE CONTEÚDO
Para categorizar e interpretar os relatos, foi feita a análise de conteúdo, a partir das
contribuições de Bardin (1977, p. 14), já que “[...] por detrás do discurso geralmente
simbólico e polissêmico esconde-se um sentido que convém desvendar”. A autora comenta
que a análise de conteúdo foi iniciada para investigar o material jornalístico e de propaganda
desde a segunda década do século XX e passou por diversas mudanças em seu modo de
operar, até chegar ao que hoje define o procedimento metodológico:
De uma maneira geral, pode-se dizer que a subtileza dos métodos de análise de
conteúdo corresponde aos objectivos seguintes:
a ultrapassagem da incerteza: o que eu julgo ver na mensagem estará lá
efectivamente contido, podendo essa visão muito pessoal ser partilhada por outros?
Por outras palavras, será a minha leitura válida e generalizável?
E o enriquecimento da leitura: se um olhar imediato, espontâneo, é já fecundo, não
poderá uma leitura atenta, aumentar a produtividade e a pertinência? Pela descoberta
de conteúdos e de estruturas que confirmam (ou infirmam) o que se procura
demonstrar a propósito das mensagens, ou pelo esclarecimento de elementos de
significações susceptíveis de conduzir a uma descrição de mecanismos do que a
priori não detínhamos a compreensão. (BARDIN, 1997, p. 29, grifos da autora).

A autora afirma que são estes dois polos: desejo de rigor e necessidade de descobrir, de
adivinhar, de ir além das aparências que expressam as linhas de força do desenvolvimento
histórico e o aperfeiçoamento que ainda faz com que a análise de conteúdo oscile entre as
duas tendências acima citadas.
[...] a tônica é colocada sobre as orientações de valor, afectivas ou cognitivas dos
significantes ou dos enunciados de uma comunicação; tendo por pressuposto que
estas orientações são bipolarizadas, passíveis de medida por intermédios de escalas e
que algumas das dimensões consideradas são universais, qualquer que seja a cultura
do locutor. (BARDIN, 1977, p. 21).

De acordo com Fonseca Júnior (2010), a análise de conteúdo ocupa-se da análise de
mensagens da mesma forma que a análise semiológica e a análise de discurso, mas que a
diferença entre elas é que a primeira cumpre os requisitos de sistematicidade e confiabilidade:
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Na visão de Krippendorff (1990), a análise de conteúdo possui atualmente três
características fundamentais: (a) orientação fundamentalmente empírica,
exploratória, vinculada a fenômenos reais e de finalidade preditiva; (b)
transcendência das noções normais de conteúdo, envolvendo as idéias de mensagem,
canal, comunicação e sistema; (c) metodologia própria, que permite ao investigador
programar, comunicar e avaliar criticamente um projeto de pesquisa com
independência de resultados. (FONSECA JÚNIOR, 2010, p. 286).

Na análise dos dados foram observadas as visões que elas têm do jornalismo, as
mudanças que percebem com a feminização da profissão, as mudanças devido às novas
tecnologias; são discutidos os valores e ideologias disseminados pelo jornalismo relativos às
questões de gênero; são apresentados relatos que mostram como é percebida a chefia
feminina, tanto por mulheres que ocuparam funções de comando, quanto pelas que atuaram
somente como repórteres; são trazidos relatos de assédios moral e sexual e outras diversas
situações discriminação e opressão que atingem as mulheres no exercício da profissão,
inserindo, neste tomo, as entrevistas de duas jornalistas negras sobre as experiências de
racismo que vivenciaram dentro da profissão; e, por fim, são explicitadas as perspectivas dos
estudos de gênero quanto à conciliação entre a vida pessoal e profissional, já que as
responsabilidades pelos trabalhos domésticos, criação de filhos/as e gerenciamento do lar
continuam, na maior parte dos arranjos familiares, atribuídas às mulheres, mesmo com a
participação econômica efetiva no orçamento doméstico.

2.6 PERFIS DAS ENTREVISTADAS4

Para tentar apreender a percepção e experiências de jornalistas mulheres relacionadas a
questões de gênero no exercício da profissão, a pesquisa ouviu 20 profissionais, sendo que a
primeira começou a atuar em 1969 e a última em 2011. A entrevistada com mais tempo de
atuação é Ieda, que iniciou em 1969 como repórter, redatora e apresentadora do primeiro
telejornal de Goiânia, intitulado Folha de Goiaz na TV, na emissora que pertencia aos Diários
Associados5, fundado por Assis Chateaubriand. Ieda, que é mineira, conta que antes de vir
para Goiânia estava estudando na USP, tendo sido expulsa por causa da militância contra o
4

Perfis resumidos no Apêndice A.
A TV Rádio Clube de Goiânia, a primeira de Goiânia, foi inaugurada em 1961 e retransmitia programas da
extinta Rede Tupi. A empresa era formada ainda por uma emissora de rádio e um jornal impresso.
5
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regime militar no mesmo ano em que ele foi instalado. Na época, ela era a única mulher na
redação e dividia a bancada do telejornal com outros apresentadores. Jornalista autodidata, ela
conta que chegou a prestar vestibular para o curso de Jornalismo na UFG, então recémimplantado, mas não concluiu o curso: “[...] eu entrei no Jornalismo pensando que eu ia
aprender jornal, e chega lá o que eu aprendia lá era a história que eu tava fazendo mal e
porcamente”. Aguardou apenas até conseguir o registro profissional, que, conforme conta,
podia ser obtido no quarto período da faculdade. Profissionalmente, desempenhou várias
funções, sendo que destacam-se a de editora de área em jornais impressos diários e semanais,
a idealização e apresentação de dois programas femininos, a coordenação do departamento de
pesquisa e documentação de um jornal impresso e assessorias de imprensa em órgãos públicos
e para políticos. Atualmente, está aposentada e diz que um de seus maiores desejos é publicar
suas memórias.
Beatriz, nascida no que hoje é o estado do Tocantins6, fez parte da segunda turma de
Jornalismo da UFG, formada em 1972, e começou a atuar na área no final do primeiro ano de
faculdade, 1969, no jornal O Popular7. Segundo ela, como ainda não conhecia as técnicas
jornalísticas, foi aceita na diagramação e lá ficou por alguns meses, sendo, inicialmente, a
única mulher na redação. “Na época os homens usavam terno pra trabalhar e... quando
falavam palavrão, me pedia desculpa: ‘Ai, tem uma mulher agora aqui!’”, relembra. Depois
de ter sido demitida por causa das relações amorosas de uma colega – também estagiária –
com o editor-chefe e com um editor na redação, Beatriz ainda faria estágio na sucursal do
Correio Braziliense em Goiânia. Designando-se como inquieta, a jornalista passou por
diversos empregos como editora-chefe de telejornal, coordenou programa de rádio, foi
repórter e editora de área de jornal impresso e fez assessoria de imprensa de órgãos públicos,
em empregos aqui e em Brasília. Entre seus trabalhos de destaque está a atuação como
correspondente, em Brasília e, em seguida em Goiânia. Viúva de um jornalista autodidata, que
6

Na época a região que hoje é o estado do Tocantins fazia parte do estado de Goiás.
Segundo pesquisa de Borges (2016), o jornal O Popular foi lançado em 03 de abril de 1938, com quatro
páginas, com um tiragem de três mil exemplares, que a autora qualifica de ousada, tendo em vista que a recémfundada capital do estado de Goiás estava ainda em construção. O primeiro jornal de Goiânia inicialmente era
semanal, mas logo passou a sair aos domingos e quintas-feiras. Em dezembro de 1944 tornou-se diário, mas só
passaria a ter seis páginas no ano de 1952, tendo, depois, suas páginas aumentadas gradativamente. No auge, nas
décadas de 1980 e 1990 até primórdios do século XXI, as equipes editoriais eram grandes, o jornal chegou a sair
com 32 páginas (excluindo os classificados), e chegava a uma tiragem de mais de 40 mil exemplares nos finais
de semana, sendo que agora são pouco mais de 15 mil. Foi o primeiro veículo de comunicação do Grupo Jaime
Câmara, que hoje tem três jornais impressos, 11 emissoras de televisão filiadas à Rede Globo (nove em Goiás e
três no Tocantins), oito emissoras de rádio (distribuídas por Goiás, Tocantins e no Distrito Federal) e uma revista
destinada ao público feminino.
7
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foi preso algumas vezes entre os anos de 1972 a 1975 pela ditadura militar, Beatriz também
teve a trajetória marcada pela militância política, tendo sido uma das fundadoras do PT,
partido pelo qual ainda milita. Autora de três livros, sendo o último de memórias, atualmente
é aposentada e faz licores artesanais para vender em feiras livres de Goiânia.
Joana, goiana, formou-se na turma de Jornalismo da UFG em 1980. Começou a atuar
na profissão como estagiária8 do departamento de pesquisa de O Popular no início de 1978,
trabalho em que tinha muito contato com a redação, que, de acordo com ela, ainda não tinha
mulheres em atuação: “[...] então, das pessoas que estavam na redação a maioria era homem,
tudo, os repórteres, os editores, eu não consigo lembrar de nenhuma jornalista mulher naquele
momento, no final dos anos 70, começo dos anos 80 [...]”. Joana atuou como repórter e
apresentadora de programa de rádio, produtora de dois telejornais, e foi repórter por quase 30
anos de um jornal impresso diário, onde chegou a ocupar também, por um curto período, o
cargo de subeditora. Demitida em 2015, Joana está aposentada e foi chamada pelo veículo
para voltar a compor a editoria de Cidades.
Mariana, goiana, formada em Jornalismo pela UFG em 1984 e mestra em História,
também pela UFG, conta que fez alguns trabalhos como freelancer para uma cooperativa de
jornalistas que existia na época, até ser contratada como repórter de tevê, função que
desempenhou por pouco tempo porque logo foi chamada por um jornal impresso diário, onde
havia coberto férias anteriormente. “[...] e aí entre o Popular na época e a televisão eu achei
que eu tinha que escolher um meio, não dava pra eu fazer bem dois meios distintos, né?
Porque até então televisão e jornal eram meios muito distintos, é diferente de hoje que, hoje
tudo virou multimídia, mas na época não, na época era muito complicado”, analisa. Mariana
conta que em 1995 tornou-se subeditora de Política, sendo logo convidada para ser editora da
mesma área, cargo que ocupou por um ano e depois tornou-se editora-executiva, função que
desempenhou até 2010, quando assumiu a editoria geral da redação, tornando-se a única
mulher a exercer tal função no jornalismo impresso em Goiás. Cinco anos depois, foi feita
uma reformulação do jornal e ela foi retirada da chefia, sendo designada como editora de
Opinião, em um processo polêmico, que teve grande repercussão no meio jornalístico.
Demitida no início de 2016, a jornalista agora se dedica a um blog que leva seu nome na
8

O estágio em Jornalismo foi proibido no ano de 1978, mas os/as estudantes continuaram atuando mesmo sem
regulamentação. Foi regulamentado em 2008, sendo permitido por meio de convênios das empresas com as
universidades, fazendo com quem muitos/as continuem a exercê-lo sem a permissão.
https://jornalismo.fic.ufg.br/n/30969-como-funciona-o-estagio-em-jornalismo
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plataforma Medium, mantém ativo seu perfil no facebook, sempre com postagens de textos
relacionados à política nacional e regional e tem atuado como comentarista política de
programa de rádios.
Débora, mineira, formada em Jornalismo pela UFG no ano de 1986, começou a atuar
como editora de texto e depois como repórter de um telejornal. Em 1989 foi contratada como
repórter de um jornal impresso diário, trabalho que, por aproximadamente dez anos, conciliou
com o da tevê. Depois de sair da tevê, continuou no jornal impresso, mantendo este trabalho
por cerca de 20 anos. Ela declara ter enfrentado uma gestão nitidamente sexista, com
episódios de assédio moral, por parte do editor da área na qual atuava e acredita que sua
demissão, em 2009, deveu-se ao fato de ela ter nomeado a prática de assédio moral para o
próprio chefe. Depois disso, atuou em outro jornal impresso, conciliando o trabalho com o de
concursada em emprego público. Hoje, é chefe de uma assessoria de imprensa de órgão
público estadual.
Valentina, goiana, formada em Jornalismo em 1989 pela UFG, redigiu jornais de
instituições enquanto estagiária e depois de formada passou a trabalhar em jornal impresso
diário. Segundo ela, nesse período atuou também na assessoria de imprensa para um vereador
por um curto período. Depois disso, foi contratada pelo jornal O Popular como repórter e logo
se tornou editora, tendo comandado três editorias, até ser demitida do jornal em 2015. No ano
seguinte, encabeçou um projeto colaborativo de uma revista online de Cultura, que reúne
jornalistas que estiveram sob sua gestão no jornal O Popular e também apresenta artigos de
pessoas ligadas à área. Ela justifica assim a ideia de criar a publicação digital, que ainda não
tem parceiros comerciais: “[...] tem uma frase que eu gosto do Gabriel García Márquez, que
falava assim, que fazia jornalismo pra manter o braço aquecido [...]”. Além disso, faz
doutorado em Filosofia, área em que possui o título de mestra, e pretende seguir carreira em
docência universitária.
Tálita, goiana, concluiu o curso de Jornalismo em 1992 na UFG e fez uma
especialização em Assessoria de Comunicação pela mesma universidade. No ano de 1993, fez
assessoria de imprensa para uma instituição particular e, em 1994, foi contratada por um
veículo impresso diário, onde atuou como repórter por 21 anos, tendo sido demitida em 2014.
Desde 2001 é professora de universidades particulares de Jornalismo, edita uma revista de
variedades, mantém uma coluna em outra revista do mesmo estilo, ambas com periodicidade
trimestral, e faz assessoria de imprensa em um órgão público.
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Tatiana, paulista, fez parte da turma de Jornalismo da UFG formada em 1993. Sua
trajetória, desde a época de estagiária, se deu em jornal impresso diário, tendo passado por
cinco empresas diferentes, e em um delas foi editora do caderno de Cultura.
Concomitantemente, trabalhou em assessoria de imprensa de órgãos públicos e fez jornais de
comunicação dirigida para diversas instituições públicas e privadas. Em 2011, depois de ter
trabalhado numa campanha política, sofreu um acidente doméstico que a deixou sem andar
por mais de dois anos e, quando conseguiu voltar a trabalhar, não conseguiu colocação no
jornalismo, o que a levou a atuar no call center de um hospital. Depois da entrevista, ela foi
demitida deste trabalho e estava à procura de alguma atividade na área de jornalismo.
Enquanto isso não se concretiza, feito pães e patês veganos, que comercializa no atacado e no
varejo.
Clarice, goiana, formada em Radialismo9 pela UFG em 1993, fez estágio em um
telejornal no primeiro ano de faculdade, em 1990, que a contratou assim que finalizou o
curso. Ela contou que sua intenção inicial era trabalhar na reportagem, mas acabou ficando na
produção, setor no qual a chefia dizia que ela era ‘muito boa de serviço’, devido à agilidade,
mas que, segundo ela revelou, foi uma atitude motivada também pelo fato de ser negra,
elemento que será analisado mais adiante. Clarice conseguiu se tornar repórter somente em
1996, em outra emissora, onde ficou por dois anos. Depois disso, foi estudar inglês por seis
meses nos Estados Unidos; de retorno a Goiânia atuou até 2002 como repórter de TV e depois
trabalhou por seis anos como assessora de comunicação da OAB. Atualmente, é chefe do
departamento de um órgão público estadual.
Sílvia, goiana, formada em Radialismo pela UFG no ano de 1993, começou como
estagiária no telejornal da TV Brasil Central10 no último ano de faculdade. “E aí como eu
dava conta do serviço, mesmo sendo estagiária, eles me utilizavam como profissional e aí eu
já fiquei na reportagem o tempo todo”, conta, explicando que saiu de lá quando acabou o
tempo de estágio, mas retornou alguns meses depois, com contrato de trabalho e continuou
fazendo reportagem e exercendo, eventualmente, a função de apresentadora, trabalhos que
desempenhou por aproximadamente 15 anos. Depois disso, foi aprovada em concurso público
e hoje atua como repórter e da concessão de tevê desse órgão.
Esse curso foi criado em 1981 e extinto em 2004, segundo informações do site da FIC: “[...] foi extinto em
2004, porque já não correspondia aos propósitos que determinaram sua implantação e tampouco às expectativas
do mercado de trabalho”. Quem fez o curso pode obter a carteira profissional da FENAJ.
10
A TBC, fundada em 1975, é estatal e afiliada da TV Cultura, e conta com dois telejornais diários.
9
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Fernanda, goiana, formada em Jornalismo pela UFG no ano de 1994, atuou em
veículos impressos diários durante toda a sua trajetória na área, tendo iniciado como
estagiária, em 1992 no jornal Diário da Manhã11. Em 1996 foi contratada pelo O Popular,
onde ficou por cerca de 20 anos. Paralelamente, manteve colunas em revistas e prestou
serviços esporádicos de assessoria de imprensa. Fez mestrado em Cultura Visual e chegou a
dar aulas para o curso de Jornalismo em uma faculdade particular. Pediu demissão em 2013 e
afirmou durante a entrevista que ‘desgostou’ do jornalismo e que, além da precarização
financeira, o exercício da profissão entrou em choque com sua vida pessoal. Desde então faz
assessoria de imprensa como freelancer para eventos, empresas e instituições e faz uma
coluna, também como freelancer, de uma revista de variedades. Em 2014 decidiu voltar para
a sala de aula e está cursando Direito. Sua intenção é atuar nas duas áreas.
Raquel, goiana, formada em Jornalismo pela UFG em 1996, começou como estagiária
no jornal Diário da Manhã em 1994, tendo sido contratada por outro jornal impresso no ano
de 1996 e lá ficando até 2002. Neste ano, foi para Bruxelas fazer mestrado em Relações
Internacionais e, no retorno, em 2005, foi novamente contratada pelo mesmo jornal. Em
seguida, pediu demissão do jornal porque foi convidada para lecionar em cursos superiores de
Jornalismo. Continuou desenvolvendo, paralelamente, trabalhos em assessorias de imprensa
de órgãos públicos. Em 2010, se juntou a uma colega jornalista e abriram uma agência e
comunicação que, conforme ela conta, fez o caminho inverso de outras agências: “As outras
agências, normalmente, os proprietários elaboram um plano de negócios, fazem uma
prospecção de mercado pra ver se pode dar certo, implantam, correm atrás dos clientes, e
depois a coisa não anda. No nosso caso, as pessoas pediram pra gente abrir uma agência, a
gente fazia muito freela, as pessoas gostavam do resultado”.
Verônica, goiana, formada em Jornalismo pela UFG no ano de 1998, começou sua
trajetória profissional como estagiária em um telejornal no ano de 1997. No ano seguinte,
ainda estudante de Jornalismo, foi para o jornal Diário da Manhã, onde já começou como
repórter efetiva; no ano 2000 foi contratada por outro jornal impresso, também diário, em
2003 conseguiu trabalho em uma assessoria de imprensa de uma empresa pública e, em 2008,
foi aprovada em concurso para o cargo de assessora de imprensa de um órgão governamental,
11

O Diário da Manhã é um jornal fundado em 1980, oriundo do semanário Cinco de Março. Até meados da
década de 2000, ele e O Popular eram os únicos diários da cidade, mas nunca teve o mesmo prestígio do
concorrente, por estar sempre com os salários em atraso (especula-se que a empresa tem mais de 17 milhões de
reais em dívidas trabalhistas) e não ter a mesma credibilidade nas notícias que publica.
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onde está até hoje, embora declare que não gosta de jornalismo. É especializada em
comunicação e multimídia.
Roberta, brasiliense, é formada em Radialismo pela UFG em 2002, tendo começado
sua trajetória em 1999 como estagiária no Grupo Jaime Câmara, onde atuou em um programa
da emissora de tevê voltado para o público jovem, nos departamentos de um telejornal, na
rádio de notícias e no site, onde foi efetivada como repórter. Depois disso, continuou
transitando pelos diversos veículos do grupo, tendo voltado para a produção do telejornal no
período noturno, cobrindo férias, e em 2005, surgiu uma vaga para fazer reportagem, que era
seu desejo inicial, mas numa emissora do interior. “Em Jataí eu fiquei dois anos na
reportagem, redação, produção, porque no interior se faz de tudo”, comenta. Em seguida,
passou por mais duas emissoras do interior do estado, conta Roberta e em 2008 conseguiu
uma vaga no programa esportivo da emissora da capital. Desde então, é a única mulher a
integrar a equipe de um programa esportivo, onde além de trabalhar como repórter,
eventualmente atua como âncora.
Simone, goiana, é formada em Jornalismo pela UFG no ano de 2002, tendo começado
como estagiária em 2000 no jornal Diário da Manhã, onde ficou por quatro anos, nos
primeiros meses como repórter de Cidades e logo foi chamada para a editoria de Política,
embora ressalte que sua intenção inicial fosse a de atuar na editoria de Cultura. Em 2006 foi
para O Popular também como repórter de Política, trabalho que mantém hoje, junto com o de
comentarista política de uma rádio de notícias, e está fazendo um curso de Direito. “Eu
comecei a fazer Direito pra voltar a estudar e pra ter opções, eu falo assim: ‘Eu nunca vou
abandonar o jornalismo, mas pode ser que o jornalismo me abandone’, e se isso acontecer eu
tenho uma alternativa. Mas eu tô fazendo, tô terminando o segundo semestre agora, no
primeiro ano ainda, mas cada vez mais eu quero mais jornalismo”. Atuante no facebook, onde
posta notícias sobre a política regional e nacional, Simone disse que um de seus sonhos é criar
um site na área, mas que só o fará se tiver condições de sobrevivência por meio dele.
Márcia, goiana, fez parte da primeira turma de Jornalismo da FASAM12, formada em
2008, 13 e fez especialização em Mídias Digitais, pelo IPOG. Ela contou que desde a época da
12

A Fasam comprou uma parte da Faculdade Cambury, que foi primeira instituição particular, a segunda depois
da UFG, a implantar o curso de Jornalismo, no início de 2004.
13
O estágio em Jornalismo foi proibido no ano de 1978, mas os/as estudantes continuaram atuando mesmo sem
regulamentação. Foi regulamentado em 2008, mas só é permitido sob autorização das universidades, fazendo
com quem muitos/as continuem a exercê-lo sem a permissão. https://jornalismo.fic.ufg.br/n/30969-comofunciona-o-estagio-em-jornalismo
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faculdade fez muitos estágios, tendo começado a atuar na área em um site de notícias
direcionado ao público evangélico; em 2009 fez assessoria de imprensa como freelancer, em
2010 trabalhou como repórter da editoria de Cidades do jornal O Hoje14, em 2011, foi
contratada por um telejornal como repórter, ficando lá por dois anos e meio, e depois por
outro telejornal, onde ficou por mais de um ano, também na reportagem. Depois de ter sido
demitida da última emissora por uma situação que considera injusta, decidiu trabalhar como
autônoma, apesar de ter recebido convites de outras emissoras e dizer que é apaixonada pelo
jornalismo televisivo. Hoje presta serviços como pessoa jurídica para empresas da área de
jornalismo, realizando, inclusive, vídeos institucionais, e abriu uma empresa de produtos de
maquiagem com uma amiga.
Lúcia, goiana, formada em Jornalismo pela UFG em 2010, começou a trabalhar na
assessoria de comunicação da UFG em 2008, onde ficou até a conclusão do curso. Quando se
formou foi trabalhar em O Hoje, atuando como repórter da editoria de Cidades por dois anos.
Em seguida, foi fazer intercâmbio por um ano na cidade de Dublin, na Irlanda, retornou a
Goiânia no final de 2013, em 2014 trabalhou como assessora de imprensa de uma empresa
pública e, no ano seguinte, voltou a integrar a assessoria de comunicação da UFG, onde
continuava quando concedeu a entrevista no final de 2017. No início de 2018 mudou-se para a
cidade de São Paulo, onde, até a conclusão dessa dissertação, estava à procura de trabalho,
preferencialmente em assessoria de imprensa, já que, por diversas razões, que serão expostas
mais adiante, disse que não pretende voltar a trabalhar em jornalismo diário.
Helena, goiana, formou-se em Jornalismo pela UFG na turma de 2011 e contou que
concluiu o curso pensando na área de multimídia: “[...] engraçado, eu já tinha essa questão de
querer ser uma jornalista de muitas coisas, mas os empregos fixos que me apareceram foram
na área de esporte [...]”. Antes de concluir o curso, fez estágio em um telejornal e, em
seguida, em uma emissora de rádio esportiva, onde foi efetivada depois de se formar. Helena
contou que era a única mulher da equipe e que passou por algumas situações de sexismo, que
a fizeram pedir demissão. Em seguida foi contratada como repórter de Esportes em um jornal
impresso, onde em seguida passou para a editoria Online e depois foi responsável por
formatar a parte de vídeo do site do veículo e, durante uma das entrevistas para estes vídeos,
foi assediada sexualmente por uma fonte, situação que será relatada mais adiantes. Devido a
14

O Hoje começou como semanário no ano de 1998, quando se chamava O Sucesso, continuou sendo semanal
até o ano de 2008, quando se tornou diário e forma, junto com o jornal Daqui, também do Grupo Jaime Câmara,
os quatros diários da cidade, que conta ainda com o semanário Opção.
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esse episódio de assédio sexual, pelo qual tentou por duas vezes alguma forma de reparação e
não teve respaldo da empresa, se sentiu muito desconfortável emocionalmente e acabou por
ser demitida no início de 2017. No momento da entrevista tinha um site de jornalismo mobile,
em sociedade com uma amiga.
Bianca, goiana, formada em Jornalismo pela UFG em 2011, começou como estagiária
da editoria de Cidades de um jornal impresso diário, em 2010, onde foi contratada após
concluir o curso. Logo ela se tornou responsável pelo site do jornal O Hoje, o que para ela
aconteceu assim: “É jovem, vai entender o estilo de internet”. Lá ficou até junho de 2013,
quando foi contratada por O Popular: “[...] na editoria de Opinião e fazendo Tecnologia,
porque eles não tinham uma vaga necessariamente pra mim, então eu fiquei ali transitando
entre o que dava”. No final de 2015 o veículo passou por uma grande reestruturação, inclusive
com mudança de formato do impresso de standard para berliner, a página de Tecnologia foi
extinta e ela se tornou repórter de Economia, editoria na qual se encontra atualmente. Além
disso, usa sua experiência em mídias digitais, área em que fez uma especialização no IPOG,
em trabalhos freelances para empresas.
Viviane, goiana, formada em Jornalismo pela PUC Goiás15 no ano de 2011, conta que
seu primeiro contato com um veículo de comunicação se deu aos 17 anos, quando passou a
apresentar um programa de rádio de uma cidade do interior, onde morava. Ela se mudou para
Goiânia em 2006 para cursar a faculdade. Fez estágio na área em um telejornal, em 2009 e
depois de concluir o curso, em 2011, trabalhou em programas jornalísticos de duas rádios,
mas conta que continuou em contato com a chefia do telejornal em que havia estagiado,
aguardando uma vaga, que surgiu em 2013, na produção; em 2014 se tornou repórter da
madrugada e dois anos depois entrou para a reportagem diurna, onde continua até então.

3 JORNALISMO
3.1 O QUE ELAS PENSAM SOBRE JORNALISMO
Miguel (1999) recorre a Giddens (1991) para conceituar o jornalismo como ‘sistema
perito’. As características determinantes dos ‘sistemas peritos’, de acordo com o autor, são
definidas em primeiro lugar pelo elevado grau de autonomia em relação àqueles que
consomem seus serviços, isto é, o cliente não teria o conhecimento técnico necessário para
15

O curso de Jornalismo foi implantado na PUC Goiás em 2006.

33

influenciar estes sistemas – e a única maneira de afetá-los indiretamente seria deixando de
consumir os produtos ou serviços por eles produzidos; em segundo lugar, os clientes creem na
competência especializada de quem faz parte destes sistemas, conferindo um status distinto e
generalizado perante os grupos aos quais tal expert pertence. Entre outras profissões, a
engenharia, medicina, odontologia e a psicologia estão entre os ‘sistemas peritos’. O
jornalismo é um ‘sistema perito’ porque o consumidor de notícias confia nos jornalistas como
especialistas na apuração, redação e difusão destas notícias. “Como observa Giddens, a crença
no sistema perito não é gratuita. Ela é sustentada na experiência cotidiana, que nos diz que
tais sistemas funcionam” (MIGUEL, 1999, p. 200, grifo do autor). No entanto, pontua, ao
contrário da medicina, que comprova seu saber nos tratamentos curativos e cirúrgicos, ou da
engenharia, que mostra sua eficiência em um prédio que não desaba, por exemplo, o
jornalismo não tem a possibilidade de demonstrar sua ‘efetividade’.

O jornalismo, por suas próprias características, impõe sérias restrições a tais provas.
[...] a estratégia para obter a credibilidade, sobretudo na televisão, é impor como
indiscutível o fato que se relata, em grande medida através da apresentação de
imagens que “não mentem jamais”16. A verificação do segundo momento da crença
no jornalismo – a correta seleção dos elementos que compõem a notícia – é
igualmente difícil. Sua comprovação (ou não) exige o conhecimento íntimo de
realidades que fogem por inteiro da vivência do consumidor de informação. [...] Da
mesma forma, a verificação do terceiro momento, a crença na correta seleção das
notícias, diante do estoque de “fatos” disponíveis, é inacessível para a esmagadora
maioria dos consumidores de informação. (MIGUEL, 1999, p. 200, grifos do autor).

Talvez por essa dificuldade em demonstrar sua efetividade, é recorrente o debate se a
atividade jornalística é uma profissão ou se não passaria de um ofício (ou ocupação). A
polêmica, diz Traquina (2005), continua tão presente que volta e meia retorna à pauta de
discussões dos eventos da área, mesmo que a partir do século XIX ela tenha se tornado uma
atividade de direitos próprios e não apenas como um passo para outras carreiras, o que ocorria
com quem almejava a política, a jurisprudência e a literatura. Para Ortega e Humanes (2000),
são muitas as dificuldades para definir o jornalismo como profissão. Segundo eles, os
argumentos levantados pelos estudiosos sobre o status do jornalismo como profissão são
apoiados na comparação das características próprias das profissões com o mesmo estágio de
desenvolvimento. Eles lembram que os elementos que diferenciam uma profissão de um
ofício são os seguintes: a) um saber sistemático e especializado, transmitido por uma

16

Miguel ressalva que esta é uma crença baseada no desconhecimento dos processos de produção das imagens.
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instituição acadêmica, geralmente a universidade; b) um alto grau de autonomia no exercício
da atividade profissional; c) uma organização interna da profissão, sobretudo através de um
código ético; d) uma cultura própria interiorizada no processo de socialização; e) a oferta de
um único e essencial serviço à sociedade; f) prestígio social e legal reconhecido. De acordo
com o raciocínio dos autores espanhóis, a particularidade do jornalismo reside no fato de que
ele ultrapassa os limites do que se entende por profissão. Uma singularidade que, de acordo
com os pesquisadores, deriva do lugar estratégico que os meios de comunicação ocupam nas
sociedades avançadas. Eles discutem que, ser jornalista é ser algo mais que jornalista, porque
o sistema social demanda que se ultrapasse os limites do profissional. E aqui eles abordam o
que nomeiam como um dos paradoxos do jornalismo: ao ser mais que uma profissão, é menos
que as outras profissões, pois não chega a consolidar-se como tal, tendo em vista que uma
profissão se define por seus limites. Conforme alegam, os limites profissionais são
ultrapassados quando é conferido aos jornalistas o papel que extrapola a narração do
acontecimento, o que exige também que deem sentido à incessante sucessão de
acontecimentos: “Os jornalistas dão mais do que se exige a uma profissão, confundindo vida e
trabalho, pois o jornalista o é em todo momento: sua personalidade gira permanentemente em
torno do que faz, e isto que faz não tem limites, nem temporais nem espaciais”17 (ORTEGA;
HUMANES, 2000, p. 169, tradução livre). Além disso, consideram os autores, é necessário
que os/as jornalistas aceitem a responsabilidade das próprias ações como passo prévio para
alcançar a categoria profissional, o que, na visão deles, é feito somente por uma parcela.
Melo (2012) reflete que a crise, e consequentemente o questionamento sobre o status
de profissão, sempre esteve presente na atividade jornalística, apresentando apenas mudanças
de nuance ou de sujeitos quando se compara os períodos:

Trata-se, em verdade, de crise cíclica, periodicamente vivenciada pela nossa
categoria. Por isso mesmo, as lideranças jornalísticas, estigmatizadas pela maldição
de Sísifo, precisam regressar constantemente ao espaço público. Sua tarefa é fazer a
defesa da nossa legitimidade enquanto grupo profissional e da nossa especificidade
como campo acadêmico. (MELO, 2012, p. 129).

Citando Martínez Albertos (1997) e Meyer (2004), Melo (2012), analisa que falar em
‘crise’ do jornalismo tornou-se lugar comum, não apenas pelas inovações tecnológicas que
interferem na natureza do ofício, atualizando suas estruturas produtivas e suas formas de
17

El periodista lo es en todo momento: su personalidad gira permanentemente en torno a lo que hace, y esto que
hace no tiene límites, ni temporales ni espaciales.
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expressão, mas também pelas mudanças jurídicas que, no caso brasileiro, desregulamentaram
o exercício da profissão, vedando a reserva de mercado aos/às diplomados/as pelo sistema
universitário. Dessa forma, diz o autor, discute-se qual é a nova identidade do jornalismo
profissional, questionando a sobrevivência da própria atividade, numa época em que o acesso
à sua prática é facultado a qualquer pessoa. “Os pessimistas profetizam a ‘morte’ do
jornalismo autêntico, vislumbrando sua diluição na geleia geral da engrenagem midiática.”
(MELO, 2012, p. 162, grifo do autor). O pesquisador fala sobre os agentes causadores do
‘vírus’ que ataca o tecido jornalístico, ameaçando sua sobrevivência, e traz três correntes, no
Brasil, que apresentam argumentos específicos: uma debita o impasse à mercantilização do
produto; a outra culpa a politização do conteúdo pelas turbulências; e a outra recorre a
argumentos ético-sociais. A primeira via de análise, diz Melo (2012, p. 164-165), “[...]
alardeou que o nosso jornalismo optara pelo irreversível caminho da industrialização”; “[...] a
outra culpa a politização, denunciando os desvios da função jornalística através da
manipulação da opinião pública”; e a terceira, diz o autor, “[...] é constituída por
pesquisadores que atribuem a crise a variáveis histórico-culturais, e no momento atual estaria
sendo causada pelas redes digitais”. Entretanto, continua Melo (2012, p. 164-165, grifo do
autor), “[...] silenciosa, mas persistente, é a ala dos que entendem que a crise está no DNA do
jornalismo”, e que “[...] tendo como nutriente a curiosidade humana, o jornalismo está
ancorado naquele desejo de conhecer o que ocorre no meio ambiente, configurando o
fenômeno caracterizado sociologicamente como ‘necessidade social da informação’”. Esta
necessidade, continua o autor, é não apenas persistente, mas crescente e cada vez mais
transparente e o que mudou foi a natureza das demandas: “[...] além do arroz-com-feijão –
notícias e comentários –, os novos cidadãos reclamam explicação dos fatos – interpretação – e
valores agregados – divertimento e utilidade” (MELO, 2012, p. 180). Melo vai mais longe no
otimismo: “Tenho, aliás, a sensação de que o jornalismo nunca perfilou tanta vitalidade. Até
mesmo porque seus ingredientes essenciais são o conflito, a contradição, o inusitado, o
imprevisível” (idem, p. 431).
Traquina (2008) considera que o jornalismo tem o papel de “[...] ‘mercado de ideias’
numa democracia, na qual têm o dever de assegurar que as diversas opiniões da sociedade
sejam ouvidas e discutidas” (p. 34, grifos do autor). O autor diz ainda que vários estudiosos
imputam ao jornalismo não apenas o poder de projetar os assuntos a serem discutidos, mas
também como esses tópicos devem ser enquadrados e compreendidos (idem, p. 16). Nonato
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(2013) também segue esse raciocínio ao analisar as atribuições do jornalismo no século XIX,
apontando para o fato de que inicialmente o jornalismo possuía um caráter mais vinculado a
uma visão do mundo, propagada pelos iluministas, que apoiaram-se na imprensa para pregar a
liberdade de expressão sem interferência da igreja e do estado.
A imprensa nasceu sob os moldes dos ideais do Iluminismo, destacou-se com o
crescimento da burguesia e consolidou-se com a criação da prensa de Gutenberg. O
avanço do capitalismo impulsionou a comunicação, principalmente a partir do
surgimento das novas tecnologias, e transformou a informação em mercadoria. Além
de ser um difusor de informação, o jornalismo carrega instrumentos que possibilitam
a reflexão e a compreensão dos fatos e da própria história. (NONATO, 2013, p. 144).

Das 20 jornalistas ouvidas por esta pesquisa, apresentamos a seguir 15 depoimentos
sobre a maneira como veem o jornalismo, sendo que muitos se assemelham com os conceitos
enunciados pelos/as autores/as acima; alguns consideram que estes são os valores originais do
jornalismo, mas que não são cumpridos pela maioria dos/as profissionais atualmente; e alguns
desacreditam totalmente a atividade e sua capacidade de intervir na realidade.
“Eu tenho aquela ideia desde que Gutenberg imprimiu primeiro a Bíblia, tem uma
frase não sei de quem, acho que do MacLuhan, que disse que a imprensa foi e é o
maior poder revolucionário de todos os tempos. Eles estão tentando fazer da
humanidade toda uns babacas de internet pra acabar com o justo poder da imprensa,
né? Porque babaca não cobra nada e não faz nada. Então, eu acho, a imprensa de um
modo geral, o poder mais revolucionário, o quarto poder, né?” (Ieda)
“[...] pra mim jornalismo tem que ser um instrumento de construção da humanidade,
da cidadania, o homem precisa do jornalismo pra se melhorar, pra se, ser cidadão,
pra ser humanizado, então, pra mim, jornalismo ele tem que ter um compromisso,
compromisso de ser de utilidade sociocultural, se ele não cumpre esse papel
sociocultural de uma sociedade ele não é jornalismo, ele é só um entretenimento, ele
é uma conversa de compadres com comadres, ele é uma conversa de rede social.”
(Beatriz)
“Jornalismo pra mim é você levar informação de interesse público para – tem que ter
essa função e exercendo isso nós vamos contribuir com a sociedade. [...] claro que
hoje tem a informação de curiosidade pública e cresceu muito [...] só pra atender a
curiosidade da pessoa, não tem mais nenhuma função. [...] eu vejo o jornalismo
dessa forma, de você capacitar o cidadão, capacitar as pessoas pra elas terem uma
intervenção melhor na vida delas... [...] desde uma coisa simples até questões mais
complexas, do tipo formar uma opinião a respeito de uma eleição, né, acompanhar o
que tá acontecendo e formar a própria opinião. Agora eu ainda sou das pessoas que
acham que você tem que oferecer uma informação plural pra deixar a pessoa
escolher o que ela quer e não bombardear ela com a informação que você, veículo,
ou você, editora, acredita, pra obrigar ela a pensar o que você pensa. [...] Eu sou
meio romântica nesse aspecto, porque eu acho que ainda hoje, mesmo com a
quantidade de informação que tem, aliás, apesar dela, ou talvez por ela mesma, ainda
é necessária a informação de qualidade pra ajudar as pessoas a terem, a formarem, a
serem livres...” (Mariana)
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“O jornalismo pra mim faz o papel de olhos, ouvidos e boca da sociedade, ele é o
guardião da sociedade, ele vigia, ele denuncia, ele não é perfeito, não tô falando
nada utópico não, mas eu acho que ele é o guardião da democracia. [...] se não fosse
a Operação Lava Jato ser tão foco da imprensa, talvez ela já tinha acabado há muito
tempo, e tá tendo uma importância muito grande pra melhorar a ética, no nosso país
na área política, né?, [...] da relação promíscua entre empresários e políticos. Então
eu acho que o jornalismo é muito importante, embora a gente também não possa se
iludir, que nós jornalistas não somos grande coisa, a gente trabalha em grandes
empresas, faz, acaba atendendo os interesses dessas grandes empresas, mas a gente,
dentro disso, tem brechas, às vezes, que a gente pode fazer a parte da gente, pra
fazer matérias de cunho social, matérias interessantes e que tenham relevância
social.” (Débora)
“Olha, eu acho que o jornalismo, pode ser até uma visão romântica, mas eu acho que
o jornalismo, principalmente [...] como o jornalismo foi concebido, dentro dum
projeto iluminista, dentro dum projeto vinculado à ideia de democracia, sabe, cê
pensar assim que cê não pode ter um regime democrático sem ter uma liberdade de
expressão, sem ter liberdade de imprensa, quer dizer, esse papel civilizatório do
jornalismo, esse papel de reafirmação dos nossos valores democráticos, né, esse
compromisso que o jornalismo tem que ter com a verdade, com a credibilidade, tudo
isso pra mim tá em choque, tudo isso pra mim, no Brasil então, principalmente,
porque cê tem um modelo de jornalismo hoje que virou um modelo que é
concentrador, um modelo que é de monopólio, não é? E que é um modelo que não tá
aí pra atender o interesse do público, tá pra atender o interesse de grupos
econômicos, não é? Então, todas essas distorções que a gente vê hoje, por exemplo,
o que tá acontecendo hoje no Brasil, esse momento político que a gente tá vivendo,
não é? Por exemplo, o que aconteceu, que pra mim foi um golpe de estado, né? [...]
o que aconteceu não tem base legal, porque pra mim foi um golpe que foi fomentado
pela imprensa, a imprensa tá na base daquilo, não é uma imprensa que é
democrática, não é uma imprensa que é plural, né, [...] não é uma imprensa que tá
cumprindo aquele papel que eu acredito que é como o jornalismo deve ser, primeiro,
esse papel que é civilizador, hoje a imprensa parece que ela faz mais é confirmar os
piores vícios da sociedade, né?” (Valentina)
“Eu acho que hoje mais do que nunca o jornalismo tá presente em tudo, né? pra
segmentos que precisam mostrar a cara, dizer ao que vieram, né, mostrar que estão
presentes, eles precisam de jornalistas [...] o que muitas vezes as pessoas não
querem mostrar, mas que precisa ser mostrado, é o jornalismo está aí pra se fazer
justiça, ele tá aí pra se fazer comunicação entre povos, entre gerações também, né?
Pra mostrar, pra fazer uma conexão entre passado, presente e, por que não, futuro?
Acho que o jornalismo tem condições de fazer todas essas amarrações, essas
interfaces, e a gente consegue fazer isso de uma forma muito bem feita se a gente
tem amor, se a gente tem paixão, se a gente tem carinho, além da preparação e da
competência pra fazer, né? Isso tudo se a gente faz com paixão e de forma ética, de
forma correta, então acho que é o melhor canal pra se fazer isso, e sobretudo, sem
sensacionalismo, acho que uma das coisas que mata o jornalismo hoje, que deixa ele
um pouco desacreditado, ou que deixa ele um pouco é rasteiro, é o sensacionalismo,
[...] talvez por essa disputa, essa concorrência de um veículo atrás do outro, ou de
um meio, né, de uma mídia com a outra, [...] esse sensacionalismo ele que mina um
pouco do bom jornalismo, pra mim isso não é jornalismo, vira um entretenimento de
péssima qualidade...” (Tálita)
“Olha, quando eu comecei eu tinha, eu fui muito idealista, eu tinha o jornalismo
como agente de mudança, de transformação, gente, eu acreditei, eu sou daquela
geração que cresceu durante a ditadura militar, eu acreditei que a gente tinha força
de transformar a realidade, de fazer um mundo melhor, eu acreditei nisso tudo e
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apostei nisso! Quebrei a cara, inclusive com os líderes, né, daquela época – pelo
amor de Deus, que vergonha, que roubalheira desse PT, que coisa horrível! Então,
foi uma descrença total, desilusão com tudo. Agora, o jornalismo em si, eu acho que
com essa facilidade da internet foi aquela revolução [...] todo mundo vive com
celular ali, filma, jogou lá no facebook, ‘cabou, todo mundo é jornalista hoje em dia.
E virou um tal de... todo mundo vomitar suas opiniões, sem fundamento muitas
vezes, então, eu acho que o jornalismo deixou de ser, o jornalismo não existe mais.
Aqui em Goiás principalmente, né, que o jornalismo se limita às forças políticas
econômicas, completamente preso e só reproduzindo os releases, que já vêm
prontos, de acordo com os interesses das instituições, que bancam, né, os meios de
comunicação. Então, jornalismo, em si, não existe, acho que em nenhum lugar do
mundo, mas Goiás, pelo clientelismo, é um pouquinho pior que os outros, né? Então,
eu desencantei totalmente, não foi isso que eu pensei, não era isso que eu queria pra
mim.” (Tatiana)
“Acho que é levar os olhos e ouvidos da sociedade onde ela não pode ir. Informar os
fatos desvendando os reflexos que eles vão ter na vida de cada um. Dar subsídios
para que as pessoas formem opiniões e tomem posições. E, hoje mais que nunca,
investigar e denunciar18.” (Sílvia)
“[...] o jornalismo pra mim é uma ciência [...] que quem faz é o jornalista. [...] As
empresas de jornalismo não fazem jornalismo, elas vendem fatos e direcionam os
assuntos conforme os interesses dela, mas o jornalista, aquele que sai da faculdade e
vai trabalhar lá na empresa, ele, enquanto tá escrevendo a matéria, ele tá sendo
jornalista, ele não está sendo manipulado, ele tá só seguindo pela consciência dele.
Que que é o jornalista? É um contador de histórias. E ele tem uma função social?
Tem, porque ele é o elo entre o povo e as autoridades, entre aquilo que o povo pensa
e as autoridades que fazem, que tomam as providências, é muito importante isso. O
que se vê hoje em dia é que, infelizmente, as empresas são mais manipuladoras, ou
os fatos são mais manipulados, chegam de uma maneira mais manipulada até o
público, até nós, mas o jornalista mesmo, aquele que conta a história... ele tem um
papel social muito importante, ele pode transformar uma realidade [...]então o
jornalismo é isso, e exige muita paixão, né? porque é uma dedicação, é tempo
integral, jornalismo é quase como medicina, cê não deixa de ser médico dentro de
um avião se você vir uma pessoa passando mal, cê não deixa de ser médico porque
cê tá de férias, cê vai socorrer, assim é o jornalista, ele tá em férias, tá num local,
tem um terremoto ali, ele vai contar, ele vai contar aquela história, porque aquilo tá
no sangue, ele vai contar aquela história, isso pra mim é o jornalismo.” (Clarice)
“[...] a função social do jornalismo é muito importante. Se nós formos levar em
consideração a quantidade de ex-presidentes, ou o atual presidente, de chefes da
Casa Civil, de ministros, de presidentes de partido envolvidos na Lava Jato e que
[...] tentaram continuar com seus esquemas de corrupção, ou tentaram aprovar coisas
horríveis no congresso, e que isso só não foi pra frente porque os meios de
comunicação denunciaram [...] eu acho que isso aí, por si só, já mostra muito do que
é o papel social do jornalismo. [...] Denúncias de assédio que são feitas, denúncias
de discriminação de gênero nas corporações e que são veiculadas também pela
mídia, eu acho que uma série de situações que apontam a desigualdade e que passam
batidas por nós, no nosso cotidiano, e que a mídia consegue trazer isso à tona, ela
consegue colocar isso em discussão. [...] eu acho que em termos de agenda setting
da mídia a gente tem que melhorar, mas eu acho que a gente tem avançado [...] eu
acho que os nossos veículos de comunicação eles têm limitações, eles têm
interesses, eles têm deficiências, mas eu acho que sem eles nós estaríamos
18

Questão respondida pelo Messenger, depois da entrevista feita pessoalmente.
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infinitamente pior, nós teríamos muito menos elementos pra fazer nossas escolhas,
pra saber o que estão fazendo dos nossos direitos, dos nossos impostos, da nossa
saúde, da nossa educação, da nossa cidadania. Então, [...] jornalismo pra mim é
tentar dar para o cidadão a maior quantidade possível de elementos de escolha, eu
acho que se ele tiver várias escolhas pra fazer, a gente vai ter conseguido cumprir
nosso papel como jornalista... [...] então você vai fornecendo pro seu público um
mosaico de fatos, de versões, de apontamentos que aí – não tô falando de fake news
não, tá? tô falando de notícia verdadeira, checada, tô falando de jor-na-lismo.”
(Raquel)
“Eu acho que o jornalismo tem um peso muito grande pra democracia, acho que tem
um papel social muito importante, muito forte, é... acho que é triste assim que a
gente muitas vezes vá por um caminho muito errado, acho que jornalismo no Brasil
como um todo tá muito desacreditado e não é exagero... [...] eu tava vendo uma
discussão no twitter, que uma jornalista lá de São Paulo escreveu que um bom
presente pro fim de ano agora são assinaturas de jornais: ‘Com cinquenta reais cê
assina três bons jornais, mais um internacional, ou uma revista’ Aí foi uma chuva de
crítica em cima dela, falando que jornal não tem mais credibilidade nenhuma,
citando capas de revistas ou capas de jornais com distorção de fato, com uma
parcialidade muito forte, e aí eu falei: ‘Ou, eles têm razão na crítica’, embora eu
assine, muito recentemente eu assinei dois jornais, já assinava a Folha, aí assinei
Estadão, assinei O Globo, porque eles ‘tão fechando o acesso, né? [...] ‘Não tem
jeito, eu vou ter que assinar, porque senão não vou ler’, e eu gosto de ler, né? Então
assim, eu acho que os jornais caminham pra isso, pra cobrar assinatura mesmo e
tudo, mas ao mesmo tempo as pessoas têm razões nas críticas, [...] acho que o
jornalismo tá passando por uma fase... E é bom, é bom mesmo ser alvo de crítica,
perder muita credibilidade pra se ver [...] o valor de se recuperar a credibilidade.
Então acho assim, jornalismo, eu sou muito suspeita pra falar, porque eu gosto
demais, mas eu acho que nosso foco deve ser o esclarecimento da população, deve
ser cidadania, deve ser papel social, deve ser a transparência, deve ser a vigilância, é
isso que é o ideal.” (Simone)
“Eu acho que esse jornalismo de hoje não é a essência do que eu gostaria que fosse,
tanto que hoje em dia eu não consigo mais assistir jornal porque é um pé no saco,
que eles só falam asneira; eu acho que o jornalismo perdeu a essência dele no
sentido de, por exemplo, a gente vê matéria de bairro todo dia e a prefeitura já tem
uma nota pronta pra todo mundo: ‘Ah, disse que vai resolver, que vai olhar’ e fica
por isso mesmo e a, os veículos não têm mais aquele poder que tinham antes [...]
Então eu, é uma coisa que eu me questiono hoje, assim, que que tá acontecendo com
esse jornalismo ainda mais no meio de tanta gente produzindo conteúdo o tempo
todo. Então, eu acredito ainda que a formação de jornalista ela é essencial, mas eu
acredito que nesse meio todo tem mais gente que não é jornalista por formação
fazendo coisa muito melhor do que a gente que tem diploma, porque se perdeu um
pouco nessa essência, muitos, né, por dinheiro, muitos porque querem ter um
momento de fama, sei lá, enfim, e perdem o que é o real sentido, porque eu acho que
quando a pessoa acha que ela é a notícia, que ela é um astro, perdeu tudo, isso não é
jornalismo na minha opinião”. (Márcia)
“Eu acho que o jornalismo tem uma função importantíssima, mas que não é – eu falo
que eu nem sei se eu quero continuar na área porque é uma decepção todo dia – ele
não exerce o que ele deveria, ele fica reforçando estereótipos, padrões, esses trem
que deveria ser quebrado, [...] por exemplo, eu nunca quis trabalhar em TV porque
cê tem que ser bonitinha, fazer escova e maquiagem e usar salto. Por quê?! Por que é
mais sensual? Não é pra ser sensual, é jornalismo, não é... Não entendo, nunca quis
assim... Eu acho que o jornalismo tem um potencial enorme que não é explorado, né,
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porque ele deveria servir pra quebrar alguns padrões, né, e ele faz é reforçar...”.
(Lúcia)
“A função social do jornalismo... É levar essa informação da melhor maneira
possível, levar a informação pra o maior número de pessoas possível e de maneira
que possa acrescentar, possa mudar certas realidades. Então, eu sempre tento pensar
muito nisso, porque às vezes a gente fica fechado num ar condicionado, numa sala, e
a gente às vezes se esquece dessa função... primeira, né? [...] quando eu fui fazer o
teste pra saber se eu queria ser jornalista ou advogada, é, eu falei pra psicóloga: ‘Eu
quero fazer alguma coisa que possa mudar a vida de alguém’, então eu tento fazer
muito isso no jornalismo e pra mim eu acredito que ele tem, sim, esse poder de, de
transformar, tocar, fazer pensar e não só transmitir as informações, cruas, [...] acho
que a gente tem que realmente pegar as histórias e fazer chegar nas pessoas da
melhor maneira possível, que também traga alguma reflexão, alguma noção do que
tá acontecendo, se não em linhas, se não de forma direta, de forma indireta, que a
pessoa entenda o que tá acontecendo com ela, com as coisas à sua volta, enfim, e
possa entender um pouquinho da realidade que o cerca e do que que ela pode fazer
pra mudar, ou não, né? Porque às vezes não dá pra fazer nada...”. (Bianca)
“Olha, o jornalismo pra mim é informar de uma forma nem sempre imparcial,
porque não dá pra ser imparcial, eu sou uma pessoa parcial, eu tô do lado do povo,
do lado do pobre, porque eu já vim de lá, eu sou uma voz do povo e eu não tenho
como ser imparcial a uma situação de risco, quando uma família tá vivendo na beira
do brejo. Tem que ter opinião, cadê o governo? Cadê as autoridades? Cadê as
entidades? Cadê o povo pra ajudar? Né? [...] O nosso problema no Brasil não são as
minorias, porque as minorias elas se encaixam em outros grupos e elas se desfazem,
a maioria é que precisa de ajuda nesse país, esse país é formado por uma
desigualdade social muito grande, onde a maior parcela é de pobres, se não fosse
pobre o Lula nunca teria chegado no governo, se não fosse o pobre, Dilma não tinha
dado continuidade ao poder do Lula. [...] oportunidade que eu tenho é de trazer um
pouco de igualdade social e de dar voz a quem não tem voz, é de ouvir o humilde,
ouvir o humilhado, ouvir o rejeitado pela sociedade, porque a sociedade é muito
crítica, é muito cri cri, tem um grupo de pessoas que só pode é o branco, é o que tem
dinheiro, é o filho do fulano, é o filho do beltrano, e a grande maioria vai ficar
penalizada por isso? Então, o jornalismo que eu aprendi a fazer, que eu gosto, é o
comunitário, é de dar a voz e vez pra quem não tem voz”. (Viviane)

Percebe-se nesses depoimentos um relativo consenso sobre o poder do jornalismo e
também sobre qual deve ser o papel dos/as jornalistas na sociedade, papéis que são cobrados
tanto pela sociedade quanto pelos/as próprios/as profissionais.
No “tipo ideal” esboçado, os membros desta comunidade interpretativa são pessoas
comprometidas com os valores da profissão em que agem de forma desinteressada,
fornecendo informação, ao serviço da opinião pública e em constante vigilância na
defesa da liberdade e da própria democracia. (TRAQUINA, 2005, p. 129)

O autor (2005, p. 130) destaca que “ser jornalista implica a partilha de um ethos que
tem sido afirmado há mais de 150 anos”. Ethos, segundo Sodré (2006), designa tanto a
morada, quanto as condições, as normas, os atos práticos que os indivíduos executam
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repetidamente e por isso com eles se acostumam, ao se abrigar em um determinado espaço:
“É a consciência atuante e objetivada de um grupo social – onde se manifesta a compreensão
histórica do sentido da existência – e, portanto, instância de regulação das identidades
individuais e coletivas” (SODRÉ, 2006, p. 24). Santos (2017), ao analisar a atuação de três
mulheres comentaristas da Globo News, considera que

a percepção do jornalismo envolve duas abordagens: de campo, na concepção de
Bourdieu (1997, p. 57), e como ator social. Nas duas percepções o jornalismo, e
consequentemente, os jornalistas, estão imersos em contradições e complexidades,
que envolvem elementos ligados ao ethos profissional, mas também às condições da
própria prática. [...] o ethos jornalístico distingue atividades e indivíduos como
impregnados por uma vocação ou responsabilidade, que os leva a buscar, investigar
e divulgar informações que tenham relevância social. [...] ao atuarem enquanto
indivíduos que têm credibilidade e visibilidade profissional os/as jornalistas tendem
a carregar consigo seus discursos. (SANTOS, 2017, p. 2-5)

Traquina (2005) afirma que os valores partilhados por jornalistas incluem a defesa da
liberdade, a independência e a autonomia em relação a outros agentes sociais, o compromisso
com a verdade, e a objetividade, que, embora seja um valor sempre questionado, frisa o
pesquisador, é um elemento que ajuda o/a jornalista a vencer “as horas de fechamento”, por
evitar “a necessidade de os jornalistas escolherem entre reivindicações da verdade
contraditórias” (idem, p. 141). Figaro (2013) reforça essa partilha de valores em seu estudo
com jornalistas de São Paulo:

Credibilidade, veracidade e fundamentação são valores que só o jornalista pode
agregar e filtrar para a informação. É uma questão de especialização, de
profissionalização, de um saber fazer específico. Uma atividade que não se
confunde, para o entrevistado, com a do cidadão comum. (FIGARO, 2013, p. 57)

Ortega e Humanes (2000) desenvolveram a teoria de que jornalistas se apropriaram da
atribuição antes destinada a intelectuais, que é a de interpretar os acontecimentos sociais para
a própria sociedade.

Entre tradição, intelectuais e jornalistas há uma continuidade histórica e cognitiva.
Histórica porque são três formas de dotar de sentido a sociedade. Cognitiva porque
de suas práticas derivaram o sentido comum posto à disposição de cada sociedade
para dar o mundo por explicado, tudo aquilo que de misterioso, oculto e ilógico tem
a existência humana. [...] Definitivamente, a sociedade, que não tem nada similar a
uma “consciência coletiva” espontânea ou imanente, vai recorrer a imagens que a
representam para que com elas possam identificar-se (apropriando-se delas ou
rechaçando-as) os atores individuais e os grupos sociais. [...] E é precisamente esta
capacidade de fazer visível à sociedade a que melhor define hoje os meios de
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comunicação e os jornalistas como atores sociais19. (ORTEGA; HUMANES, 2000,
p. 62-63, grifo dos autores, tradução livre).

Esta concepção, de que cabe ao jornalismo traduzir a sociedade para si mesma, se
assemelha às opiniões constatadas nos depoimentos de Mariana, Débora, Raquel, Clarice,
Sílvia, Bianca e mesmo na fala de Valentina, que embora tenha afirmado que a imprensa hoje
não assegura informação plural, reiterou que esta é a função original que deveria ser exercida
pelos/as profissionais do jornalismo. Outra definição presente nos depoimentos é a do
jornalismo enquanto instrumento de construção de cidadania, de elemento essencial à
democracia pelo papel de vigilância do poder, conforme ressaltado por Traquina (2008),
Travancas (1993) e Ortega e Humanes (2000). Todavia, entremeadas a estas declarações,
surgiram as contradições ao discorrerem sobre como a atividade tem sido exercida.

No entanto, ao observar o trabalho real dos jornalistas, eles encontram o que não
querem, ou seja, valores e práticas que não reiteram os valores deontológicos. Isto é,
o jornalismo se ilumina com esses valores, no entanto, não são esses valores que
orientam a atividade real de trabalho. (GROHMANN 2013, p. 246).

Ieda definiu o jornalismo como poder revolucionário, mas analisou que jornalistas
estão se transformando em “babacas de internet”; Beatriz considerou que o jornalismo pode
ser o avesso de tudo o que ela disse “[...] se ele não cumpre esse papel sociocultural de uma
sociedade ele não é jornalismo, ele é só um entretenimento, ele é uma conversa de compadres
com comadres, ele é uma conversa de rede social”; Valentina analisou que o modelo atual de
jornalismo rompeu com os valores primordiais da atividade porque não é exercido para
atender os interesses do público e sim os interesses de grupos econômicos; Débora contrapôs
que os papéis destinados aos/às jornalistas são limitados pelo fato de que “...nós somos
simples trabalhadores, a gente tem que ter essa noção, nós não somos salvadores da pátria...”;
Tálita analisou que a concorrência entre os veículos e entre as mídias fez com que o
jornalismo se tornasse sensacionalista e um mero entretenimento; e Simone narrou um
episódio que ela julga revelador do quanto o jornalismo está desacreditado, opinião com a
19

Entre tradición, intelectuales y periodistas hay una continuidad histórica y cognitiva. Histórica porque son tres
formas de dotar de sentido a la sociedad. Cognitiva porque de sus prácticas se ha derivado el “sentido común”
puesto a disposición de cada sociedad para dar el mundo por descontado, para hacer comprensible todo aquello
que de misterioso, oculto e ilógico tiene la existencia humana. [...] En definitiva, la sociedad, que no tiene nada
similar a una “consciencia colectiva” espontánea o inmanente, ha de recurrir a imágenes que la representen para
que con ellas puedan identificarse (apropiándoselas o rechazándolas) los actores individuales y los grupos
sociales. [...] Y es precisamente esta capacidad de hacer visible a la sociedad lo que mejor define hoy a los
medios de comunicación y a los periodistas como actores sociales. (ORTEGA; HUMANES, 2000, p. 62-63).
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qual concorda, embora ela ainda tenha declarado esperança de que o jornalismo volte a
cumprir seu papel construtivo, orientador e de vigilância porque “é isso que é o ideal”.
Em três depoimentos, não há nenhuma esperança, nota-se apenas o desencanto e o
descrédito com a profissão, trazidos de maneira incisiva: Tatiana disse que hoje desacredita
totalmente do poder de transformação social e de detentor da informação, que ela também
atribuía ao jornalismo, o que a levou a decretar a morte da atividade; para Verônica, o fato de
ainda estar na profissão se deve à falta de opção: “O jornalismo me deu o que eu tenho hoje,
né, me deu casa, me deu carro, me deu conhecimento que eu tenho hoje, hoje eu sou pósgraduada em comunicação e multimídia, mas... eu não gosto de jornalismo. Se eu não tivesse
passado num concurso eu não estaria mais jornalista. [...] porque eu fui fazer jornalismo
pensando numa coisa e fui levada a outra, porque a gente é levado pelo jornalismo, onde você
arruma um emprego, você fica, e acaba fazendo tarefas que não são aquelas pras quais você se
propôs...”; e Valentina se declarou decepcionada com a forma como o jornalismo tem sido
feito hoje no Brasil.
As jornalistas destacaram também a influência que o jornalismo exerce na formação
das opiniões das pessoas. Para Roberta, o papel do jornalismo “[...] é contar histórias da vida
real pras pessoas poderem às vezes se inspirar, se espelhar e também verem o que não devem
fazer”; Viviane considerou que a principal atribuição da atividade é “[...] dar vez e voz para
quem não tem vez e voz”; Mariana enfatiza que, para ser jornalismo, a informação tem que
ser de ‘utilidade pública’, destaca ‘o crescimento dos sites de fofocas’, mas acredita que
informações de qualidade ainda podem ajudar as pessoas se formarem e a serem livres em
suas escolhas; Raquel afirma que “[...] os nossos veículos de comunicação eles têm
limitações, eles têm interesses, eles têm deficiências, mas eu acho que sem eles nós
estaríamos infinitamente pior”. Essas análises correspondem a reflexões de Alsina (2009), que
classifica os meios de comunicação como tradutores da realidade social. Entretanto, pontua o
pesquisador, a mídia está concebida dentro dos poderes, e, portanto, não deixa aparecer
mensagens que possam questionar sua política, acentuando assim as injustiças existentes e
ocasionando episódios de violência. “Partindo dessa perspectiva, podemos ver que a própria
mídia é a causadora da violência” (idem, p. 190). Todavia, contrapõe o autor, ao aceitar que
os meios de comunicação possuem uma série de funções sociais coloca-se a possibilidade de
que os meios de comunicação cumpram um serviço público. “Dessa feita, esses meios
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poderão contribuir para o funcionamento dos sistemas democráticos, participar das
campanhas sociais, propiciar a criação de propostas culturais das minorias etc”. (p. 199).
Muitas continuam declarando a fé no jornalismo como agente de transformação social,
o que condiz com resultados de estudos de Travancas (1993) e Ortega e Humanes (2000).
Para Joana, “o papel do jornalista é o de um agente transformador, [...] ele tem que ser capaz
de mudar a sociedade, ele tem que ser capaz de ser esse agente de transformação social”, mas
ela também considerou que “isso tem mudado muito ao longo do tempo”. E ela enunciou o
que é necessário que para que esse papel seja cumprido: “Você precisa ser responsável, tem
de ser correto, não ser envolvido por informações não convincentes e também tem que correr
atrás das fontes, ser extremamente fidedigno com suas fontes e respeitar as suas fontes”.
Tálita também abordou essa questão, dizendo que ensina a seus alunos a irem atrás das
informações e não publicar apenas o que recebem como notas oficiais. Ela falou também
sobre ‘brigas’ que comprou enquanto era repórter de jornal impresso, por causa erros de grafia
e equívocos de informação inseridos por editor e subeditor em matérias assinadas por ela e em
nome da maneira que ela acredita que deve se fazer jornalismo. Estas observações de Joana e
Tálita correspondem a análises de Ortega e Humanes (2000), que consideram um paradoxo o
fato de que os/as jornalistas, ao mesmo tempo que têm uma clara consciência sobre sua
capacidade de criar representações sobre a realidade em geral e de intervir na vida pública em
particular noticiem fatos sem assumir responsabilidades, fazendo isso como mais uma
modalidade da liberdade de expressão (idem, p. 71). Por isso, analisa Grohmann (2013, p.
210),“estudar a comunicação no mundo do trabalho, segundo Figaro (2010), é um ponto de
vista especial que nos permite revelar interações entre sujetividades, entre o que é constitutivo
do humano, além de mostrar a partir de quais valores as pessoas fazem suas escolhas”.
Ieda define o jornalismo como ‘revolucionário’ e reitera o conceito de ‘quarto poder’
enunciado no século XIX20, designação que é desconstruída por Ortega e Humanes (2000, p.
194):

Temos que afrontar a cabal explicação do jornalismo em suas relações com o poder
a partir de uma perspectiva mais ampla. Assim e para começar, temos de rechaçar
que se trate do “quarto poder”. Não o é em nenhum sentido: nem porque siga em
importância aos outros três, nem porque sua função se esgote na vigilância deles;
nem porque sua legitimidade provenha da mesma fonte que a da política; nem
porque seu âmbito de competências se contenha e limite dentro dela. Na relação com
20

Essa expressão, segundo o Portal Imprensa (portalimprensa.com.br) foi cunhada por Lord Macauly (18001859), parlamentar, literato e historiador inglês, em 1828, em um contexto não muito claro.
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os outros três, confunde-se em ocasiões com todos e cada um deles, assim como não
é possível de entender, funcionalmente ao menos, se não em estreita associação (de
interdependência) com o resto de níveis da política. Este caráter transversal converte
ao jornalismo em uma forma de poder que não está antes, ou depois, ou ao lado da
política, senão integrado simbioticamente a ela. [...] Assim entendido, este poder se
converte em uma moral que proporciona à sociedade as pautas necessárias para
dotá-la de um certo grau de coesão interna21. (ORTEGA; HUMANES, 2000, p.
194).

A transversalidade da política no jornalismo de que falam Ortega e Humanes (2000) é
comprovada nos exemplos que as jornalistas citaram sobre as relações entre os dois
segmentos: Débora e Raquel destacaram o papel dos meios de comunicação na operação Lava
Jato, investigação que tem mexido com os bastidores da política nacional e que, na visão das
duas, já teria sido paralisada se não fosse pela vigilância constante de jornalistas; Valentina
também destacou o protagonismo do jornalismo no processo de impeachment sofrido pela
presidenta Dilma Roussef, mas enfatizando o aspecto negativo. Tanto pela vigilância com os
abusos de poder, quanto ao apoio ao impeachment, que Valentina considerou que foi feita de
maneira escusa, o que sobressai nos depoimentos é o poder do jornalismo, que na primeira
situação denunciou os esquemas de corrupção, e na segunda deu sustentação aos políticos e
aos segmentos da sociedade que se manifestavam a favor da destituição da presidenta.
Isso nos leva à análise de Ortega e Humanes (2000) de que toda sociedade requer um
universo de símbolos com os quais se identificam para conseguir um certo grau de coesão
interna e que proporcionar este marco cultural tem sido tarefa específica de intelectuais e
agora de jornalistas. A importância do jornalismo como fonte de poder social, defendem,
encontra-se em um traço que o diferencia radicalmente das outras formas de poder acima
citadas:
Se trata de seu caráter desinstitucionalizado. E duplamente: de um lado, pela escassa
profissionalização [...] de outro, pela difícil inserção estrutural do jornalismo,
21

La cabal explicación del periodismo en sus relaciones con el poder tenemos que afrontarla desde una
perspectiva más amplia. Así y para empezar, hemos de rechazar que se trate del “cuarto poder”. No lo es en
ninguno de sus sentidos: ni porque siga en importancia a los otros tres, ni porque su función se agote en la
vigilancia de ellos; ni porque su legitimidad provenga de la mima fuente que la de la política; ni porque su
ámbito de competencias se contenga y limite dentro de ella. En relación con los otros tres, confundirse en
ocasiones con todos y cada uno de ellos, así como no ser posible de entender, funcionalmente al menos, si nos es
en estrecha asociación (de interdependencia) con el resto de niveles de la política. Este carácter transversal
convierte al periodismo en una forma de poder que no está antes, o después, o al lado de la política, sino
integrado simbióticamente a ella. […] Así entendido, este poder se convierte en una moral que proporciona a la
sociedad las pautas necesarias para dotarla de un cierto grado de cohesión interna. (ORTEGA; HUMANES,
2000, p. 194).
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dividido entre tantos âmbitos de poder e a sociedade. Em virtude desta característica,
se dota de uma ampla margem de manobra, o que lhe permite estar presente de
maneira contínua em qualquer espaço social. Ao mesmo tempo, o libera de assumir
algumas responsabilidades definidas. Ele confere aos profissionais um traço que é,
além disso, parte de sua mitologia: o de outsiders, dificilmente identificáveis com
alguma concreta posição precisamente por sua capacidade para estar presente em
uma parte delas22. (ORTEGA; HUMANES, 2000, p. 193-194, grifo dos autores,
tradução livre).

Ortega e Humanes (2000) relativizam o poder de que jornalistas dispõem e consideram
que mesmo que eles/as contribuam consideravelmente para a construção da realidade, que
detenham mecanismos de influência indiretos e possam se movimentar com maior liberdade
do que quem ocupa formalmente os âmbitos do poder, isto significa apenas que jornalistas
podem apoiar ou atacar quem tem mesmo autoridade para modificar a realidade, que são os
três poderes legalmente instituídos. “Sobre estes podem desempenhar uma ação tanto de apoio
como de erosão, e ao conjunto da sociedade não vão dar conta de uma gestão que a eles não
compete executar, mesmo quando possam ter contribuído decisivamente a desenhar”23
(ORTEGA; HUMANES, 2000, p. 197, tradução livre). Assim, as jornalistas, em sua maioria,
reiteram o potencial do jornalismo, mas consideram que, da forma que ele está sendo
desenvolvido, contribui para reforçar os preconceitos que reinam no meio social.
Acrescenta-se a isso que, mais do que na maioria das profissões, as vidas dos/as
jornalistas estão simbioticamente ligadas aos acontecimentos do país, o que também confirma
os achados de Travancas (1993).

As próprias trajetórias de vida são apresentadas sempre em relação a eventos sociais.
Ou seja, suas histórias de vida também estão inseridas no processo e, ainda que nem
todos ressaltem, eles são atores da cena. Não há como separar suas vivências da
história do próprio país, pois elas já estão impregnadas. (TRAVANCAS, 1993, p.
79).

Temer e Tuzzo (2017, p. 2) destacam o fato de que jornalistas se configuram como
fontes alternativas de dados, construindo “[...] memórias diferenciadas sobre os fatos e
22

Se trata de su carácter desinstitucionalizado. Y ello por partida doble: de un lado, por la escasa
profesionalización a que aludimos en un capítulo anterior, de otro, por la difícil inserción estructural del
periodismo, a caballo entre tantos ámbitos de poder y de la sociedad. En virtud de esta característica, se dota de
un amplio margen de maniobra, lo que le permite estar presente de manera continua en cualquier espacio social.
Al mismo tiempo, le libera de asumir unas definidas responsabilidades. Ello confiere a los profesionales un rasgo
que es, además, parte de su mitología: el de ser outsiders, difícilmente identificables con alguna concreta
posición precisamente por su capacidad para estar presente en una buena parte de ellas.
23
Sobre éstos pueden desplegar una acción tanto de apoyo como de erosión, y al conjunto de la sociedad no han
dar cuenta de una gestión que a ellos no corresponde ejecutar, aun cuando puedan haber contribuido
decisivamente a diseñar. (ORTEGA; HUMANES, 2000, p. 197).
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acontecimentos, sendo eles mesmos fontes importantes para compreender processos históricos
ou situações específicas”. A ditadura militar foi um dos principais acontecimentos nas
trajetórias de Ieda e Beatriz. Ieda veio para Goiânia em 1968, após ter sido expulsa da USP
por causa da militância política contra o regime e aqui teve que apresentar ‘atestado de
ideologia’ para ter a carteira de trabalho assinada, além de ter de se apresentar em Brasília
algumas vezes para provar que não estava envolvida em conspirações. Beatriz, que teve o
marido preso, em Goiânia e em Brasília, por diversas vezes na década de 1970, devido à
militância política, passou por várias situações: se ocupou sozinha dos dois primeiros filhos
quando eram pequenos; se empenhou para conseguir assistência médica e alvarás de soltura
em datas especiais tanto para o marido quanto para outros presos; escondeu de um chefe
reacionário em um emprego em órgão público que estava faltando ao trabalho uma vez por
semana para visitar o companheiro que estava em Brasília; organizou um movimento de
mulheres dos detentos, cujo objetivo era denunciar as más condições em que os maridos
viviam, mas para ter acesso a gabinetes parlamentares organizaram rifas justificando que era
para contribuir com a situação financeira das famílias dos presos; e mesmo depois que o
marido foi libertado, ela continuou como a provedora familiar, já que a perseguição
continuou, fazendo com que ele não conseguisse trabalho e até fosse ‘desconvidado’ para um
emprego na capital federal, depois de já estar tudo acertado; e ainda teve que exercer o
jornalismo às escondidas, escrevendo reportagens em conjunto com Beatriz (que atuava então
como freelancer), que eram assinadas somente por ela; e ainda a fundação do Partido dos
Trabalhadores, que contou com sua participação em Goiás. Mariana também falou sobre a
ditadura militar, fazendo um comparativo sobre o modelo de jornalismo sob o regime e após a
abertura democrática. O mesmo pode ser averiguado com as entrevistadas que ainda estão em
atuação, que citam com frequência a Lava Jato; o impeachment sofrido por Dilma; os casos
recentes de pessoas famosas envolvidas em violência de gênero, entre outros.

3.2 FEMINIZAÇÃO DO ASSALARIAMENTO E DO JORNALISMO

Em um trabalho que buscou reconstituir a atuação feminina na esfera pública em
Goiás no século XIX, mapeando registros oficiais que tenham, de alguma forma, trazido
visibilidade às suas existências, Cavalcante (2011) orientou pesquisas que resgataram
histórias de mulheres que tiveram um papel de protagonismo incomum para os padrões da
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época: desenvolveram atividades docentes, agropastoris, pagaram impostos, assinaram
testamentos e até transgrediram leis. Entretanto, as pesquisas comprovaram que os casos de
gerenciamento da própria vida econômica e familiar ocorriam, via de regra, devido à ausência
masculina.

É necessário perguntar em que condições as mulheres assumem suas vozes? As
fontes nos possibilitam ver a ausência de homens com autoridade legal ou social
sobre essas mulheres. São viúvas, já não tem mais a tutela matrimonial garantida
pelos códigos jurídicos da época. Algumas não tem filhos maiores que lhes
poderiam assumir a gestão dos bens. (SILVA JÚNIOR, 2011, p. 82).

Uma atividade que começou a ser facultada às mulheres goianas nesse período foi o
exercício da docência, historicamente o primeiro trabalho público permitido às mulheres,
resultado do pioneirismo de algumas mulheres24 para que a parcela feminina pudesse ter
acesso à educação formal. Entretanto, ao mesmo tempo em que a atividade passou a ser
permitida, cuidava-se para que ela não chocasse com os papéis de esposa e mãe. Por isso, diz
Prudente (2011), em um primeiro momento, são as mulheres solteiras, as órfãs e as viúvas que
vão, efetivamente, assumir a docência: “Consolida-se, no imaginário social a representação da
professora solteirona. Atividade considerada como uma alternativa ao destino natural das
mulheres que não se casavam e que não eram mães” (idem, p. 25). Exceções que, como
mostra Prudente (2011), ao discorrer sobre matérias publicadas no Correio Official de Goyaz
(1837-1899), apenas reforçam as condições a que estavam destinadas as mulheres de então. A
força desses papéis naturalizados como ‘funções divinas’ da mulher era tamanha que, mesmo
quando ocorria a defesa pública do direito das meninas à educação, era apenas pensando em
aprimorar estas atribuições. Na pesquisa feita pela historiadora comprova-se que a imprensa
desempenhava um papel ambíguo: ao mesmo tempo em que defendia o direito das mulheres à
educação, alertava os homens sobre os perigos que a instrução representava para o poder
masculino e sempre que possível criticava o crescimento intelectual das mulheres por meio de
metáforas e textos que se pretendiam cômicos. Entretanto, independente do modelo
construído, as mulheres se inseriram, permaneceram e se firmaram na docência, onde tiveram
a oportunidade de exercer algum poder e sair da invisibilidade na qual viviam há séculos.

24

Entre elas, destacam-se a potiguar Nísia Floresta (CASTRO et al., 2010), a carioca Josefina Álvares de
Azevedo (SOUTO MAIOR, 2010) e a mineira Francisca Senhorinha Motta Diniz (BUITONI, 1986), que
escreveram em jornais e em revistas, defendendo o acesso das mulheres à educação formal. Nísia deixou
também alguns livros sobre este e outros temas relacionados à busca dos direitos femininos.
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O processo para que as mulheres, em Goiás, começassem a ocupar espaços
profissionais antes destinados somente aos homens foi iniciado, assim como em outros países,
na década de 1970, paralelo ao desenvolvimento de uma nova onda do movimento feminista,
desta vez não apenas pedindo o direito de acesso à educação e ao voto, como ocorrera no
século XIX, mas também o direito de exercer funções fora do âmbito doméstico. Não foram
encontrados dados detalhados sobre a inclusão feminina no mercado de trabalho em Goiás (o
que não significa que não existam), porém, Leite (2007) fez uma pesquisa no mercado de
trabalho goianiense e afirma que “[...] a inserção das mulheres no mercado de trabalho num
contexto de intensa reestruturação pode ser representada por meio da noção de força de
trabalho barata e precária” (idem, p. 64). As informações sobre a realidade do mercado de
trabalho na capital goiana foram coletadas por ela em registros do IBGE sobre os anos de
1990 a 2005. Sua primeira constatação confirma, como mostram pesquisas feitas em nível
nacional e em outros países, que a escolaridade não se constitui como um fator explicativo
significativo da inserção marginal das mulheres no mercado formal de trabalho, já que as
mulheres obtêm remunerações inferiores apesar de terem os mesmos níveis de instrução.
Segundo os dados apresentados por ela, compilados da Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS), em 1990 as mulheres em Goiânia já mostravam uma superioridade quanto ao nível de
escolaridade, representando 56,05% dos empregados com ensino médio completo e 51,58%
com superior completo. No ano de 2005, elas se tornaram 63,94% das pessoas registradas na
RAIS com o nível superior completo, enquanto 36,06% eram homens. Embora o nível de
formação implique um aumento da atividade feminina, como comprovam os números trazidos
pela pesquisadora, os diplomas femininos continuam sendo menos valorizados, pois mesmo
quando têm o mesmo nível de escolaridade dos homens, ocupam empregos menos
qualificados. Leite (2015) afirma ainda que, quando as mulheres exercem as mesmas
atividades dos homens, sua formação escolar é superior à exigida no cargo, o que, por sua
vez, não reflete na remuneração. A autora faz uma ressalva: “[…] a análise das desigualdades
salariais é complexa, porque o próprio salário é uma variável complexa, de múltiplos
aspectos, econômicos e ao mesmo tempo sociais, mas também políticos e institucionais.”
(SILVERA, 2003, p. 154 apud LEITE, 2007, p. 111). Mas isto não desmente o fato de que o
lugar das mulheres no mercado de trabalho em Goiânia

[...] estaria, em certa medida, menos condicionado à técnica e à qualificação e mais
aos estereótipos tradicionais, segundo os quais as mulheres devem exercer tarefas de
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auxiliares, realizando trabalhos pouco especializados e subordinados aos homens,
que, por sua vez, ocupam posições de comando, o que seria estruturado pela divisão
sexual do trabalho (LEITE, 2007, p. 115).

A feminização do jornalismo está inserida no processo geral de feminização do
assalariamento vivido nas sociedades ocidentais no final do século XX. “Em poucas décadas e
a despeito da crise do emprego, elas se tornaram quase a metade do mundo do trabalho
remunerado” (MARUANI, 2009, p. 87). Conforme a classificação da autora, o emprego não é
uma ‘questão social’ entre outras, já que
[...] trata-se de um dos elementos estruturantes do funcionamento da sociedade, um
dos elementos que dão sentido a outros desafios sociais. [...] O acesso ao emprego
contribui fortemente para a construção das hierarquias sociais, para a produção de
mecanismos de diferenciação, classificação e segregação. Pois, de fato, ter um
emprego significa ter trabalho e salário, mas significa também ter um espaço na
sociedade. (MARUANI, 2009, p. 85).

Yannoulas (2013) apresenta as diferenças entre feminilização, que diz respeito à
entrada acentuada de mulheres em um determinado segmento; e feminização, que tem a
conotação de mudanças provocadas pela inserção feminina no trabalho assalariado. Segundo
ela, não há uma avaliação homogênea sobre os significados e sentidos dos processos de
feminização do mercado de trabalho:
Algumas especialistas lhe outorgam um caráter subversivo, no sentido do
desregramento do sistema social. Outras a consideram uma vitória das mulheres na
luta pela igualdade (em direitos e em número) quando se verifica entrada massiva
delas num grupo profissional. Finalmente, há quem interprete o processo de
feminização nos seus aspectos negativos, referidos à desvalorização e perda de
prestígio associadas à feminização de uma profissão ou ocupação. (YANNOULAS,
2013, p. 38-39).

Maruani (2009) considera que o mercado de trabalho é um dos lugares onde se
constroem, cotidianamente, diferenças e disparidades entre homens e mulheres e que, para
quem trabalha com o tema mulheres, feminismo e igualdade de direitos entre os sexos, o
conceito de emprego é essencial: “Analisar a situação das mulheres no mercado de trabalho é
questionar seu estatuto social. [...] Nesse sentido, a divisão sexual dos empregos constrói o
gênero.” (idem, p. 86).
Como mostra Rocha (2004), a feminização da profissão está inserida no contexto
nacional de transformação e introdução da mulher da classe média no mercado de trabalho,
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um processo que se intensificou, no Brasil, na década de 1970. A autora afirma que a procura
das mulheres por cursos universitários também justifica a feminização da profissão. “Segundo
dados do Ministério da Educação (MEC), no vestibular de 1998 ingressaram 14.969 mulheres
e 10.015 homens nos cursos de graduação em jornalismo no Brasil” (ROCHA, 2004, p. 102).
Esse aumento do número de mulheres diplomadas pode ser comprovado nos dados do
Ministério da Educação25, que informam que, no período de 2005 a 2015, 60% de concluintes
eram do sexo feminino. A autora traz informações sobre a participação feminina em veículos
de jornalismo desde 1930, quando era praticamente inexistente mulheres jornalistas e como
esta realidade foi se transformando a partir da criação do primeiro curso de jornalismo pela
universidade Cásper Líbero, em São Paulo, em 1947.

Dados do Serviço de Estatística da Educação e Cultura, do Ministério da Educação
mostram o crescimento populacional separado por gênero nos cursos de
Comunicação Social no período de 1948 a 1987. Notamos um aumento da
participação feminina. Em 1948, 354 alunos se matricularam no curso de
comunicação, 17% correspondiam ao sexo feminino. Na primeira turma que se
formou em 1950, dos 133 formandos apenas 24% correspondiam ao sexo feminino.
Já em 1987, quando se formaram 5.175 alunos, 60% correspondia ao sexo feminino.
(ROCHA, 2004, p. 27)

Isso foi refletindo gradualmente no mercado de trabalho: em 1986 as mulheres
jornalistas representavam 36%; em 1996, eram 40%; em 2001, 44,8% (ROCHA, 2004); e em
2013 as mulheres se tornaram 63,7% do contingente da profissão, sendo a maioria solteiras,
com até 30 anos (MICK e LIMA, 2013). A análise de dados26 de diplomados/as no curso de
Jornalismo pela UFG – que até 2004 era a única a oferecer o curso no estado – revelou que
57,1% eram mulheres no período de 1971 a 1979, tendo chegado a 69,7% entre os anos 2000
e 2010, com uma média geral de 66,9%, um pouco acima dos 63,7% encontrados na pesquisa
nacional. A partir de 2004, os cursos universitários em Jornalismo não pararam de crescer e
hoje a UFG, Fasam, PUC-GO, Araguaia e Alfa oferecem o curso27. De acordo com dados
obtidos na PUC-Goiás, 630 alunos/as foram formados/as pela instituição, desde 2009, quando
ocorreu a conclusão da primeira turma. Segundo dados do Dieese, em Goiás, no ano de 2003,
cerca de 40% da mão-de-obra em jornalismo era feminina, tendo aumentado para 51% em
25

http://www.brasil.gov.br/editoria/educacao-e-ciencia/2015/03/mulheres-sao-maioria-no-ingresso-e-naconclusao-de-cursos-superiores
26
Quadro no apêndice b.
27
O Sindicato de Jornalistas de Goiás não dispunha de números precisos, mas informou que cerca de 100
pessoas solicitam a carteira profissional anualmente.
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2015. Parece pouco, mas o aumento do número de mulheres no trabalho formal de jornalismo
nesse período foi de 80,29%, enquanto o de homens foi de 13,91%. Outro ponto que precisa
ser considerado é que o Dieese compila apenas os/as profissionais que trabalham com carteira
assinada e, em 2015, haviam 969 jornalistas com esse vínculo trabalhista, sendo que, destes,
248 trabalhavam como assessores/as de imprensa. No entanto, o número total de profissionais
atuantes pode ser bem maior, tendo em vista que, conforme assinala Figaro (2013), há um
número crescente de jornalistas que têm vínculos empregatícios como Pessoa Jurídica e
freelancers e ainda uma parcela significativa que tem feito publicações digitais e atuado em
mídias sociais, sem nenhuma relação contratual. Leite (2015) confirmou em sua investigação
que “esta profissão não está se encaminhando somente em direção a uma maior precarização.
Há evidências de que além de uma maior banalização da profissão, o jornalismo também se
direcione a uma maior profissionalização e autonomização dos profissionais” (idem, p. 13).
Em Goiás, de acordo com três das entrevistadas que começaram a atuar na década de
1970, nesse período eram as mulheres em exercício na profissão, situação que começou a
mudar conforme a UFG formava novas profissionais. Algumas delas se pronunciaram sobre a
feminização e também sobre as mudanças que ocorreram no jornalismo a partir dessa
inserção. No ano de 1969 Ieda se tornou a primeira redatora e apresentadora do primeiro
telejornal goiano, que até então tinha somente homens na equipe.
“[...] você pergunta quando que houve a invasão de mulheres na redação: quando os
salários caíram, tá, porque a profissão de professor, enfermeira, sempre teve em
baixa, agora jornalista era meio artista, né? Mas quando as portas da faculdade
abriram houve uma invasão de mulheres na redação, então, muitas mulheres, mas
muitas, e assim, muito esforçadas, né? Apesar de ter tido problemas com muitas
delas, assim como pessoas que trabalharam comigo, mas todas muito esforçadas,
querendo dar o recado e tudo, mas muito, assim, exploradas, né? E teve aquela
jogada da Globo [...] Toda novela tinha um jornalista, então criou-se na cabeça das
menininhas que ser jornalista era muito romântico, era muito bom, porque a Globo
botou na cabeça, tinha sempre um jornalista homem ou mulher em toda novela da
Globo, isso merece matéria [...]”. (Ieda)

Indagada se ela achava que havia acontecido uma mudança no jornalismo devido a
inserção feminina, Ieda considera que sim.
“...eu acho que a mulher faz um jornalismo artesanal, ela é séria, ela é meio
incorruptível, meio, né? Talvez pra mais do que pra menos, não é corruptível como
os homens são. Ainda não era assim de ficar buscando assessorias pra complementar
um salário que não tinha, ou um valor que não tinha, né? Então eu acho assim que o
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jornalismo ganhou com a mulherada – acho muito chato esse termo mulherada –
mas foi um decréscimo até hoje, né, com tanta mulher na redação. cê vê, da Globo
até aqui, é muita mulher. E é como eu falo, [...] quando a mulher invade um setor,
ela inflaciona os salários...” (Ieda)

Beatriz, que também foi a única presença feminina em algumas das redações, em
1970, respaldou a opinião de Ieda sobre a inserção feminina, falando sobre a visão da mulher
como força de trabalho secundária.
“[...] eu faço uma comparação a carreira do jornalista, com a do professor [...] A
professora era minoria, era a maioria o professor, em todos os níveis, de escola lá
iniciante primária até, e ela foi se transformando numa profissão feminina. [...] a
maioria das redações era homem, foi ficando a maioria mulher, hoje tá
predominantemente. Ao mesmo tempo foi acontecendo também a desclassificação
enquanto categoria, sabe? Aí de importância primordial ela caiu lá, foi
desclassificado, hoje ser jornalista não é nada, ser professor também não é nada...
não é nada assim pra, dentro dessa conjuntura que a gente tá vivendo, né? Porque a
gente contesta isso, mas... e os salários foram sendo aviltados, cada vez mais
diminuídos e enfraquecidos. E ao mesmo tempo o conceito que existia de que o
trabalho do homem é que precisava ser bem remunerado porque ele era o chefe, era
o cabeça da família, ele que sustentava a família; e a mulher podia ganhar menos
porque era um salário complementar, [...] eles ainda falavam desse jeito: ‘Ah, salário
de mulher é pra comprar batom’. Então justificavam isso. E a gente vê então que, ao
mesmo tempo que decresce o salário, desacredita, descredita a profissão, cresce a
participação da mulher, então a gente pode traduzir isso como mais uma reafirmação
da desclassificação, da desmoralização, da falta de respeito à mulher, seja como
jornalista seja como professora, onde a maioria é mulher esse segmento ganha mal.
[...] única carreira que a maioria é mulher e ganha bem é a de modelo [...] Então,
enquanto a gente, mulher, tá pensando que tá crescendo e que tá ganhando bem, do
outro lado o patrão tá vendo a gente como um instrumento de trabalho mais barato,
um instrumento de trabalho bom, com qualidade e mais barato, então nós somos
usadas, infelizmente.” (Beatriz)

Joana, que iniciou como funcionária do departamento de pesquisa do Grupo Jaime
Câmara, no final da década de 1970, falou sobre a inserção feminina e também sobre a
introdução de mulheres nos cargos de chefia.
“...eu tinha muita relação com o Popular por causa do departamento de pesquisa, [...]
das pessoas que estavam na redação a maioria era homem, tudo, os repórteres, os
editores, eu não consigo lembrar de nenhuma jornalista mulher naquele momento,
no final dos anos 70, começo dos anos 80. Já em 89, quando eu entrei no Popular, na
redação, era impressionante o número de mulheres, o tanto que já tinha aumentado.
[...] A grande parte das editorias estava nas mãos de homens, sempre [...] demorou
para entrar uma mulher, sempre foi homem que tinha o cargo, então, basicamente,
toda essa parte de editores...as mulheres estavam em posições de repórteres [...] A
mudança começou ali, na parte de cultura, que começou a entrar. [...] na época o
Magazine era um suplemento do Popular, [...] que era de moda, de decoração, de
coisas de família, ele começou com uma editora. Aí depois, em seguida, o Caderno
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2, que era um suplemento de cultura, foi para uma mulher, então começou por essas
editorias. [...) que a gente sempre brinca que essas editorias são consideradas pelos
outros, [...] de água de flor, que seriam essas duas, e sempre por mulheres. O
restante eram homens em posições de comando. A coisa começou a mudar ao longo
dos anos 90, eu diria, que aí começou a assumir. Cidades assumiu, Política já teve
editora mulher, a Economia nunca teve, só agora bem depois, 2014, 2015 talvez, que
tenha assumido mulher, em Cidades também foi bem depois, bem anos 2000, que
assumiu mulher também. Então, assim, demorou muito para assumir”. (Joana)

Valentina abordou a inserção feminina no jornalismo, discorrendo sobre as editorias
nas quais as mulheres atuaram inicialmente, nas quais ainda são maioria e como as redações
ficam com um ambiente masculino quando a noite cai.
“[...] quando cê pega, qualquer livro que cê vai ler aí sobre jornalismo, cê vê assim
que o ambiente das redações é sempre muito masculino, né, assim, aquela, aquela
mulher quando aparece – de novo, né? – é fazendo lá a página de moda, cuidando da
cultura, não é? [...] as mulheres entram por essas áreas no jornalismo, [...] um
exemplo, aquele livro lá do Gay Talese lá sobre o New York Times, por exemplo,
[...] aí cê vê, onde que ‘tão as mulheres inicialmente? Elas ‘tão ocupando aí esses,
né, esse conteúdo pra mulher, né, que elas começam a fazer, não é? [...] depois ela
vai entrando ali, vai pra fazer a página de moda, né, pra tratar desses assuntos
femininos, né? Aí depois é que você vai ver mulher. Por exemplo, Esporte até hoje é
uma editoria que assim, né, que é super masculina, né, [...] À noite na redação é
realmente uma coisa engraçada assim, porque as mulheres somem. Porque, quem é
que fica? ficam aqueles editores daquelas áreas mais pesadas [...] que tem que fechar
mais tarde, né, que é Política, que é Cidades, que é Economia, não é? Mundo, não é?
Que ficam os, agora a gente chama de paginador, a gente chamava por muito tempo
de diagramador, os fotógrafos que fazem... [...] às vezes já aconteceu d’eu ficar até
mais tarde no jornal, até a conversa muda, né? Aí já começa a brincadeira lá, aquela
coisa bem machista mesmo, sabe? Porque é um ambiente muito masculino, muito
mesmo”. (Valentina)

Clarice também respondeu28 sobre a quantidade de homens e mulheres na redação do
telejornal de quando começou a atuar, no incício da década de 1990, e fez uma análise sobre a
maneira como mulheres que confrontavam homem eram vistas pela redação.
“Havia mais mulheres na redação que homens. A despeito disto, elas tinham que se
desdobrar para demonstrar que eram tão ou mais competentes que os homens. Aliás,
quando havia mulheres “bravas”, que confrontavam os homens, eram sempre vistas
como “mal amadas, histéricas”, mesmo quando o assunto era estritamente
profissional. Havia mais mulheres nas redações que homens. Entre as mulheres,
poucas ou nenhuma negra”. (Clarice, grifos feitos por ela)

28

Pergunta feita pelo Messenger, posteriormente à entrevista feita pessoalmente.

55

Inquirida se as mulheres provocaram mudanças no jornalismo, Joana afirmou que
acredita que as mulheres têm uma visão diferenciada no momento de produzir notícias:
“[...] eu não sei se é pelo fato só de eu ser mulher, mas assim, eu não gosto de fazer
a coisa fria... Eu gosto de ir além, e eu acho que isso é sim uma característica
feminina, sabe? Por exemplo, eu chegava nas delegacias, eu jamais faria aquela
coisa tão... que eu tive de fazer tantas vezes em matéria, chegar e ver o cara, por
exemplo, que foi preso por um assassinato e ele tinha praticado o crime sob efeito de
drogas, eu não conseguia fazer uma matéria [...] dentro desse quadrado. Sempre
gostei de ir além, sempre gostei de ir atrás da história que tá por trás da história
desse cara. E eu acho que isso é uma característica feminina, porque assim... E eu
encontrei coisas de vida muito interessantes, porque você vê que o cara chegou
naquele ponto porque ele teve um desarranjo familiar muito grande, ele também teve
percalços terríveis, adversidades que ele teve que enfrentar e às vezes ele não
conseguiu enfrentar e chegou no que chegou. Então, eu acho que cada coisa daquela
ela tinha uma razão de ser e eu acho que essa avaliação ela não é feita pelo homem,
o homem é mais seco, ele é mais direto, ele é mais imediatista, sabe, e a mulher não,
ela já tem a visão um pouco mais prolongada. E isso valeu em todos os momentos
da minha vida profissional, em cada entrevista que eu fiz. Eu falo por mim, da forma
como eu atuei e eu acho que essa é uma característica feminina”. (Joana)

Tálita disse que também acredita que as mulheres são mais cuidadosas com o
tratamento da informação, ao contrário dos homens.
“Eu acho, eu quero crer que ele é mais cuidadoso... mas eu acho que a minoria
masculina ainda faz um estrago. [...] Sabe aquela coisa que a gente tava discutindo,
d’eu conseguir ler ‘perca’ ainda? Foi numa matéria de homem, acho que mulher
teria mais cuidado, não escreveria nunca ‘perca’. Sabe? Eu não sei, acho que mulher
é mais cuidadosa [...]. A gente, eu acho que a mulher tem essa coisa mais cuidadosa
com o que ela geeesta, com o que ela põe no mundo, independente de ser filho,
porque eu acho que toda produção da gente é um filho, [...] pelo que eu tenho
olhado, falando principalmente das redações de impresso, que [...] geralmente são as
disciplinas que eu ministro nas faculdades, [...] pelo que eu percebo, assim, até o
final de semana passado eu tava lendo um título de uma matéria de esportes,
horroroso o título, assinada por homem; essa que saiu “perca”, assinada por homem;
outro há de haver sem h, assinada por homem... Então, eu falei: ‘Gente, isso é
indício de alguma coisa, é falta de cuidado masculino’, sabe? Quando você vê assim
essas matérias sensacionalistas dificilmente você vê uma mulher por trás, muito
difícil! A gente parece que não tem essa pegada, a gente é mais cuidadosa no trato
da informação, eu acho que é nosso, sabe?” (Tálita)

Também se citando como exemplo, Mariana afirmou que a diferença primordial entre
mulheres e homens no exercício do jornalismo é o empenho no trabalho.
“Eu acho que a gente se esforça mais que os homens, a gente se dedica mais. [...]
Ah, não sei se foi porque eu era uma pessoa diferenciada dos outros que tavam lá, ou
se é porque eu era mulher e eu era diferenciada porque eu era mulher, mas eu acho
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que assim eu tinha um nível de preocupação com as coisas que a princípio... eles até
brincavam muito comigo que eu era muito criadora de caso, né, eu ficava pegando
nas picuinhas, mas eu sempre quis tudo perfeito, eu não me contentava...”.
(Mariana)

Interrogada se havia uma imposição por parte da empresa onde trabalhou e da chefia
de redação para que a mulher tenha o trabalho reconhecido, ou se era uma obrigação colocada
pela própria mulher, a ex-editora-chefe de O Popular declarou que ainda há um maior esforço
da parcela feminina para que seu trabalho seja reconhecido e que seu trabalho pode ser
obscurecido se há um homem no mesmo patamar.
“Não sei se há uma exigência maior... [...] Não sei se da própria mulher... Eu acho
que tem, e se você for pegar uma redação de jornal hoje, já é grande o número de
mulheres ocupando o cargo de chefia, já foi desproporcional a quantidade de
homens e mulheres, mesmo tendo mais mulheres, tinha mais homens. De um certo
tempo pra cá isso foi diminuindo, até porque as mulheres começaram a se destacar
mais, seria burrice você não colocar as mulheres nos cargos de chefia, mas assim, eu
acho que a mulher ela tem que mostrar mais serviço ainda hoje. Se ela tá num nível
de igual, igual, pra ela ser vista, e não acho... e é uma coisa meio do inconsciente,
sabe? Não tô falando que a empresa fala assim: eu vou contratar um homem, eu
quero um homem e a mulher não serve, eu acho que não se enxergam as mulheres,
se tiver um homem, a mulher não é vista. A mulher é vista se o homem não faz, não
tá do lado dela, não faz sombra pra ela”. (Mariana)

Além disso, Mariana declarou que acredita que a grande inserção das mulheres nas
redações se deu em função da ‘intuição feminina’ e que acredita que o jornalismo permite
uma luta mais igualitária entre homens e mulheres no mercado de trabalho.
“Quando eu entrei ainda tinha muitos homens, mas as mulheres já tavam ocupando
espaço, mas assim a relação era muito boa, sempre foi muito boa, nunca tive
problema nenhum de relacionamento com colega ou mesmo com a direção de jornal.
Eu acho que, no caso de redação, as mulheres foram ocupando espaços e é uma, a
redação ainda permite, eu acho, digamos luta entre aspas, mais igual, a mulher tem
uma facilidade, acho que é um dom que ela tem, de perceber as coisas, né, que é
uma expressão que eu acho ela vaga em português, que é o perceber, mas é...eu
quero dizer o seguinte: nós mulheres temos uma capacidade de sentir as coisas antes
do processo do acontecimento, antes que elas virem fato, né? Eu acho que foi isso
que abriu espaço para as mulheres nas redações, foi uma coisa meio que natural que
os jornais precisassem das mulheres, precisassem dessa visão, desse jeito, que a
mulher capta as coisas, eu acho que ela conquistou esse espaço”. (Mariana)

Ela disse ainda que, talvez, as mulheres sejam mais ligadas às questões sociais e
reconheceu que, em vários momentos, enquanto ocupava cargos de chefia, ela e outras
pessoas com quem dividia o comando da redação pensaram em contratar repórteres homens
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em busca de outra visão, mas encontravam mais mulheres que se encaixavam no perfil
exigido por serem mais dedicadas.
“[...] eu imagino, primeiro, que as mulheres começaram a estudar mais, né, ficar
mais tempo, consequentemente [...] você tem mais mulheres se formando, essa eu
acho que é uma explicação. Segundo, talvez porque as mulheres gostam dessa coisa
de realmente, ela também percebeu esse dom que elas têm, que eu acho que as
mulheres têm, né, de enxergar, de perceber, de sentir, eu acho que as mulheres talvez
elas sejam mais ligadas nessas questões sociais, e jornalismo era, na minha geração,
a gente considerava que o papel, a função do jornalista é uma função social [...].
Teve uma época de um editor aí que ele falava: ‘Gente, não pode mais’, brincando,
‘não podemos mais contratar mulher’ [...] precisa de homens, precisa de ter a visão
deles, o acesso que eles têm, você precisa de todo o mundo, você não pode controlar
pelo sexo, pelo gênero [...]. Mas assim eu acho que as mulheres são mais esforçadas.
[...] Primeiro isso que eu já falei, da mulher ter esse sentimento mais aprofundado
das coisas; segundo, porque eu acho que as mulheres são muito dedicadas. Claro,
tem aquelas em que tudo é um problema, mas, as mulheres, parece que elas são mais
decididas do que os homens [...] ela é mais resistente às pressões familiares do que o
homem. O que eu senti muito foi isso: os homens, as mulheres cobravam, como os
maridos também cobravam, mas a impressão que eu tinha era de que os homens
eram menos resistentes às cobranças familiares, ele acabava abrindo mão de fazer
coisas, de chegar em horários, sempre por conta de compromissos familiares [...]. E
aí, naturalmente, é uma seleção natural que ocorre. Seleção natural em que sentido?
Se você tem uma pessoa que você acaba contando com ela sempre e uma que você,
que ela tem reservas, você acaba optando por aquela que tá mais disponível, né? Eu
acho que tem muito isso, assim, a mulher ela tem esse faro mais aguçado, assim,
sensibilidade e essa capacidade de resistência maior do que a dos homens”.
(Mariana)

Débora, quando questionada se a jornalista precisa se dedicar mais para ter o trabalho
reconhecido, foi enfática:
“Com certeza! Ela tem que se dedicar mais, ela tem que trabalhar mais, produzir
mais... [...] Tudo pra mulher é mais difícil, tudo pra mulher é mais difícil, ela tem,
sim, que se dedicar o dobro do homem. [...] ...não em termos de horas, mas em
termos de produção, de trabalhar mesmo, de ralar, de pegar as matérias mais difíceis,
com certeza sim”. (Débora)

Sílvia disse que, enquanto atuava como repórter de TV na emissora estatal, durante a
década de 1990, se sentia mais exigida do que o restante da equipe.
“[...] diziam que eu dava conta do serviço, que eu era rápida, que podiam contar com
a minha matéria, que não dava trabalho para editar, eram muitos elogios, mas que
não vinham recompensados com o salário à altura”. (Sílvia)
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Já Raquel considerou que sua exigência consigo mesma pode ser internalizada, tendo
em vista que sempre se viu assim.
“Eu sempre fui extremamente exigente comigo mesma, muito, muito, muito, muito,
não sei te dizer se vem da minha criação por uma série de coisas, não sei te dizer se
é alguma questão cultural que ficou internalizada, mas eu sou ex-tre-mamente
exigente comigo. [...] Então, eu sempre fui assim. O que eu não acho que seja uma
qualidade não, viu? Errar é humano e a gente tem [...] que ser generoso com a gente
mesma quando a gente erra, foi uma lição que a fibromialgia me ensinou e ainda
está me ensinando.” (Raquel)

Valentina citou o fato de que as mulheres iniciaram no jornalismo por meio das
publicações destinadas ao público feminino. A história da imprensa feminina é narrada por
Buitoni (1990), que fala sobre o primeiro periódico brasileiro dirigido e escrito por mulheres,
Jornal das Senhoras, criado em 1885, por Joana Paula Manso de Noronha, argentina radicada
no Rio de Janeiro. Seguindo o princípio de invisibilidade que permeava o feminino, confinado
ao âmbito doméstico e não aceito em círculos considerados de domínio masculino, os textos
do periódico não eram assinados, com exceção daqueles escritos por Joana Noronha, a
editora. A ele, seguiu-se o Belo Sexo, fundado por um grupo de mulheres, também no Rio de
Janeiro. De acordo com o estudo, estas já não se mantinham no anonimato, expressando-se
mais livremente, o que não lhes poupou críticas e oposições. “Dúvidas das próprias mulheres
somaram-se a restrições e pressões sociais para impedir o desenvolvimento de uma
consciência feminista.” (LIMA, 2007, p. 223). Em Goiás, onde a exclusão da mulher da esfera
pública e confinamento ao âmbito doméstico eram ainda mais rigorosos do que nos centros
urbanos, e as notícias demoravam semanas e até meses para chegar e assim, o primeiro jornal
da imprensa feminina, A Rosa, surgiu em 1907 e teve como colaboradora Cora Coralina, que
era uma das poucas vozes a clamar contra a opressão secular vivida pela mulher
(CARVALHO; SANT’ANNA, 2007). Esses periódicos tratavam sobretudo de moda,
literatura e assuntos ligados ao comportamento, como casamento, maternidade, atividades
domésticas, entre outros. Conforme atestam Joana e Valentina, as mulheres adentraram e
continuam sendo maioria para tratar do que é “definido como informação ‘leve’, como
assuntos sociais, família, arte e vida” (ROCHA e DANCOSKY, 2016, p. 121). Rocha (2004)
em sua análise sobre mulheres jornalistas no estado de São Paulo, entrevistou dois editores,
que defendiam a divisão de temas nesses moldes: “Ambos disseram que a profissional mulher
faz melhor as reportagens sobre cultura, moda e entretenimento. Assuntos como política e
economia devem ser atribuídos aos profissionais homens” (idem, p. 206).
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As afirmações de Ieda e Beatriz, de que a inserção feminina no jornalismo levou a um
aviltamento dos salários e a uma desvalorização da profissão, correspondem a uma das
hipóteses levantadas pela pesquisa de Rocha (2004), de que a intensa feminização ocorreu
pelo fato de a atividade jornalística não ter o mesmo prestígio social de outras profissões. “O
aumento da participação feminina no jornalismo deve-se primeiramente por não ser uma
profissão consolidada, ou seja, não tem o mesmo poder, autonomia, controle de mercado e
produção de saber da medicina e do direito.” (ROCHA, 2004, p. 122). A autora discorre sobre
o fato de que essas duas profissões também tiveram uma grande inserção feminina, mas
continuam com uma maioria masculina e que as mulheres ocupam os segmentos menos
prestigiados, como a área trabalhista no direito e a pediatria na medicina. Dedução que nos
remete ao fato de que a mão de obra feminina continua sendo vista como secundária pelo
mercado de trabalho, pela sociedade em geral e até pelas próprias mulheres trabalhadoras,
confome aponta Abramo (2010). Suposição que é encontrada também em entrevistas feitas
por Travancas (1993), que comprovou, no Rio de Janeiro e em São Paulo, que as redações
haviam se transformado em redutos de jovens e em locais de trabalho das mulheres. “Para
Sérgio Augusto, a participação da mulher está ligada à exploração de mão-de-obra barata,
como na Revolução Industrial” (TRAVANCAS, 1993, p. 61). Inclusive, conforme ressaltado
pela autora “invasão” é o termo mais utilizado pelos entrevistados ao abordar a inserção
feminina nas redações. Leite (2015, p. 115) analisa que as mulheres ainda são mais
frequentemente vistas como se “[...] estivessem se ‘infiltrando’ nas redações, entrando em um
território que não é delas”, porque culturalmente, apesar da presença majoritária feminina,
ainda são “[...] territórios de domínio masculino, em que o homem profissional é reconhecido
como a regra, como ‘normal’” (LEITE, 2015, P. 115, grifo da autora). Isso pode ser
comprovado no depoimento de Valentina, que falou sobre o ambiente da redação à noite, que
se tornava masculino e com maior liberdade para as piadas machistas.
Um fator da feminização, este abordado por Márcia, é de que ele também é motivado
por garotas desejosas de se tornarem famosas por meio da televisão, fator que foi elencado
por entrevistados/as de Travancas (1993) como elemento relevante para o aumento do número
de mulheres nos cursos de Jornalismo.
“[...] sempre falei isso: ‘Eu não quero que as pessoas me reconheçam porque eu sou
bonitinha, porque eu sou mais um rostinho bonito na televisão’, porque eu sei que
muitas mulheres vão fazer jornalismo porque elas são bonitas, não conseguiram ser
atriz ou modelo, sei lá, e vão porque ‘ai, eu quero aparecer na televisão’, e eu
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sempre achei isso ridículo! E eu nunca imaginei que eu iria pra tevê! Eu sempre quis
impresso, tanto que foi o primeiro veículo que eu fui trabalhar, então eu nunca
imaginava... Aconteceu na faculdade, porque na primeira aula a professora pediu pra
gente falar como tinham sido as férias, eu tava toda enfaixada, tinha sofrido um
acidente de moto e eu fui e contei ‘Olha, eu sofri um acidente, mas eu viajei, não sei
o quê’ e a professora [...] foi passar os vídeos depois e todo mundo morrendo de
vergonha, né, e ela: ‘Mesmo você não tendo técnica, cê percebe...’ [...] ela falou
assim: ‘Você tem empatia no vídeo, você tem presença no vídeo’. E aí eu no início
fiquei morrendo de vergonha, aquela coisa, mas comecei a trabalhar isso, comecei a
achar legal, mas eu jamais imaginei que eu, tipo: ‘Nossa, vou trabalhar na televisão,
e tal’. Num fui com esse intuito e eu sei que muitas meninas hoje vão, então eu
sempre priorizei assim, tanto é que eu estudo muito, sabe, faço pós-graduação,
procuro me especializar, faço muito curso, porque eu não quero ser um rosto
bonito...” (Márcia)

A jornalista teceu também uma crítica ao estilo de telejornal que tem sido feito no
estado, ligando esse fato à presença e atuação feminina.
“Igual hoje eu vejo – e na época era uma das coisas que me incomodava nesse
chefe29 porque ele queria um monte de mulher gostosa e sensualizada, sabe? –, tanto
que é o que a gente vê hoje no jornal da TV Anhanguera, por exemplo, dentro da
Record, aquelas mulheres com roupas muito provocantes, elas todas, aquela coisa
toda do mistério e da sensualidade, eu acho que o intuito não é esse, eu acho que eu
não sou modelo, eu não sou uma artista [...] eu acho que hoje em dia elas tomaram o
lugar da notícia, porque a única coisa que eu vejo os homens falando é o tanto que a
Valéria e a Nicole30 é gostosa... ‘Você prestou atenção no que ela falou?’ ‘Não.
Nossa, mas ela é gostosa, né?!’ ‘É. Tá, e aí?’ Então, assim, eu nunca quis ter esse
perfil, eu acho que a credibilidade sempre foi mais importante”. (Márcia)

Lúcia também abordou o tema jornalistas na tevê, mas considerando que, para isso, as
repórteres mulheres precisam fazer parte de certos padrões.
““[...]por exemplo, eu nunca quis trabalhar em tevê porque cê tem que ser bonitinha,
fazer escova e maquiagem e usar salto. Por quê?! Por que é mais sensual? Não é pra
ser sensual, é jornalismo, não é? [...] Eu acho que o jornalismo tem um potencial
enorme que não é explorado, né, porque ele deveria servir pra quebrar alguns
padrões, né, e ele faz é reforçar...”. (Lúcia)

Conforme foi destacado por Márcia, na pesquisa de Travancas (1993) houve
jornalistas que analisaram o interesse crescente das mulheres em cursar jornalismo pela
possibilidade de aparecer na TV: “Para muitos entrevistados as redações hoje atraem mais
mulheres pelo fato de o jornalismo estar muito ligado à televisão e à ideia de show. Garantem
que a televisão é o sonho final para a maioria das repórteres, que se sentem um pouco artistas
29
30

No primeiro telejornal pelo qual passou.
Nomes de fantasia.
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trabalhando naquele veículo.” (TRAVANCAS, 1993, p. 90). Essa análise também está
presente no depoimento de Ieda, que destaca a influência das novelas da TV Globo no
imaginário coletivo, que fez com que as meninas sonhassem em se tornar jornalistas.
Outro ponto relevante diz respeito ao fato de que a maioria das entrevistadas
considerou que houve mudanças no aprofundamento das informações devido a características
que são tidas como essencialmente femininas, como o detalhamento, já que as mulheres
apresentam um trabalho mais bem ‘apurado’ do que os homens. Ieda utiliza o termo artesanal
para definir o trabalho feminino comparado ao masculino e acredita que, no geral, a mulher
seja mais dificilmente corruptível que o homem; Beatriz afirma que as jornalistas trabalham
com muita responsabilidade e produzem com mais qualidade; Joana utiliza sua própria
atuação como exemplo e considera que sempre buscou uma visão mais integral ao narrar um
fato, investigando o que está por trás daquela história, o que ela acredita que seja uma
característica feminina, que se contrapõe ao estilo masculino de narrações mais “secas e
imediatistas”; Mariana destaca o fato de que as mulheres, no geral, se dedicam mais, sendo
mais resistentes às pressões familiares (que são mais intensas, cabe ressaltar, já que às
mulheres cabe o gerenciamento do lar, incluindo o gerenciamento emocional). Tálita faz uma
comparação da produção feminina com a capacidade reprodutora, analisando que elas têm
mais cuidado com tudo o que gestam e ressaltando a quantidade de erros que ela tem visto em
matérias masculinas; e Raquel fala sua extrema exigência na execução do trabalho, o que,
questiona ela mesma, pode ser a internalização de cobranças culturais impostas. Como a
maioria afirmou, a mulher costuma se empenhar mais para ter o trabalho reconhecido, já que
precisa provar que “[...] tem capacidade, o que, na representação dos homens essa questão da
competência seria ‘natural’” (LEITE, 2015, p. 196),

3.3 MULHERES NA CHEFIA
Embora o número de mulheres nas redações tenha se intensificado a partir da década
de 1980, em Goiás elas passaram efetivamente a ocupar cargos de chefia no final da década
de 1990. Leite (2015) aponta para o fato de que as condições precárias de trabalho dentro da
profissão atingem mais as mulheres, bem como o desenvolvimento de atividades que têm
menor prestígio. Segundo os dados coletados pela pesquisadora na RAIS, as mulheres
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correspondem a 68,8% do total de jornalistas que atuam em assessorias de imprensa ou de
comunicação. Quanto aos cargos de chefia, conforme ressaltou Joana, nos jornais impressos,
com exceção das editorias voltadas para a cultura e comportamento, eles só começaram a ser
ocupados por mulheres no final da década de 1990, o que, segundo Verônica, ainda não era
realidade em 1998, no jornal impresso em que iniciou sua trajetória, o segundo maior do
estado. Na TV, Márcia também afirmou que na época em que atuou havia mulheres como
chefes de áreas dentro dos telejornais, mas não como diretora, o que até hoje é uma realidade.
No rádio estes números também foram confirmados e, no caso do rádio esportivo, a maioria é
masculina e cobre as pautas consideradas mais importantes, conforme apontado por Helena.
Fatos que vão ao encontro do estudo de Rocha (2004), que constatou a prevalência de uma
divisão de editorias entre homens e mulheres, sendo que a área de cultura e entretenimento é,
geralmente, coordenada e coberta por mulheres e que os setores que gozam de maior
prestígio, como a política e a economia, costumavam ser domínios majoritariamente
masculinos. Em Goiás, houve uma mudança na editoria impressa de Economia de O Popular,
na última década, sendo que ela chegou a ter apenas mulheres, como pode ser confirmado na
fala de Bianca: “[...] durante uns dois anos eram só mulheres [...]”, situação, que, ressalta ela,
voltou a mudar, sendo que agora a editoria tem também homens repórteres, mas continua
sendo comandada por uma editora. Temer, Assis e Santos (2014) comprovam que ainda é
pequena a quantidade de mulheres no jornalismo de imersão, uma das modalidades que
permitem maior ascensão no jornalismo por ser um método de apuração que exige
disponibilidade de tempo para que os/as repórteres investiguem múltiplas situações, o que é
incompatível com a criação dos filhos, que, assim como o trabalho doméstico, continua sendo
imputada quase que somente às mulheres.
Conforme a pesquisa realizada no dia 1º de março de 2017 em dois jornais
impressos diários, duas tevês e duas rádios, a distribuição atual está um pouco mais
igualitária31, mas no topo da hierarquia prevalece o comando masculino. O jornal O Popular é
comandado por uma mulher e por um homem e conta com oito editorias, com três tendo a
chefia desempenhadas por mulheres; o jornal Diário da Manhã tem um editor-chefe, uma
editora-executiva, um chefe de reportagem e das seis editorias, apenas uma é comandada por
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Distribuição que pode se tornar totalmente diferente em poucos meses, devido à alta rotatividade de mão-deobra de algumas empresas de comunicação.
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uma mulher; nas diretorias de jornalismo das duas tevês são dois homens; e nas rádios, uma
tem o jornalismo comandado por uma mulher e a outra por um homem.
Algumas das entrevistadas consideraram que elas ainda são vistas por subordinados/as
como não dispondo da mesma legitimidade que os homens para funções de gestão. Ieda
trouxe a reflexão que as diferenças existentes entre os sexos no comando de uma redação se
devem à dificuldade que as mulheres têm para aceder aos postos de comando, o que faz com
elas desempenhem uma chefia persecutória em relação às outras mulheres.
“Quando o chefe é homem [...], apesar deles serem engraçadinhos com a gente, eles
são bonzinhos, bonzinhos com a gente, né, não perseguem tanto, homem então não
tem tanto esse problema. Mas quando a chefia é feminina, uh! Aquela mulher que
chegou ali naquela chefia, eu acho que ela passou por tanto sofrimento, tanta coisa,
que pra permanecer ali ela pisa nas outras, sabe, pisa, persegue...” (Ieda)

Entretanto, ela, que ocupou cargos de chefia de área nas décadas de 1970, 1980 e
1990, afirmou que sempre exerceu a liderança com flexibilidade.
“Eu enquanto chefe nunca tive problema, não tem uma pessoa que você vá
entrevistar que fale: ‘Eu tive problema com a Ieda’. Ao contrário, sempre ajudei [...].
A minha sempre foi de editoria, né, eu nunca cheguei a editor-chefe, poderia ter
chegado se continuasse, se não tivesse tanta perseguição, mas eu nunca cheguei, fui
só editora de rádio, de televisão, de jornal, de cadernos 2, então não, a minha
redação, o Caderno 2 do Opção era uma casa da Mãe Noca, [...] abria pra todo
mundo. As moças iam pra lá, as jornalistas, aprendiam tudo, eu ensinava, saía da
faculdade verdinha, eu chamava ali de Escolinha Walita, aí quando elas estavam
bem na Escolinha Walita, elas chegavam pra mim – que o objetivo de todo jornalista
é ser jornalista político – elas chegavam pra mim e falavam assim (já tinham feito a
média ali): ‘Ieda, você não tem problema de me deixar ir pro jornalismo político
não?’ ‘Não, absolutamente, pode ir, você vai deixar um espaço pra mim, mas eu
preencho ele logo’. Então, as minhas editorias sempre foram Escola Walita,
formação, tinha gente que entrava mesmo, saído da faculdade, que não sabia fazer
um cabeçalho de uma matéria”. (Ieda)

Beatriz narrou um episódio de insubordinação que ela sofreu enquanto estava na
chefia de uma assessoria de um órgão público, circunstância na qual a conciliação entre a vida
privada e profissional das jornalistas que ali atuavam desempenhou papel importante para que
tal processo ocorresse. Segundo ela, um rapaz e uma moça cobriam as viagens a trabalho para
o interior do estado, mas coincidiu um período em que ela estava de férias e ele de licença e
Beatriz precisou que outro/a jornalista fosse para o interior e não encontrou ninguém
disposto/a a fazê-lo, sendo que a principal justificativa das jornalistas era a de que os maridos
não permitiam que elas viajassem.
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“Várias mulheres na época alegaram, jornalistas, que não podiam fazer viagem a
serviço porque os maridos não deixavam, e o engraçado é que um deles era jornalista
também. E eu fiquei numa situação constrangedora, dificílima, de piada, né? E o
secretário de Comunicação [...] me chamou na sala dele, eu fui na sala dele pra
comunicar da dificuldade que eu tava tendo, ele falou assim:
-Se vira! você num dá conta de comandar uma dúzia de pessoas, como é que cês
querem...
Foi na época da criação do Partido dos Trabalhadores e eu era uma das fundadoras do
PT e ele falou bem assim:
-Você não é uma militante do PT? o PT não propõe organização dos trabalhadores,
como é que cê não dá conta de organizar aqui uma redação? Se vira!
Falei:
-Tá, então tá, cê me apoia que eu tomar as decisões que precisar?
-Apoio, pode tomar.
[...] Escrevi uma portaria e preguei, distribuí cópias pra todo mundo e preguei na
parede, com a relação, por ordem alfabética, de todos os jornalistas que trabalhavam
lá, e falando: ‘A partir de amanhã começa, tal jornalista vai, não interessa pra onde
vai, o que pintar, apareceu é a primeira, a segunda, a terceira. [...] Aí criei inimizades.
Foi tão forte a reação contrária a essa portaria minha, que me fez chorar, me fez ficar
contrariada e eu falei: tá bom, então tá entregue o cargo, assuma quem quiser’. [...] no
outro dia foi a turma lá em casa atrás de mim, pedindo pra eu voltar, me pedindo
desculpas, que não era bem assim, que não tinha que eu assumisse outra vez, que eu
voltasse dessa vez, que eu reassumisse, bábábá, eu voltei e reassumi, tal continuamos,
mas... [...] Fizeram as viagens. [...] essas jornalistas eu acho que se eu chegar nelas
hoje falando que elas faziam isso elas vão até negar, porque eu acho que elas têm até
vergonha hoje de falar que tinham um comportamento desses antes, mas era assim, era
cômodo pra elas, né, essa situação. Mas aí começou a ir todo mundo, depois começou
a sentir bem também, ser tratado com igualdade, ter oportunidade de sair de casa, de
viajar, de dormir fora, e quando tinha que dormir então, nossa senhora, que loucura!
Aí os maridos ficavam loucos mesmo! Que não queriam deixar a mulher ficar de jeito
nenhum! Em alguns momentos até que isso foi se tornando uma coisa mais comum
pra eles, elas tiveram dificuldades, tiveram que arrumar pessoas pra trocar mesmo,
tudo porque não podiam trabalhar, porque os maridos não deixavam elas saírem,
viajar e dormir fora de casa a serviço, no exercício da profissão.” (Beatriz)

Ela falou também sobre um período em que atuou como repórter no Correio
Braziliense, em Brasília, quando uma colega de Goiânia chefiava uma grande equipe que
cobria a elaboração da Constituição Brasileira, promulgada em 1988, e enfrentou dificuldades
para comandar os homens.
“[...] a nossa coordenação era de mulher e ela teve muito problema de enfrentamento
lá com os machinhos que faziam parte da nossa equipe, [...] enfrentou muitas
dificuldades com os homens, que eram, parece que 32 jornalistas [...] de não querer
obedecer ao comando dela, de tentar rejeitar o comando dela, sabe? Mas ela deu
conta, ela foi uma excelente coordenadora de projeto jornalístico, de cobertura
jornalística da Constituinte, foi o trabalho mais bem feito de cobertura da
Constituinte”. (Beatriz)
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Outra situação relatada por Beatriz com relação a experiências em chefias da área de
comunicação foi quando ela voltou a morar em Goiânia, já no final da década de 1990 e foi
convidada pelo governador do estado32 para implementar um projeto que ela havia comentado
com ele que sonhava em fazer nos órgãos de comunicação do governo estadual.
“[...] eu achava que só tinha sentido uma tevê estatal se ela tivesse um caráter
educativo, um caráter de educação cidadã [...] ela era afiliada na época à
Bandeirante, passava um período muito ruim de jornalismo, era só pornografias e
filmes de sexo explícito, e era isso que era a nossa tevê aqui, que era uma tevê
mantida pela Estado. Eu tirei, na marra, brigando com o pessoal do departamento
comercial e tudo, passei pra TV Cultura, que era meu projeto principal. Fiz uma
limpeza geral, tirei todos os programas do ar, da Rádio Brasil Central FM e limpei,
deixei tocando música erudita durante uma semana e fizemos uma nova
programação com a cara que eu acreditava ser a ideal [...] Isso eu fiz, foi muito
difícil! Eu tive que negociar, mulher, com profissionais que tinham dezenas de anos
de tradição num programa naquela rádio, políticos e tudo [...] Eu sei que nesse
período eu só pude fazer porque o Marconi realmente assumiu junto comigo, ele
assumiu a briga, eles sabiam, as pessoas sabiam que ele tava do meu lado [...] mas
não dei conta de me manter lá, foi muito difícil! Não só a questão de ser mulher,
mas de ser mulher, de ser uma estranha no ninho porque eu era uma militante [...] eu
sempre me fiz respeitar enquanto profissional mesmo sendo militante política, eu
conseguia esse respeito profissional e o Marconi teve esse respeito comigo, mas a
equipe dele não teve e eles tinham certa razão porque o PT não fazia parte do
governo, eu era uma petista e tava ocupando o cargo de uma chefia importante,
então foi uma perseguição muito dura lá dentro [...].se eu fosse um homem ali eu
não tinha sofrido tanto, rejeição, enfrentamentos como eu tive dentro duma casa que
eu fui criada, que eu me sentia parte [...] E lá dentro eu encontrei oposição muito
forte, não era à minha pessoa, era à profissional [...] não quis me sujeitar a isso, me
oferecer pra jogarem bosta na Geni [...] porque nunca fui atraída por holofotes, nem
por cargo, nem por status, nem por coisas desse tipo! Eu sempre fui atraída por
projetos jornalísticos, né, revolucionários, de cidadania, de construção de algum
instrumento de cidadania, e aí eu já tinha feito o que eu achava que precisava [...] eu
não dei conta, do enfrentamento da politicagem baixa, sabe? E os outros diretores
faziam guerrilha contra mim, né, pra me solapar minha autoridade e tudo, eu cheguei
e entreguei o cargo, lá no governador...” (Beatriz)

Raquel contou uma história de insubordinação de três repórteres mulheres para com
uma editora de Cidades, que chefiava uma equipe de quase 20 repórteres, era mãe de duas
crianças pequenas e sua mãe estava com Alzheimer. Por essas razões, enfatizou a
entrevistada, a editora não conseguia ir ao jornal de manhã e, muitas vezes chegava por volta
das 14h30, 15h, e tinha que gerenciar babá e cuidadoras da mãe por telefone, o que fazia com
que as pautas fossem conversadas, em vez de digitadas. E isso não impedia que, os textos
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Beatriz escreveu um livro sobre Marconi, O moço da camisa azul, lançado no início dos anos 1990. Na
entrevista ela falou brevemente sobre seu apoio ao político, que é hoje governador de Goiás e sobre quem pesa
denúncias de corrupção, dizendo que na época ele “não tinha nenhuma mácula”.
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fossem “primorosamente editados”, ressaltou Raquel, mesmo que ela tivesse que sair da
redação já quase de madrugada.
“[...] essas três colegas foram até a editora-executiva [...] falaram muuuito mal da
nossa chefe e exigiram uma reunião de toda equipe porque elas queriam a cabeça da
chefe. [...] Então, [...] reunião imensa, todos os repórteres, elas, claro, abriram a
reunião, fizeram todas as críticas, que a editora era ausente, que a editora era omissa,
que elas ficavam perdidas [...] a Lara ouviu tudo, muito inteligentemente, quando
elas acabaram de falar, a Lara falou:
-Ok, eu gostaria que vocês me dessem exemplos práticos do que vocês estão
dizendo.
Elas buscaram na cabeça uma situação e não conseguiam achar, começaram a
gaguejar e aí quando a Lara viu que dali não saía nada, ela passou a palavra pro
restante:
-Bom, gostaria que o restante da equipe se manifestasse. Fulano, você viu algum
problema na minha condução enquanto gestora?
-Não, Lara, pra mim tá ótimo.
-Não, Lara, nem sei pra que que a gente tá fazendo essa reunião...
Então foram umas dez ou doze pessoas super satisfeitas e as três infelizes, isso me
marcou muito. [...] Elas continuaram na equipe e aí ficou ruim pra elas, né? Porque o
restante da equipe tomou as dores, não é que a gente deixou de conversar, tratou
mal, mas a gente passou a ter mais reserva com aquelas pessoas e a gente entendeu
que elas não tavam dentro do time que a gente era, isso me marcou demais! Dessas
três repórteres, uma não tem filhos, as outras duas tinham, uma, inclusive, era mãe
solteira, então, é interessante como as mulheres conseguem ser cruéis com as outras
mulheres, eu não sei te dizer se por questões próprias ou até por uma questão
estrutural, elas estão tão acostumadas a verem outras mulheres a terem que abrir
mão do sucesso na carreira em detrimento da família, das questões pessoais, que,
‘Como assim, que essa mulher tem uma família estruturada, cuida de uma mãe com
demência e é uma editora bem sucedida da principal editoria do jornal?!’ Entende
que tá fora do arquétipo, do modelo? Essa situação me marcou demais.” (Raquel)

Joana opinou que, quando a mulher assume um posto de chefia, ela precisa apresentar
posições definidas, o que faz com que a gestão seja diferenciada.
“[...] eu acho que a mulher [...] ela é uma figura extremamente forte, a mulher
quando ela assume um cargo de comando eu acho que ela tem que se fortalecer, e
tem que marcar presença e mostrar a que veio, então acho que isso muda muito a
forma de se conduzir o trabalho [...] os homens que chegam, já chegam sabendo que
eles vão ser comandados por uma mulher. A mulher tem uma forma diferente de
conduzir, sabe? O homem vai mais pela força bruta e a mulher, ela tem de dizer
assim, ‘olha eu...’ Ela é mais estratégica eu diria, ela é mais de analisar cada pessoa
que chega, cada pessoa que tem que executar um trabalho, ela faz mais essa coisa
assim, ela pensa mais quem ela vai escolher pra executar um determinado trabalho,
eu acho que nesse aspecto eu acho que mudou, mudou sim. Porque antes não, olha,
tinha um serviço a ser executado e vai quem tá disponível. E depois a coisa foi
mudando nesse aspecto de pensar mais estrategicamente a redação, quem tem mais
dom pra fazer isso, quem pode [...]” (Joana)
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Mariana falou sobre exigências feitas às mulheres em posições de comando e faz
análises relacionadas à própria performance enquanto editora-chefe de O Popular:
“...se você for pegar uma redação de jornal hoje já é grande o número de mulheres
ocupando cargo de chefia, já foi desproporcional a quantidade de homens e
mulheres, mesmo tendo mais mulheres, tinha mais homens. De um certo tempo pra
cá isso foi diminuindo, até porque as mulheres começaram a se destacar mais, seria
burrice você não colocar as mulheres nos cargos de chefia... [...] o que eu fiz nesses
anos que eu fiquei lá [...] que me permitiu construir um perfil de profissional e a
empresa naquele momento precisava desse perfil, então foi uma hora que o jornal
queria uma profissional que fosse mais inteirada, eu acho, com o momento que a
gente tá vivendo, eu acho que eu era a pessoa... Talvez por ser mulher fosse uma
vantagem pra mim naquele momento, porque nós mulheres somos, pelo menos eu
sou, né, não sei se é uma característica feminina, mas a gente, eu acho que a gente
tem mais condições de abrir caminho, porque a gente abriu caminho na vida da
gente e aí cê acaba que cê tem essa coisa de puxar pra caminhos novos, não sei, acho
que pode ser isso... [...] Então essa coisa, que talvez seja da mulher, de você
enxergar os detalhes, de você não querer aquela coisa de qualquer jeito, sabe? [...]
Então, eu acho que esse olhar, essa capacidade que a gente tem de enxergar certas
coisas que o homem não tinha, não quero dizer que não tem, acho que a geração
nova ela já tá sendo mais cobrada, acho que isso foi retirado dos homens, né? Acho
que os homens, essa é outra conversa pra depois, mas eu acho que assim, que os
homens eles também foram vítimas muito de uma educação que obrigava eles a
serem fortes, que ensinava eles a não se preocuparem com coisas da vida, detalhes,
que a mulher é que olhava certas coisas, tem disso também”. (Mariana)

Questionada sobre o que pensa a respeito de críticas à sua gestão feitas por um
semanário, Mariana não acredita que estas tenham sido feitas pelo fato dela ser mulher.
“[...] acho que tem aí o pessoal que se considera ombudsman da imprensa... Goiás é
muito engraçado, eles são ombudsman dos outros, né, deles próprios não são, sendo
que a ideia do ombudsman é você falar de você mesmo, então pessoas que fazem
jornalismo porcamente, né, e que se acham no direito de questionar a atitude dos
outros, que ‘tão fazendo um jornalismo que eu acho até que gostariam de fazer, mas
não podem fazer, e aí o jeito de dizer que seu jornalismo é o melhor é derrubando do
outro, dizendo que o do outro não presta, isso eu acho que aconteceu comigo e
aconteceria com outros jornalistas, que fossem homens e que tivessem fazendo o
trabalho que eu tava fazendo, e teve lá no Popular outros jornalistas homens, antes
de mim, que fizeram trabalhos muito bons e que também foram criticados”.
(Mariana)

Valentina, que atuou como editora de área desde 1994, fez a seguinte análise de sua
trajetória enquanto chefe:
“Olha, eu tinha no jornal uma certa fama de ser durona, no sentido de ser rigorosa
com prazos, na conversa, às vezes, com o comercial, conversas mesmo pra brigar
por espaço, entendeu? [...] Mas era engraçado, veja só, se a mulher faz isso, [...]
porque eu vi vários colegas meus serem muito mais cricris – a gente falava – do que
eu, né, muito mais, mas se você faz, você é durona, você é cricri, entendeu? Por
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quê? Porque a mulher, não tá assim no estereótipo da mulher, da visão que tem da
mulher, dela brigar, ou dela não aceitar, por exemplo, sei lá, que alguém, assim que
às vezes, alguém te fale alguma coisa que cê não gosta, você não pode refutar, ou
você ser rígida com horário, por exemplo, né, fala: ‘Não, olha, tenho horário’, né...
Chegar na Fotografia e perguntar: ‘Por que que a foto não tá pronta, não tá editada?
Tem horário!’ Sabe? O cara tá lá conversando, entendeu? [...] Eu sempre tive muito
respeito pelas pessoas com quem eu trabalhei, meus repórteres, as pessoas que
trabalhavam comigo, no sentido de dialogar, de conversar, de interferir num texto e
ver o que que eles achavam, sempre procurei respeitar o trabalho intelectual deles...
[...] Mas assim, pra dar conta de fazer aquela máquina funcionar [...], ter que chegar
lá de manhã e cê ter um caderno de oito páginas pronto no final da tarde, cê tinha
muitos embates ao longo do dia, sabe? [...] e se eu não tivesse tudo pronto toda a
responsabilidade recairia sobre as minhas costas, quer dizer, porque eu, em última
instância, é que era responsável. Então, realmente eu tinha um cotidiano, às vezes,
de muito confronto por causa dessas questões de trabalho, mas eu percebia que
aquilo que, às vezes, no outro, que se fosse um homem, era do jogo, comigo, a
mulher, aí ela é a chata, é a cricri, né, ela é estressada, então um pouco por aí
também, sabe, é a estressada sempre usam, né? Sempre colam isso quando você é
mulher, né? É estressada, né, sei lá, eu era casada, mas eu tenho impressão que se eu
tivesse solteira seria a mal-amada, porque é isso que eles costumam falar da gente,
né? Então é algo desse tipo.” (Valentina)

Ela também se declarou convicta de que as mulheres são mais cobradas e que as
exigências que eram feitas a ela eram maiores que aquelas feitas aos seus colegas homens.
“Eu acho que as mulheres, sim, são mais cobradas... [...] Eu era muito cobrada,
muito, muito, extremamente, muito mesmo, muito cobrada... como se tivesse uma
certa camaradagem entre os homens, mas eu acho que isso não tem entre as
mulheres, pra começo de conversa, por exemplo, se você tem uma chefe, não tem a
camaradagem que tem um homem e outro homem e uma mulher e outra mulher, isso
é engraçado, assim, a gente ainda não consegue, a gente se relaciona muito ainda na
base da disputa, eu acho, as mulheres, sabe assim, é, eu acho que às vezes faltava
essa camaradagem, assim, sabe, tipo assim: ‘Você é minha chapa’, como o homem
tem aquela coisa de: cê é meu chapa’? Sabe? É tudo muito sutil, não é? [...] ...eu me
sentia muito cobrada, sabe? E um esforço pra não errar, pra fazer tudo direito, tudo
certo, né? E, por exemplo, o comercial tinha um rigor comigo, por conta de horário,
que eu não via o mesmo rigor com o pessoal, por exemplo, da noite, sabe? Que eram
todos homens [...] eu sempre fui muito correta com meus horários de fechamento,
né, mas a gente às vezes atrasava 10, 15 minutos, o cara já ia lá pra cima, fazer
relatório, reclamar... Não sei se era porque eu sou mulher, ou qual é o motivo, ou
alguma coisa com relação a mim mesma [...] é difícil tem hora você penetrar assim,
mas o que eu tô te dizendo eu acho assim que de homem pra homem eu vejo que
você tem mais [...] aquela camaradagem masculina do que quando é uma mulher,
[...] Eu era muito cobrada, muito, extremamente, extremamente! [...] ...a ponto de
não enxergar aquilo de bom que você faz, pra ver o detalhezinho do erro, sabe,
assim, a vírgula que ficou de fora, é o título que podia ser d’outro jeito, mas perder
de vista o conjunto do seu trabalho, isso aí era muito, muito mesmo”. (Valentina)

Valentina considerou que, apesar da feminização das redações, os cargos de chefia
ainda continuam ocupados por homens em sua maioria e trouxe novos questionamentos sobre
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o assunto que Mariana havia abordado indiretamente, enquanto falava sobre a própria
trajetória, a respeito de homem fazer “sombra” e impedir a ascensão feminina.
“Basta ver assim, por exemplo, no Popular, [...] nós mulheres ocupando cargos de
chefia, nós éramos em minoria, não é?, você tinha, por exemplo, eu na cultura, mas
um cargo que é tradicionalmente feminino, vamos dizer assim, né, tá bom, [...]
Tinha a Vânia que ocupava Opinião, tinha a Lara, que era Cidades, mas a grande
maioria, por exemplo, se a gente entrasse na nossa sala nas reuniões das seis horas,
né, onde estavam ali todos os editores, se você olhava, assim, cê tinha realmente
mais homens que mulheres ocupando cargo de chefia [...] por exemplo, o caso da
Mariana, né, ela foi a primeira editora, mas foi também depois, assim, é, por
exemplo, na época, o Walter saiu e aí era entre ela e o Gilberto, pela experiência,
pelo compromisso, todo mundo achava que seria ela, né, mas foi indicado ele. Por
ele ser homem, ela ser mulher? Será que foi por isso? Não sei, não sei por quê. Foi
essa escolha, mas ela, no caso, ela foi preterida, depois que ela assumiu, mas eu
avaliava que ela tinha muito mais experiência do que ele, por exemplo...” 33.
(Valentina)

Raquel também abordou a mesma situação tratada por Valentina e trouxe reflexões
sobre a carreira de Mariana, sobre as quais a ex-editora-chefe não havia discorrido.
“[...] o Walter Costa saiu da redação e aí tinham que escolher um novo editor-chefe
e a dúvida era entre dois editores executivos, Gilberto e Mariana. E, claramente,
existia uma campanha pró Gilberto dentro da empresa, que a despeito da sua
competência, da sua educação, do seu cavalheirismo, a preferência era pela questão
de gênero, por ser homem, dizia-se que um homem teria mais equilíbrio emocional
pra conduzir a redação, não enfrentaríamos altos e baixos; Mariana era vista como
uma profissional irretocável do ponto de vista da eficiência, mas cheia de altos e
baixos e de melindres, por ser mulher; e acabou que a escolha foi pelo João mesmo.
E a Mariana só chegou à chefia de redação muito tempo depois, tendo chegado lá,
imprimiu uma verdadeira revolução que incomodou profundamente o governo do
estado, a prefeitura, um jornalismo muito crítico, muito investigativo, que trouxe
muita credibilidade pro jornal, mas depois foi convidada a sair, dizem que foi um
acordo, mas a gente que é da casa acompanhou o processo de fritura, que foi lento e
bem agonizante e eu sei que muito disso foi por uma questão de gênero”. 34 (Raquel)

Algumas jornalistas que exerceram funções de repórteres em redações discorreram
sobre mulheres que incorporaram posturas masculinas no exercício da chefia.
“Eu acho que acaba ficando igual as mulheres e os homens quando são chefes,
porque a mulher quando ela vai ser chefe ela acaba absorvendo alguns
comportamentos, alguns valores masculinos, pra ser respeitada, sabe? Ela tem que
ser forte, tem que ser assertiva, ela tem que falar grosso, então acho que acaba sendo
igual, infelizmente nós mulheres temos que demonstrar mais competência e mais
determinação que os homens quando somos chefes.” (Débora)

33
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“Quando a mulher é chefiada por um homem ela tem que se impor. [...] ...as chefes
mulheres que eu tive, elas eram chefes exatamente porque elas se impunham, [...]
elas sentavam numa mesa e discutiam de igual pra igual com um homem, não eram
mulheres doces, gentis, meigas, não, eram mulheres que, coincidentemente, [...] já
chefiavam família, que cuidavam de filhos sozinhas, sabe? [...] então, as mulheres
que foram chefes, as mulheres que eu admiro, coincidentemente já eram mulheres
que eram chefes de família, que cuidavam de filho sozinhas, arregaçavam as mangas
e que brigavam com homem de igual pra igual, que não tinha essa questão não, que
sabia defender o seu espaço, isso eu me lembro muito bem.” (Clarice)
“[...] como as mulheres eram mais exigidas que os homens, quando elas precisavam
provar o dobro que eram tão competentes quanto os homens, eu via mulheres que
chegavam a cargos de chefia serem beeem carrascas. [...] ela internalizou tanto a
ideia de que ela precisa provar duas vezes mais que um homem que ela é
competente, de que pra mostrar que ela é uma boa profissional ela, ela não pode se
emocionar, ela não pode se fragilizar, ela não pode enxergar o lado humano das
pessoas, das situações, que elas se tornaram uma máquina! Eu vi gestoras, editoras
triturarem as pessoas...”. (Raquel)
“E aí depois que a figura assumiu [...] aí você percebe a postura, [...] eu não sei se
foi só comigo, mas a gente comentava muito com os colegas na época, e a gente
ouvia muito, assumiu uma postura machista, sexista, mas eu acho mais machista do
que sexista, [...] principalmente com relação às mulheres, e na própria escolha das
pessoas das quais ela se cercou, [...] depois a gente fez uma análise que seriam
pessoas que não a ameaçariam. Exatamente por isso.” (Tálita)
“...pelo menos as chefes que eu tinha ela tenta puxar seu tapete, ela tenta te derrubar.
Pode ser uma postura machista minha, sexista, mas foram as experiências que eu
tive. Eu não sei se ela está insegura por estar naquele papel de chefe e sendo mais
cobrada que o homem, então ela tenta, meio que tenta te puxar o tapete, não sei se é
por essa razão.” (Verônica)
“...eu vejo que algumas, não todas, mas quando elas se veem no poder, num lugar,
num patamar que um homem está, porque no geral a maioria dos diretores são
homens, os grandes diretores que eu já trabalhei, elas acabam tomando atitudes, se
tornando mais parecidas com eles. Ao invés de agirem diferente elas se igualam a
eles, às vezes, na questão da arrogância, de se impor demais e tal, então eu vejo que
elas não, às vezes não conseguem usar, é, artifícios femininos, elas acabam indo
pelo sistema, e pra poder, talvez, se sentirem mais confortáveis.” (Márcia)

Débora relatou que quando era repórter de TV, no final da década de 1980 até meados
dos anos 1990, enfrentou dificuldades para comandar uma equipe, composta por cinegrafista,
auxiliar de cinegrafista e motorista. “Pequenos atos, por exemplo, o motorista estava com
você, parava o carro com a equipe pra comprar cigarro e não te comunicava; às vezes, o
cinegrafista cê pedia pra ele fazer tal imagem e ele não fazia do jeito que cê queria, coisas
pequenas do dia a dia assim que talvez se fosse com homem seriam um pouquinho mais fácil
de lidar, né?” Questionada sobre como fazia para se impor, Débora disse: “Sendo muito firme,
né, muito assertiva, mas, às vezes, eu passava raiva mesmo, quando eu tava muito, falando
brava, aí eles brincavam: ‘Ah, hoje você tá naqueles dias, né?’, quer dizer, já é uma forma de
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machismo”. Atualmente, ela chefia a assessoria de imprensa de um órgão governamental e
teceu observações sobre seu modo de trabalhar e a resistência que tem sofrido por parte de
subordinadas.
“Eu tento ser uma chefe humana, mas às vezes é difícil, porque a gente parece que é
mais desafiada, eu, recentemente, fui desafiada. Desde que eu entrei, uma colega
mulher não me aceitava e sempre me destratava, até que chegou um momento que
eu não suportei mais e falei pra ela que não a queria mais e ia devolver pro RH. tô
muito chateada com isso, mas foram anos e anos, mais de dois anos, e a pessoa, eu
pedindo pra fazer, se fosse, às vezes eu tinha que consertar alguma coisa dela
caladinha, sem falar, que se falasse achava ruim, então é complicado. Será que ela
teria as mesmas reações se o chefe fosse um homem? Não sei. [...] Às vezes, quando
você tem que fazer uma coisa mais forte é um valor masculino, mas eu tento
conversar, tento falar, tento dividir, mas aí se a gente começa a ser muito
democrático, muito bonzinho, aí vira um chefe banana...” (Débora)

Tatiana também discorreu sobre a disputa entre as mulheres nos jornais impressos em
que trabalhou e a falta de compreensão de chefes mulheres com as repórteres que são mães:
“...por incrível que pareça eu até gosto mais de lidar com homens, eu acho as
mulheres muito competitivas também. Eu não vi assim taaanta diferença não, mas os
homens eles são, às vezes, com exceção do Geraldo Pereira, eles pegam menos no
pé, [...] mulher tem um lance de não facilitar as coisas pra outra mulher. [...] mulher
chefe tem um complexo de superioridade, de mostrar que ela tá acima mesmo, rola
umas competições, umas coisas assim que eu não acho legais, acho que o grande
problema da mulher é que a mulher não é unida, tem mulher que sacaneia as outras
mulheres com gosto também, ela não aceita ninguém ser mais que ela, não aceita
que ninguém suba também é a mesma competição... Há muitas mulheres, quando
chegam na chefia elas acabam se masculinizando também, elas querem ser igual aos
homens, algumas conseguem ser piores do que eles, sabe? Não rola essa união das
mulheres, eu acho que falta muito isso, mulher é muito competitiva, se tivesse
menos competição e mais cumplicidade seria muito melhor pra todo mundo, [...] o
trabalho renderia mais, teria mais respeito, teria mais tudo. [...] colegas reclamavam
muito, principalmente nessa questão, gravidez, filho, algumas sofreram bastante pra
criar os filhos”.35 (Tatiana)

Tálita comentou também sobre chefes que teve de ambos os sexos e considera que
alguns/algumas foram bons/boas e outros/as não, o que não configuraria, então, na opinião
dela, uma questão de gênero, mas sim de como cada pessoa lida com a experiência da chefia.
Simone teve opinião semelhante.
“Eu já tive chefes homens que eram muito rigorosos, outros que eram menos, ou
menos exigentes, até soltos demais, na minha opinião, e da mesma forma [...]
mulheres que são muito exigentes [...] não vejo, não vejo diferença por conta de ser
35
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mulher ou homem, assim, mais de personalidade da pessoa, né, mais do estilo da
pessoa do que essa diferença de homem e mulher”. (Simone)

Entretanto, Simone considerou que, depois que mulheres assumiram cargos elevados
na hierarquia do jornal em que ela trabalha, houve mudanças positivas nas relações de gênero
dentro da redação.
“Hoje eu tenho uma chefe na editoria de Política que é uma mulher, já tem uns dois
anos, pouco mais de dois anos, então hoje eu não sinto tanta diferença assim não,
assim, não sinto tanto esse peso de ser uma mulher dentro da redação, no início eu
sentia, sentia muito assim, era muita gracinha, muita conversinha, muito assédio e
tal...” (Simone)

Embora não participe das reuniões de editores/as, ela contou que já ouviu muitas
histórias de uma das ex-editoras ser constantemente interrompida pelos homens nas reuniões.
“Ela tentava falar e alguém cortava, tentava falar, alguém cortava, isso era muito
comentado na redação [...] E aí não necessariamente em reunião de editores, mas em
reunião de alguma pauta especial, alguma orientação geral pra alguma cobertura
mais importante, eu observava muito isso, assim, ela tinha uma dificuldade de falar,
ela começava a falar e o cara vinha e interrompia. Ela tem um estilo de falar assim:
‘Não, peraí, eu tô falando, deixe eu falar aqui’ e tal, e impunha pra continuar, mas é
uma dificuldade que eu não via quando era o contrário, né, um editor falando, uma
mulher ou um outro homem interromper daquele jeito, acho que isso aí é uma
diferença grande, sim, de eles não darem espaço pra falar, tem até um nome pra isso,
né? Não sei, um nome pra homem ficar interrompendo mulher, tem uma
expressão36”. (Simone)

Raquel analisou que tem se tornado cada vez mais comum as mulheres se depararem
com situações em que precisam assumir uma posição de liderança e que neste momento
surgem os questionamentos sobre a própria capacidade.
“[...]Porque nas redações é isso, os principais cargos eram destinados para os
homens, e se não existisse um homem à altura pra ocupa-lo, ele era fabricado,
pegava-se um que não fosse tão capacitado assim, então existia essa situação, né, de,
do gênero e tal, mas hoje a gente vive uma situação de jornalistas como PJ no
mercado, de pessoas que estão trabalhando autonomamente, e aí a pessoa tem que se
virar, muitas vezes ela que foi uma repórter a vida inteira, ela vira gestora, então é
aquele susto de “será que eu vou dar conta de gerir? Quando eu tava na redação esse
cargo era ocupado por homem, será que eu vou conseguir?’ ou ‘esse cargo era até
ocupado por uma mulher, mas no topo da supremacia havia um homem, então, como
vai ser?’” (Raquel)

36
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Ela respondeu afirmativamente à questão colocada se homens e mulheres têm modos
distintos de gerenciar:
“Eu acho que sim, eu acho que sim e eu vejo por mim hoje como gestora. É, as
minhas gestoras elas eram muito detalhistas, muito criteriosas, muito conservadoras
e muitas vezes [...] por excesso de cuidado e de comprometimento com o resultado,
até centralizadoras. Os homens, eles descentralizam mais, eles delegam mais, eles
dão mais autonomia à equipe, mas em alguns momentos essa preocupação com o
detalhe, com o resultado final, ela fica um pouco a dever”. (Raquel)

Márcia refletiu que as diferenças percebidas por ela entre homens e mulheres nas
redações, tanto nas funções subalternas, quanto no exercício da chefia, se devem a fatores
emocionais.
“[...] as mulheres elas são mais frágeis e acaba que quando algum chefe faz algumas
coisas elas se desestabilizam muito mais, o homem ele lida mais com naturalidade,
[...] então acaba que desestabiliza ela com ela mesma, ela no ambiente profissional e
ela na família, então eu percebo assim todas essas coisas e eu vejo assim que elas
não sabem lidar com a pressão, [...] ela não sabe repassar isso pros subordinados a
ela, então eu percebo que se ela é pressionada, ela vai jogar isso pra outro, pra
frente, da mesma maneira que ela recebeu, e o homem às vezes ele consegue lidar
mais com isso, ao invés de passar, no geral, pelas mulheres que eu tive como chefe.
E muitas vezes elas são mais desesperadas, sabe? [...] Tudo fica mais louca, elas
gritam mais assim no sentido de desespero de uma redação que é muito dinâmica.”
(Márcia)

Márcia informou que os telejornais por onde passou eram sempre homens no topo da
hierarquia, assim foi feita a pergunta se ela acredita que ainda há dificuldade de ascensão da
mulher dentro das redações e ela confirmou:
“...tanto que eu nunca tive nenhum diretor de jornalismo que fosse mulher, eu já tive
chefe de reportagem, é, editor, coisas assim, chefe de redação, mas diretor de
jornalismo. [...] ...eu tenho muitas colegas na redação, muitas produtoras e acho que
muitas delas são bem mais competentes que os homens, principalmente na
produção, porque o tal do homem na produção não dá conta de fazer duas coisas ao
mesmo tempo, e as mulheres são muito dinâmicas nesse sentido, então eu acho que
elas se dão melhor pra esse tipo de, de área, mas ainda vejo que nas direções, na
tomada de decisão mesmo, normalmente são os homens...” (Márcia)

Bianca diz que no primeiro jornal em que atuou os cargos de chefia eram ocupados
quase que somente por homens, situação que mudou radicalmente no veículo onde se
encontra atualmente, mas que vê mulheres que ocupam há pouco tempo cargos de liderança
tendo que provar continuamente a própria competência.
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“E aí eu vi essas mulheres também saírem dos cargos onde tavam, vi mudanças
acontecerem, e quando entrou novas lideranças femininas também, eu percebia que,
diferente das que estavam, [...]então, elas são mais questionadas, [...] há mais
questionamentos, eu senti isso, então, assim, até dos próprios repórteres ao se referir
a chefes mulheres, né? Então, assim, fala com ela, mas aí depois fala com uma
pessoa que não é chefe, né, mas que parece que é só pra pessoa, pro homem validar
aquela posição dele, então assim, é desconfortável, eu vejo isso acontecer
cotidianamente, hoje com uma cabeça muito diferente do que quando eu comecei no
jornalismo, isso me incomoda muito mais, a gente tenta fazer diferente, tentar
sempre reportar à pessoa que tem realmente que ser reportada, né, e aí eu vejo
também as próprias pessoas tendo que reforçar suas opiniões, ou a sua, defender que
a pauta tem que ser feita de um jeito ou de outro, tendo que falar com um homem
pra que ele também reforce junto com ela que aquela pauta é importante. Então,
assim, coisas totalmente desnecessárias, se a pessoa é editora, se ela é chefe, uai! A
opinião dela vale, né? [...] eu vejo que elas têm que validar muito mais sua opinião,
tem que ter um currículo muito mais extenso, muito mais bonito, pra poder valer
alguma coisa a opinião delas ali. [...] eu não via isso quando eu tinha chefes homens,
eu não via eles tendo que provar o tempo inteiro que eles sabiam do assunto, eu não
via eles o tempo inteiro tendo que provar que eles estão chegando ali no horário, que
eles estão na pauta, que eles estão consciente daquilo que cê tá falando... Então, eu
acho que essa é a fundamental diferença, eu nunca vi nenhum homem tendo que
provar o tempo inteiro que sabe as coisas”. (Bianca)

Helena expressou uma opinião semelhante à de Bianca, falando sobre a própria
trajetória:
“Eu acho que é uma necessidade que a gente sente, [...] tipo afirmar: ‘Por que eu
estou nesse lugar, por que que esse lugar é meu’, entendeu? ‘Por isso, por isso e por
isso, porque eu fiz isso, isso e isso. [...] De alguma forma a pessoa se reafirma, ainda
que sem a percepção de por que isso acontece, mas isso acontece. [...] Eu acho que a
gente tem necessidade de provar sim, eu me sinto fazendo isso, muitas vezes, sabe,
porque eu me questiono também, na posição que eu tava e na posição que eu tô, eu
me falo assim: ‘Mas será mesmo que eu dou conta? Mas eu fiz isso, isso, aquilo’”.
(Helena)

Lúcia fez uma ironia sobre o jornal impresso pelo qual passou: “Embora digam que
não tem mais nenhuma diferença, todos os chefes eram homens, né?”. Este é um ponto que
pode ser analisado também sob outro ângulo, o das pessoas que não se interessam ou não são
consideradas (ou não se consideram) como tendo perfil para cargos de chefia. Tálita,
perguntada se não teve a intenção de se tornar chefe durante o tempo que trabalhou em jornal
impresso, declarou:
“[...] nunca tive, porque acho que não é o meu perfil. [...] em jornal eu nunca tive
aspiração pra ser editora, porque eu gooosto de ir pra rua no impresso e acho que
não tive perfil mesmo pra isso, porque eu acho que perfil de editor de, de jornal
diário, ele é muito de gerente, né? É inclusive também uma outra disciplina que eu
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faço com os meninos, cê tem que lidar muito com os recursos humanos, né? cê lida
com as vaidades, tem que administrar as vaidades ali, de cada repórter, os variados
perfis...” (Tálita)

Mariana corroborou a opinião de Tálita, de que algumas pessoas não têm o perfil para
desempenharem funções de chefia e contou como essa questão foi resolvida no jornal onde
trabalhava como editora-chefe.
“[...] desde que eu entrei no jornal eu sempre ouvi assim: ‘Ah, o jornal é injusto
porque não dá espaço pra todo mundo’, ‘Ah, o jornal não promove todo mundo’ e é
verdade. Sempre foi assim e sempre vai ser assim, até porque não tem cargo de
editor pra todo mundo, né, [...] mas a gente conseguiu remunerar bem repórteres,
porque antigamente, pra você ter uma melhoria salarial numa redação você
precisava virar editor, e muitas vezes você perdia um grande repórter e ganhava um
péssimo editor [...] E aí, o jeito que se tinha de promover alguém era levando ele pra
editor. Na época que a gente tava lá, eu e os outros editores que me antecederam, a
gente já conseguiu fazer isso, criar uma carreira em y, né? então cê começava todo
mundo aqui, chegava num ponto que cê podia crescer como, como, na área de
gestão, de editor, ou você podia crescer na área de repórter, hoje eu já não sei como
isso tá lá, mas nessa época a gente teve essas pessoas, então cê já podia promover.”
(Mariana)

Já Helena descreveu uma situação em que ela acredita que poderia ter se tornado chefe
de uma editoria, mas ficou em dúvida se o fato de não ter sido designada para tal cargo foi
uma discriminação.
“[...] ao mesmo tempo eu fui colocada numa posição muito desconfortável dentro da
própria redação, eu entrei dentro da editoria de Online [...] Então, me tiraram do
Esporte me colocaram no online com carta branca pra palpitar, pra dizer, porque o
jornal tava passando por uma reformulação, então eu fui colocada numa posição
muito desconfortável em relação aos meus colegas, pouco depois a chefe direta do
Online foi demitida, então eu lidei com muita... insegurança, tudo mais, das pessoas,
e foi, me senti muito mal, sabe? É meio que, a gente foi sendo, sabe assim aquela
possibilidade que todo mundo tem de fazer um bom trabalho? Mas cê prefere: ‘Não,
pra quê que a gente vai fazer esse bom trabalho, né? essa menina vai virar chefe, pra
quê que a gente vai fazer um bom trabalho aqui? [...] Não, vamos fazer nada não,
vamo’ ficar aqui todo mundo quieto, esperando um novo chefe chegar.’ [...] eu acho
que, que nesse ponto exatamente, eu me senti meio que jogada aos leões, sabe? eu
acho que eu tinha até capacidade pra assumir a editoria, mas a maneira como a
situação foi colocada foi meio que me minando, sabe? E depois veio um novo chefe.
Mas isso aí é minha análise e eu posso tá completamente errada nisso e não ter
sofrido preconceito em relação a isso.” (Helena)

A maioria das entrevistadas considerou que há diferenças no modo de homens e
mulheres chefiarem e isso se deve principalmente às cobranças que têm pesos e medidas
díspares, como mostra Rocha (2004, p. 185): “A tensão com a chefia feminina revela o
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diferencial de poder entre os gêneros, exigindo das mulheres a imposição da força, por não
dispor da mesma legitimidade social dos homens para comandar”. Conforme foi ressaltado
por Raquel, Bianca e Helena, a cultura machista faz com que subordinados/as duvidem da
capacidade da mulher de gerenciar, o que, muitas vezes, faz com que ela mesma fique
insegura quanto à sua capacidade, o que pode, ocasionalmente, resultar em atitudes
despóticas. Lombardi (2008), falando sobre outro segmento, relata a necessidade que as
engenheiras que exercem cargos de chefia têm de “[...] provar continuamente a competência
profissional para se auto-afirmarem perante si mesmas e perante o grupo [...]” (Idem, p. 401),
levando a um enorme malabarismo para se manterem nas posições de comando. Os
depoimentos dessa pesquisa revelam que, embora tenha diminuído a dificuldade de acesso das
mulheres aos cargos de chefia, algumas líderes ainda acreditam que é necessário ter uma
atitude tirânica para se fazer respeitar. E ao mesmo tempo, o que nos homens pode ser visto
como ‘natural’ nas mulheres pode parecer arrogante e excessivo, o que leva à conclusão de
que

[...] é preciso masculinizar a função de comando para ser respeitado. A falta de
poder, na forma como a mulher é vista, exige dela o uso de mais força para alcançar
o mesmo resultado do homem para impor-se. Falta mais autoridade legítima, daí o
uso excessivo do mando. O custo em termos de trabalho emocional para ela também
é maior do que para os homens. Quando a mulher assume a chefia ela precisa
incorporar o papel do homem, para ser respeitada pelos seus subalternos. (ROCHA,
2004, p. 179).

Beatriz destacou em seu depoimento a excelente atuação de uma mulher na
coordenação de uma equipe de 32 pessoas cobrindo a elaboração da Constituição Brasileira
no Correio Braziliense, na década de 1980, que enfrentou atitudes de insubordinação por parte
de alguns jornalistas homens; e Bianca fala não exatamente de insubordinação, mas de
questionamentos constantes que ela percebe que são enfrentados por mulheres que estavam há
pouco tempo em funções de chefia em O Popular, fazendo com que elas sintam necessidade
constante de provar a competência e corresponde a outro perfil de chefia, que também é
mostrado por Lombardi (2008) no segmento da engenharia, no qual mulheres em posição de
comando precisam reafirmar continuamente sua competência e adotar valores tidos como
femininos, de flexibilidade, democracia e compreensão, para serem aceitas por suas equipes,
formadas sobretudo por homens. Ieda, Beatriz e Débora disseram que sempre procuraram
pautar seus modos de chefiar nessas características, mais democráticas, mais horizontalizadas.
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Entretanto, Beatriz revela que houve uma situação, aquela das viagens que jornalistas que
atuavam na assessoria de imprensa governamental, em que teve que adotar uma postura
vertical para ser obedecida; bem como Débora, que disse que se não assumisse uma postura
rígida poderia ser considerada uma chefe ‘banana’.
Algumas entrevistadas que sempre atuaram como repórteres se queixaram de chefes
mulheres que assumiram posturas masculinizadas e até mesmo machistas, o que é uma
perspectiva analisada por Molinier e Welzer-Lang (2009, p. 104), de que “[...] para as
mulheres, existe uma forte contradição entre a construção da feminilidade e a integração no
mundo do trabalho. Por um lado, as mulheres que desejam fazer uma carreira valorizada
devem aderir ao sistema de defesa viril, desprezando ao mesmo tempo seu próprio sexo”.
Entre as mulheres que ocuparam cargos de liderança, Mariana e Valentina reconheceram que
tinham uma forma mais rigorosa de chefiar; sendo Mariana tachada de ‘criadora de caso’ e
Valentina adjetivada como ‘durona’. Débora também disse que enquanto comandava a equipe
de reportagem e hoje na chefia de uma assessoria de imprensa, precisou ser mais assertiva
para ser respeitada. Mariana, na matéria do semanário citada acima, é retratada como ‘nervosa
e desagregadora’, e, embora ela diga que homens na posição que ela ocupou também foram
questionados, não foram encontrados adjetivos que questionassem comportamentos no
tratamento dispensado a subordinados/as para defini-los nesse jornal, que tem uma coluna de
análise de material publicado e de jornalistas que trabalham em outros veículos. Uma boa
comparação sobre a maneira como as mulheres são analisadas quando estão em posição de
comando vem da pesquisa de Leite (2015), que investigou em matérias de jornais, sites e
programas de TV o que foi dito sobre Jill Abramson no comando da redação do The New
York Times, de setembro de 2011 a maio de 2014, que conforme frisa a pesquisadora, foi a
primeira – e até agora única – vez em mais de 160 anos de existência que o jornal teve uma
mulher como editora-executiva. Sob seu comando, o jornal recebeu nove prêmios Pulitzer e
obteve sucesso em integrar as redações impressa e digital, entretanto, segundo a autora,
enquanto ocupou o cargo, e também após a demissão, a jornalista recebeu várias críticas,
sendo descrita como uma pessoa ‘teimosa e condescendente’. Leite (2015) traz um artigo,
intitulado Jill Abramson perde o apoio de sua redação, do Politico Magazine, no qual a
jornalista é retratada como ‘difícil de trabalhar’. Em uma entrevista de tevê, comenta Leite
(2015), Jill afirma que ascender na carreira e se manter nessa posição é semelhante à tarefa de
domesticar um rinoceronte.
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Para pensarmos sobre os aspectos simbólicos que estão envolvidos na lógica
presente nas redações, cabe o questionamento: será que os problemas de
relacionamento entre um editor-executivo e sua equipe seriam notícia se o chefe em
questão fosse um homem? Alcançariam este nível de debate na sociedade e entre os
jornalistas? Provavelmente, este tipo de discussão que envolve as relações de
trabalho travadas no ambiente da redação do jornal seria visto como “normal” e,
mesmo havendo problemas de liderança, estes poderiam ser interpretados como algo
que não comprometeria o trabalho final de um profissional competente. (LEITE,
2015, p. 116, grifo da autora).

Os feitos de Mariana à frente da redação de O Popular também não são citados na
matéria que fala de sua possível demissão, mas eles são destacados Raquel: “[...] a Mariana só
chegou à chefia de redação muito tempo depois, tendo chegado lá, imprimiu uma verdadeira
revolução que incomodou profundamente o Governo do Estado, a Prefeitura, um jornalismo
muito crítico, muito investigativo, que trouxe muita credibilidade pro jornal [...]”.
Valentina, em seu depoimento, apontou para o fato de que seu rigor para lidar com
prazos e outras questões envolvidas no gerenciamento de uma grande editoria não eram
diferentes do que ela presenciava no comportamento de seus colegas homens no exercício da
chefia, porém a eles não era imputada a fama de ‘cricri’, mas a ela sim. Leite (2015), ainda
tratando da passagem de Jill Abramson pelo cargo de diretora de redação do New York
Times, chega a conclusões semelhantes:

Faz parte da visão estereotipada de que, no trabalho, uma mulher em posição de
poder é compreendida como “dura”, “arbitrária” e “histérica” e não como uma figura
de liderança. Os controles mais sutis da profissão têm por base os referenciais
biológicos para se referir às emoções das mulheres. Acker (apud NORTH, 2009, p.
8) lembra que estes referenciais estereotipados do gênero são “atribuídos apenas às
mulheres”. O resultado desta representação feita com base em estereótipos é que as
mulheres são mais frequentemente vistas como se estivessem se “infiltrando” nas
redações, entrando em um território que não é delas, porque culturalmente, apesar da
presença majoritária feminina, são vistas como territórios de domínio masculino, em
que o homem profissional é reconhecido como a regra, como “normal”. (LEITE,
2015, p 114-115, grifos da autora).

Dias (2016) analisou três matérias, sendo duas da Revista Veja e uma da revista
Época, que trataram de questões de gênero. Em uma delas, intitulada As lições da chefona37,
ela diz que as supostas diferenças entre os sexos são colocadas como óbvias e também como
algo que deve ser incentivado e valorizado.

37

Reportagem publicada no dia 2 de maio de 2012, segundo informações da autora.
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[...] a reportagem critica claramente as feministas, ao afirmar: “A era em que as
mulheres buscavam se igualar aos homens no trabalho acabou”. “Em pouco tempo,
essa ideia só existirá na cabeça de antiquadas feministas e de alguns homens”. [...]
No caso das reportagens aqui analisadas, tudo indica que a maior reprovação
atribuída ao “feminismo” refere-se ao fato de este ter reivindicado a igualdade de
direitos colocando em questão o caráter de evidência da diferença sexual. (DIAS,
2016, p. 97, grifos da autora).

A competitividade, a falta de camaradagem entre as mulheres e até mesmo uma maior
perseguição às subordinadas são fatores destacados por algumas das jornalistas, mesmo por
aquelas que desempenharam funções de chefia. No entanto, observa-se na maior parte dos
depoimentos das jornalistas mais jovens uma consciência e consequentemente uma
solidariedade maior para com as chefes e com as mulheres de uma forma geral, o que, na
opinião de Raquel, faz parte de um movimento que está ganhando vulto.

[...] uns quatro, cinco anos pra cá, isso tem mudado. Quando a gente fala de
sororidade38, [...] muita gente ouve: ‘O que que isso, né, sororidade?’ Mas enfim,
nós que sabemos o significado disso, eu tenho constatado, de uma maneira muito
feliz, que a nova geração de jornalista sabe o que que é sororidade, as moças chegam
diferentes pra trabalhar, elas não aceitam serem subestimadas na condição cognitiva
delas de competência e elas são mais parceiras em relação às outras, são mais
cuidadosas, na censura, no julgamento, mais solidárias, felizmente é uma geração
que tá chegando diferente, sinto isso até porque eu emprego pessoas assim”.
(Raquel)

Hooks (2013) analisa que, conforme o feminismo contemporâneo progrediu, aos
poucos as pesquisadoras foram percebendo que os homens não eram o único grupo na
sociedade que sustentava comportamento e pensamento sexistas, que mulheres podiam ser tão
sexistas quanto eles, o que fez com que o foco mudasse para um esforço geral em criar justiça
de gênero. Mas, contrapõe ela, a sororidade não pode ser poderosa se as mulheres estiverem
competitivamente em guerra umas com as outras. Hooks (2013), que é uma pensadora
feminista negra dos Estados Unidos, fala particularmente das relações entre mulheres negras
(ou de cor, o que inclui também latinas e asiáticas) e mulheres brancas no contexto daquele
país, mas suas reflexões servem para analisarmos as transformações que buscamos e que

38

Nos anos 70, a escritora norte-americana Kate Millett cunhou o termo sisterhood e depois disso as feministas
francesas começaram a usar sororité. Atualmente, a antropóloga e política mexicana Marcela Lagarde, uma das
maiores divulgadoras do conceito em língua espanhola, o define como “o apoio recíproco entre as mulheres para
se conseguir o poder para todas”. É uma aliança entre as mulheres, que proporciona a confiança, o
reconhecimento mútuo da autoridade e o apoio. “Trata-se de pactuar de maneira limitada e pontual algumas
coisas com cada vez mais mulheres. Somar e criar vínculos. Assumir que cada uma é um elo no encontro com
muitas
outras”,
escreve
Lagarde.
Disponível
em:
<https://brasil.elpais.com/brasil/2017/07/10/cultura/1499708850_128936.html>. Acesso em: 2 fev 2017.
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precisam ser colocadas em prática entre as mulheres para que possam alcançar o conjunto das
relações sociais.

Para que o movimento feminista revitalizado tenha um impacto transformador sobre
as mulheres, a criação de um contexto em que possamos entabular diálogos críticos
e abertos uma com as outras, onde possamos debater e discutir sem medo de entrar
em colapso emocional, onde possamos ouvir e conhecer umas às outras nas
diferenças e complexidades das nossas experiências – a criação de um tal contexto é
essencial. O movimento feminista coletivo não poderá avançar se esse passo não for
dado. Quando criarmos esse espaço feminino onde pudermos valorizar a diferença e
a complexidade, a irmandade feminina baseada na solidariedade política vai passar a
existir. (HOOKS, 2013, p. 148-149).

Raquel acredita que essa resistência aos valores e ideologias sexistas já conta com um
certo número de adeptas no jornalismo e que o processo de mudança iniciado por essas
jornalistas mais jovens tem influenciado àquelas que estão há mais tempo no mercado, até
porque, considera ela, essas mulheres que reproduziram os comportamentos masculinos
sofreram perdas na vida pessoal e estão se questionando sobre a dedicação excessiva ao
trabalho.
3.4 MULHERES NAS EDITORIAS ONLINE E DE ESPORTES

Dancosky e Rocha (2016) fizeram um estudo sobre as mulheres nas editorias online
dos principais jornais brasileiros revelando os preconceitos que prevalecem com relação à
mulher e a tecnologia. Bianca, que durante o primeiro emprego, em um jornal impresso,
cuidou das redes sociais e depois se tornou editora do site do veículo, contou que era
continuamente questionada pela equipe técnica de tecnologia do jornal, o que fez com que ela
cursasse uma pós-graduação em mídias digitais para “chegar com os argumentos”. No jornal
onde se encontra atualmente, atuou por um tempo como repórter da editoria de Tecnologia39 e
viu novamente sua competência ser posta em dúvida.
“E aí quando eu fui fazer matérias de tecnologia no Popular eu comecei a ver mais
isso de que: ‘Uma mulher escrevendo sobre tecnologia!?’ Então, eu viajava, fazia
algumas coberturas em São Paulo, no Rio de Janeiro, de lançamento de produtos de
tecnologia, de softwares, de celular [...] eram pouquíssimas mulheres e [...] tinha
muito isso, dos meninos não acharem que cê sabe alguma coisa sobre aquilo. Então
assim era: ‘Ah, o universo nerd é um universo masculino, não é um universo
feminino’. [...] Teve um senhor que ele pegou uma folha e uma caneta, eu não tinha
nem aberto a boca, ele falou: ‘Não, pra falar com você eu vou desenhar’, ele tinha
39

Extinta na última reformulação do jornal, em 2015.
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acabado de dar uma entrevista e eu não vi ele desenhando pro menino que ele tinha
dado, então ele pegou uma folha e foi desenhar pra me explicar como era a memória
da nuvem, enfim, que que era tera bytes, tetra bytes, enfim, é, pra explicar o quanto
se conseguia armazenar de arquivo na nuvem, produto que eles tavam lançando.
Então ele pegou e desenhou, falei assim: ‘Ótimo, bom que cê desenha, que eu quero
explicar pros meus leitores nos mínimos detalhes’, mas eu percebi ali que ele achava
que eu não ia saber bulhufas, e que ele ia me explicar, eu não ia entender e não ia
saber passar isso corretamente.” (Bianca)

A jornalista disse que percebeu esse mesmo preconceito quando fez uma matéria sobre
as mulheres e a tecnologia, na qual suas entrevistadas que ocupavam cargos de chefia
relataram que eram perguntadas se elas tinha “deitado com o presidente de alguma empresa”,
ou se “eram filhas de alguém”.
“Então assim, o ambiente de tecnologia ele é muito pesado, você ouve histórias
muito ruins, então quando eu cobria essa área no jornalismo, eu também sentia como
mulher jornalista esse pé atrás: cê não vai saber de videogame, cê não vai saber de
coisas técnicas, cê nunca viu um computador desmontado...’ Então assim, era muito
forte isso, especialmente quando eu saía fora daqui, que tinha mais competição,
vamos dizer assim, de mais jornalistas trabalhando sobre esse assunto, [...] cê
percebia o taaanto que é, que era horrível, né, assim, essa relação”. (Bianca)

A área de esporte também continua sendo um reduto masculino. Como o esporte
popular no Brasil é o futebol, e o time feminino, mesmo com os excelentes resultados obtidos
em campeonatos mundiais, não tem o mesmo reconhecimento do time masculino, este
continua sendo considerado um esporte de homens para homens e ainda há aquela questão,
que é colocada por um jornalista, editor de uma revista esportiva online no estudo de Leite
(2015, p. 192): “O quê que ela vai saber de futebol?”. Helena falou sobre seu primeiro
emprego em jornalismo, em uma rádio esportiva, em 2012, na qual passou por diversas
situações que misturavam sexismo, machismo e assédio moral.
“...é um ambiente muito hostil, porque não era só o rádio, não era só o esporte, era o
rádio esportivo e o rádio esportivo realmente é um meio extremamente masculino,
se você para pra olhar assim, até no contexto nacional é difícil de ver, no contexto
regional mais ainda, então acho que na época, de menina no esporte, no rádio
esportivo, só tinha eu, eu acho, se tivesse mais uma outra é na Rádio Universitária
[...] mas era basicamente eu. E aí eu passei por alguns chefes muito malucos, assim,
um deles não conseguia falar direto, dar as ordens diretamente pra mim, eu tinha um
namorado na época, que até trabalhava comigo, [...] meu chefe mandava as ordens
por ele, tipo, as ordens eram intermediadas porque ele não se sentia à vontade o
suficiente pra falar comigo o que eu tinha de fazer. [...] Continuei lá durante sete
meses e tive um outro chefe que substituiu esse, que delegava funções menores pra
mim, porque simplesmente eu era mulher, ele chegou a me dizer isso! [...] uma vez
que tinha elaborado uma das primeiras, eu acredito que foi a primeira transmissão de
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rádio de Goiás de um evento de MMA. [...] E aí eu ia ser repórter, e aí ele virou pra
mim enquanto tava escalando: ‘Como assim, uma mulher mexer com luta?’ Tipo,
como assim? digo eu! Né? [...] Eu tenho formação, uma coisa que ele não tinha,
então já era meio afrontoso mesmo tá ali, [...] segundo porque eu era mulher, né? E
nesse evento foi muito claro que ser mulher era um problema, né, de capacidade, é,
aí eu até falei com o meu diretor na época, [...], ‘Por que cês me contrataram então?
Porque eu não posso ser repórter! Porque mulher mexendo com luta, que absurdo,
né? Que mais que é um absurdo mulher mexer? [...]Se você não sabe, meu querido,
isso é assédio moral, então cê decide se eu sou capaz, se eu sirvo pra trabalhar aqui
ou se você quer lidar com um processo, porque isso aqui cabe processo’. ‘Não,
imagina, a gente te contratou pela sua capacidade, a partir de agora cê vai fazer o
que tem que ser feito.’ Mentira! Aquele homem, meu chefe direto, tornou minha
vida um inferno! Tanto que eu saí de lá por conta de ser tão podada, sabe...”
(Helena)

Falando sobre outro veículo, a tevê, Roberta, que está desde 2008 na equipe regional
do Globo Esporte como repórter e, eventualmente, como apresentadora, acredita que houve
mudanças na área do jornalismo esportivo.
“Assim, hoje evoluiu muito, no passado eu observei, principalmente nos jornalismos
esportivos, sim, desigualdades e até preconceitos com as mulheres: ‘Ah, mulher não
entende de futebol; mulher não sabe nada de esporte; que que mulher tá fazendo
aqui?’ Mas na verdade essa era uma maneira de expressar a falta de qualificação que
aquele profissional que criticava tinha, são profissionais que eram, digamos,
autodidatas na profissão, não tinha nenhuma formação acadêmica para estar
exercendo. Então, eles olhavam, viam você com um diploma, você com
conhecimento e ainda mulher ali tomando o lugar deles, digamos assim, então a
maneira deles expressarem era agredindo pelo lado de você ser mulher, que cê não
sabe nada, o que não era verdade. Então, eu senti muito isso no começo desses
colegas que se sentiram um pouco ameaçados ali pelo esse começo de mudança no
jornalismo esportivo. Mas, com o passar dos anos, foram vindo outras mulheres,
foram qualificando, pessoas foram formando e entrando pra essa área do jornalismo
esportivo, então eu acho que hoje isso não existe mais, hoje a gente convive em
harmonia, na época eles até faziam brincadeirinhas: ‘Aaah, o jogador tá dando
entrevista porque namora com ela’, sabe? esse tipo de coisa a gente ouvia”.
(Roberta)

Para ela, a razão de haver mais homens no jornalismo esportivo, apesar da
feminização da profissão, pode ser motivada pelo fato de que as mulheres não gostam de atuar
na área.
“Há mais homens, ainda assim a presença masculina é maior, eu não sei por que, eu
não sei se as empresas preferem tá contratando eles ou se as mulheres ainda não
chegaram num patamar de estarem ali junto, ou não querem estar, não sei. Pelo que
eu tenho visto não, nas faculdades tem muita gente interessada nessa área, mas
assim nunca ‘tão ali, nunca chegam, se oferecem prum estágio, a gente encontra na
rua, parece que preferem o jornalismo convencional mesmo as mulheres, eu vejo
assim, a maioria”. (Roberta)
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Para provar que o número de jornalistas mulheres na área aumentou, Roberta elencou
três que atuam em programas esportivos de outras emissoras de tevê e diz que uma colega,
que atua no telejornal geral da mesma emissora que ela, se ofereceu para substituí-la, cobriu
suas duas licenças maternidade e cobre seu período de férias. “[...] é a única dali que se
dispôs, entendeu? Por isso que eu falo, a mentalidade das mulheres hoje tá voltada pro
jornalismo mesmo”. O jornal O Popular contribui para essa conta, já que a editoria de
Esportes é, desde 2013 – pela primeira vez –, chefiada por uma mulher e na reportagem tem
duas mulheres e cinco homens. Entretanto, nas editorias de esporte dos outros dois jornais
impressos diários e também do semanário e nas rádios, Sagres (antiga 730) e CBN as equipes
esportivas são totalmente masculinas40.

3.5 A JORNALISTA DIANTE DA EMPRESA

A influência e pressão exercidas pelos proprietários dos veículos é outro ponto
relevante no jornalismo, que também faz parte das reflexões de Ortega e Humanes (2000), é
(2000) com relação. Débora analisou que jornalistas trabalham para atender “interesses dessas
grandes empresas de jornalismo” e que é necessário conseguir ‘brechas’ pra “fazer a parte da
gente, pra fazer matérias de cunho social, matérias interessantes e que tenham relevância
social”; o que é afirmado também por Valentina: “[...] porque cê tem um modelo de
jornalismo hoje [...] que é concentrador, um modelo que é de monopólio, não é? E que é um
modelo que não tá aí pra atender o interesse do público, tá pra atender o interesse de grupos
econômicos, não é?”. E ainda na opinião de Viviane, que informou que trabalha para “dar voz
a quem não tem voz”, mas não considera que consiga fazer justiça, “porque eu sou
subordinada a pessoas, a vozes, a visões e a opiniões...” Assim, trazemos as palavras de
Ortegas e Humanes (2000), para tentar entender a posição de jornalistas e empresários no
contexto de uma empresa de comunicação.
O primeiro dado que temos ao partir para explicar a posição dos jornalistas na esfera
pública é a que se refere à sua vinculação empresarial. Antes de mais nada, o
jornalista trabalha para uma empresa, seja porque faz parte de seu pessoal, seja como
freelance, necessita vender a uma empresa o resultado da sua atividade profissional.
40

Número averiguado em 1º de março 2018.
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Esta dependência empresarial tem levado a alguma conclusão apressada sobre a
dependência do jornalista de sua empresa, segundo a qual esta seria encarregada de
estabelecer os critérios que há de seguir em seu trabalho. Sem dúvida alguma é
impossível negar que o jornalista mais comum na atualidade é o assalariado, e em tal
sentido sua atividade só é realizável dentro uma empresa, que é a que proporciona a
ele os meios materiais para trabalhar e poder estabelecer contato com um público
determinado. Esta é uma parte da questão, mas não toda ela. Entendido nestes
termos, fica claro que os meios de comunicação favorecem sobretudo seus
empresários. Eles são os que definitivamente, em virtude do risco que assumem com
as fortes invenções de capital que o setor necessita na atualidade, recolhem tanto os
benefícios econômicos quanto o capital cultural e político que deriva da elevada
capacidade de intervir no público que suas empresas proporcionam. Com a
concentração de capital e a formação de grandes oligopólios de comunicação, resulta
ainda mais claro o crescimento desse poder. [...] Mas a obtenção de benefícios é
realizada através circulação de produtos sui generis, as notícias, cuja elaboração
compete aos jornalistas. Os empresários poderão gerar um clima em virtude do qual
a ênfase será dada a umas ou outras notícias. O que não está em suas mãos é decidir
como serão produzidas. Isso está nas mãos dos jornalistas. 41 (ORTEGA e
HUMANES, 2000, p. 55-56)

Raciocínio que corresponde ao que é colocado por Clarice: “[...] quem faz o
jornalismo é o jornalista, é o jornalista que tem que lidar com as pressões da empresa, que
também tem seus interesses. [...] As empresas de jornalismo não fazem jornalismo, elas
vendem fatos e direcionam os assuntos conforme os interesses dela, mas o jornalista, aquele
que sai da faculdade e vai trabalhar lá na empresa, ele, enquanto tá escrevendo a matéria, ele
tá sendo jornalista, ele não está sendo manipulado, ele tá só seguindo pela consciência dele”.
No entanto, acreditamos que sobretudo em algumas áreas há sim um filtro sobre o que é ou
não publicado, o que pode ocorrer depois da matéria pronta, conforme foi afirmado por
Simone, que é repórter de Política há cerca de 15 anos, quando questionada se já havia sofrido
censura por parte da empresa, respondeu da seguinte maneira:
41

El primer dato del que hemos de partir para explicar la posición de los periodistas en la esfera pública es el que
se refiere a su vinculación empresarial. Antes que nada, el periodista trabaja para una empresa, ya sea porque
forma parte de su plantilla, ya sea porque como free-lance necesita vender a una empresa el resultado de su
actividad profesional. Esta dependencia empresarial ha llevado a alguna conclusión apresurada sobre la
dependencia del periodista de su empresa, según la cual ésta sería la encargada de establecer los criterios que ha
de seguir en su trabajo. Sin duda alguna es imposible negar que el periodista más extendido en la actualidad es el
asalariado, y en tal sentido su actividad sólo es realizable dentro de una empresa, que es la que le proporciona los
medios materiales para trabajar y poder establecer contacto con un público determinado. Ésta es una parte de la
cuestión, pero no toda ella. Entendido en estos términos, resulta bastante claro que el poder de los medios de
comunicación revierte sobre todo en sus empresarios. Ellos son los que en definitiva, en virtud del riesgo que
asumen con las fuertes inversiones de capital que el sector necesita en la actualidad, recogen tanto los beneficios
económicos cuanto el capital cultural y político que se deriva de la elevada capacidad de intervenir en lo público
que sus empresas proporcionan. Con la concentración de capital y la formación de grandes oligopolios de
comunicación, resulta aún más claro el acrecentamiento de este poder. [...] Pero la obtención de beneficios se
lleva a cabo a través da la puesta en circulación de productos sui generis, las noticias, cuya elaboración compete
a los periodistas. Los empresarios podrán generar un clima en virtud del cual el énfasis se pondrá en unas u otra
noticias. Lo que no está en sus manos es decidir cómo se producen éstas. Ello queda en manos de los periodistas.
(ORTEGA; HUMANES, 2000, p. 55-56).
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“Ah, já, ah, já. De fazer matéria e não sair, ou apurar tudo e depois não ser
publicada, já aconteceu demais. Outro dia eu vi uma palestra da Daniela Pinheiro –
que é da Piauí, ela tá saindo pra ir pra Época, eu adoro ela, gosto muito dela – e aí
alguém perguntou: cê já sofreu censura?’ e ela falou: ‘Deix’eu pensar. Não, nunca’ e
eu falei: ‘Meu Deus, que inveja!’. Já teve demais, assim, já teve muuuitas vezes que
eu fiz matéria e não saiu, teve muitas vezes que eu sugeri pautas e não compraram,
falaram que não, que não tinha interesse, que eu considero censura também. Já
briguei, já dei muito piti, assim, é, mas sabendo que não ia ter tanto efeito. Mas
reclamar eu reclamo, depois eu fico ironizando: ‘Não, mas por que que nós vamos
dar isso, se aquela vez não deixaram dar...? Esse tipo de coisa eu sempre faço... [...]
Já aconteceu demais, assim, algumas muitas vezes. Aí, assim, eu provoco, faço
crítica, reclamo, mando no grupo do whatsapp pra desabafar, e tudo, e sempre tô
mostrando minha insatisfação, mas nada que tenha significado. [...] A gente tem
essas derrotas, muito frequentes.” (Simone)

Como a jornalista é muito atuante nas redes sociais e está sempre postando críticas a
políticos, foi colocada a pergunta se aquela era uma forma de fazer um jornalismo
independente do jornal onde trabalha. E ela respondeu que não apenas isso, mas que ela usa as
redes de internet também para pressionar o veículo.
“... eu acho que as redes sociais foram ótimas pro trabalho do jornalista! Porque dão
espaço pra você colocar as coisas, muita coisa eu vendo, aí falam: ‘Não, não vai
fazer’, não sei o quê, eu posto nas redes sociais, tem uma repercussão muito grande
e o jornal é obrigado a fazer, então a gente usa essas estratégias também sempre...,
então acho que ajudou um pouco, assim, a gente tentar trilhar esse caminho de
independência.” (Simone)

Kovach e Rosenstiel (2004, p. 19) reuniram editores de diversos veículos e
pesquisadores da área nos Estados Unidos no intuito de identificar os problemas que levaram
a uma crise na profissão, já que eles “[...] mal reconheciam o que consideram jornalismo em
boa parte do trabalho de seus colegas” e que “[...] seu medo maior era que no lugar de prestar
um serviço público relevante, o jornalismo na verdade estava prejudicando esse nobre
propósito”, concluiram o contrário de Ortegas e Humanes (2000), que a estrutura empresarial
tem, sim, uma grande influência sobre o trabalho desenvolvido pelos/as jornalistas:
Como não existem no jornalismo leis, regulamentos, nem licenças e muito menos
um autopoliciamento não formal, e já que o jornalismo por sua natureza pode cair no
aspecto escandaloso, pesada é a carga em cima da ética e do julgamento do jornalista
e da organização onde ele ou ela trabalham. Esse seria um desafio difícil em
qualquer outra profissão. Mas no jornalismo existe ainda outro obstáculo: a tensão
entre o papel público do jornalista – aspecto que justifica seu espírito invasivo – e a
função comercial que financia o trabalho. Para complicar ainda mais as coisas, até
mesmo na era da Internet a maioria dos jornalistas faz parte de organizações
oligárquicas por causa dos custos proibitivos para montar uma empresa jornalística
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eficaz. A estrutura de cima para baixo das oligarquias normalmente faz mais difícil
para o indivíduo ser ouvido sobre assuntos abstratos, como ética ou questões de
consciência. (KOVACH e ROSENSTIEL, 2004, p. 273).

As afirmações de Kovach e Rosenstiel correspondem também ao que foi dito por
Márcia, que contou sobre pautas direcionadas que recebia nas tevês onde trabalhava, que nem
sempre correspondiam aos fatos que iria mostrar. Além disso, percebe-se que há, sim, por
parte de algumas, a vontade de fazer um jornalismo independente, como Mariana informou
que tem feito desde que deixou a função de editora, mas, como pontuou Simone: “Eu tenho
vontade de fazer alguma coisa independente, acompanho muito, ajudo nas campanhas de
crowdfunding, mídia independente, no país inteiro, assim, muito atenta, mas ainda vejo uma
dificuldade de financiamento muito grande, aqui, em Goiás, e em outros estados, jornalismo
local tem uma dificuldade maior ainda, porque, em geral, os governos têm um controle muito
maior, né? em relação ao poder econômico e tudo, então eu acho que a questão de
financiamento ainda é muito problemática...”

3.6 A RELAÇÃO COM O TEMPO FOI AGUÇADA PELA INFORMATIZAÇÃO

Traquina (2008, p. 37) faz a seguinte consideração sobre a relação especial que o/a
jornalista mantém com o tempo: “[...] o fator tempo condiciona todo o processo de produção
das notícias, porque o jornalismo é marcado por horas de fechamento”. E ainda que “o valor
do imediatismo traduz, melhor dito, exprime como o fator tempo constitui o eixo central do
campo jornalístico” (idem, p. 38). Grohmann (2013) recorre a autores/as para conceituar essa
convivência complicada:

O jornalista faz parte de uma classe trabalhadora pensada de forma ampliada, como
faz Antunes (2001), a partir da categoria de “classe-que-vive-do-trabalho”. Mais do
que isso, o jornalista vivencia o seu trabalho durante todas as horas do dia, como
Heloani (2006, p. 188) apontou a partir da fala de jornalistas: “eu sou jornalista o dia
inteiro. Vida pessoal e vida do trabalho, elas se interpõem”. “Mesmo quando não
está em horário de trabalho, o jornalista está investido do mandato que lhe é
delegado pelo jornal e a este pelos leitores” (RIBEIRO, 1994, p. 130), ou seja, o
jornalista é um sujeito sempre alerta. (GROHMANN, 2013, p. 212-213).

Um estudo português analisou as mudanças estruturais ocorridas no jornalismo na
última década e analisou que elas afetam ambos os sexos.
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De entre os sentidos atribuídos às experiências das mudanças na profissão que
recolhemos, foi possível identificar um conjunto de sentidos experienciais relativos
aos efeitos sistémicos das mudanças na indústria, que são partilhados por homens e
mulheres, tocando a intensificação das práticas de trabalho, as mudanças no
ambiente, a corrida contra o tempo e as estratégias e abordagens superficiais.Na
verdade, uma das questões mais evidentes nas nossas entrevistas é a noção de que,
por causa dos cortes de recursos humanos e materiais, os/as jornalistas trabalham
mais do que há uma década: fazem mais peças por dia, têm de estar preparados/as
para escrever histórias de todas as áreas e substituir colegas, quando há imprevistos.
(SIMÕES e SILVEIRINHA, 2016, p. 35)

As entrevistadas falaram sobre as exigências de chefes e a administração que
faziam/fazem do tempo para conseguir cumprir as pautas.
“Agora, o Joaquim42 queria que eu fizesse tudo, eu saía, eu tinha que chegar no
jornal às cinco, mas ele falava pra eu chegar mais cedo pra eu fazer reportagem, não
tinha repórter, pra eu fazer reportagens, tipo ‘mudou o relógio da Praça Cívica’, ir
com o cara da filmagem, né, pra fazer. Eu falei: “Ó, seu Joaquim, não tenho
condição, eu chego aqui muitas vezes”... eu descia pra apresentar, descia assim
porque eu direto eu ia fazer o telejornal, sem tempo pra nada...” (Ieda)
“Eu sei que a regra natural do jornalismo bem-feito, de qualidade e tudo, era eu ter
pego aquilo e ter ido lá na Capes checar pra ver aquilo ali era verdade, ou ligar pra lá
pra bater um por um, pra ver tudo direitinho, eu não chequei, eu falhei, não falhei
por intenção, mas por falta de tempo. Eu sabia que precisava checar coisas, eu podia
ter voltado na faculdade pra checar com os alunos, mas, enfim, não dava tempo, eu
fiz, publicaram a matéria...” (Beatriz)
“TV exige muito da gente, é uma questão, assim, de minuto, de hora, de, não, é
segundos, né, não conta nem minuto, nem hora, é segundos...” (Beatriz)
“[...] dentro do jornalismo não, você nunca consegue fazer as cinco horas como está
estabelecido em lei, é impossível, você não tem como trabalhar e parar o negócio
dizendo: “Eu parei, deu cinco horas de trabalho, eu vou parar aqui...” não tem como
fazer isso... Parar seu texto no meio do caminho, impossível! A não ser que você
tenha um tempo pra entregar ele amanhã, depois, mas raramente você consegue
fazer um negócio desses.” (Joana)
“Isso pra mim era muito claro, eu achava que eu tinha obrigações a fazer e se eu
tinha obrigações eu ia fazer, custasse, mesmo que isso me custasse muito
pessoalmente em termos de tempo pra mim mesma e tempo pros meus filhos, tempo
pra minha família...” (Mariana)
“Já me aconteceu de sair da redação com cinco pautas em diferentes pontos da
cidade, quase que simultaneamente, com o trânsito caótico, e depois ter que redigir
tudo, correndo contra o tempo, “no pau do fechamento”, como diz minha colega
Dorothy Menezes. Ao ler o jornal, na manhã seguinte, vem a ressaca moral: eu
poderia ter escrito melhor, deveria ter revisado com mais calma e corrigido isso e
aquilo... Mas, como? O relógio não para de correr!43” (Tatiana)
42

Nome de fantasia
Texto digital escrito por Tatiana em 2010, intitulado “Minhas reverências para Gay Talese”, no qual discorre
sobre o quanto é difícil adotar na profissão os valores que o jornalista e escritor norte-americano defende como
43
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“[...] essa vida de televisão é uma vida muito, ela é, ela é, não é ingrata porque a
gente faz o que gosta, mas ela suga muito, tanto que hoje eu nem penso em voltar
pra uma televisão, pra uma redação, porque ela é como um filho, você não pode
largar seu filho e viajar não, cê tem que tá ali o tempo todo presente, mesmo distante
cê tem que tá ligando pra saber se tá tudo bem...” (Clarice)
“[...] parece que era obrigatório você sair de lá tipo duas horas depois que acabou
seu expediente, quem não saísse era... sei lá... era a pessoa que tava errada na
redação.” (Verônica)
“Menina, tô tendo muito vida pessoal não. É, tá sobrando pouco tempo, mas eu
gosto muito do trabalho, gosto muito de trabalhar, sou... não gosto da palavra
workaholic, mas eu trabalho muito e eu tô em casa lendo o Diário Oficial, tô em
casa lendo notícias de outros jornais, tô recebendo mensagem, aí eu descubro uma
coisa não resisto chegar no jornal pra perguntar, já mando um whatsapp pra fonte
perguntando, ou eu ligo, então eu trabalho muito, assim, não é uma coisa de sempre
fazendo pautas pro jornal, é uma coisa de fuçar mesmo, sabe, assim? então eu chego
no jornal dez horas, eu tenho a CBN nove e quarenta e cinco, então eu começo a
produzir CBN ali mais ou menos oito e meia, que eu ligo pras pessoas pra fazer
análise e tudo, então, oito e meia eu começo a trabalhar, saio daqui cinco e meia,
vou direto pra aula e saio às dez, chego em casa dez e meia, dez e quarenta, ainda
vejo um pouco de jornal, ainda leio um pouco pra faculdade, vou dormir, no outro
dia, acordo seis, oito e meia já começo a trabalhar, então assim, sobram muitas
poucas horinhas do meu dia hoje pra vida pessoal.” (Simone)
“O trabalho entra pra dentro da porta da minha casa e vai comigo pra onde eu tiver,
o celular toca, então assim eu não faço só coisas do jornal impresso eu faço freelas,
então eu trabalho. Eu viajei, tava de férias, tava trabalhando, tinha que comprar
internet, porque vou trabalhar. O tempo inteiro. Então assim, infelizmente, talvez
não só pela característica da nossa profissão, mas pela nossa necessidade de
complementar renda, de ter uma renda decente, a gente precisa de, de fazer muita
coisa, além do horário de trabalho, então é um trabalho de 24 horas, não tem jeito.
[...]“acaba que é uma profissão que a gente... leva pra casa, leva pra casa o tempo
inteiro, então, se eu tô lendo uma notícia, eu tô trabalhando, eu já tô pensando numa
pauta, tô pensando nessa própria notícia, se eu tô no facebook, eu tô trabalhando, se
eu tô na minha casa assistindo televisão, eu estou trabalhando. Então, assim, eu não
paro de trabalhar, por mais que eu não esteja no meu horário de trabalho.” (Bianca)

Assim, estar sempre disponível, reconhecem estas entrevistadas, é uma das exigências
da profissão e também uma das condições para manter o emrpego. É o que analisa Mariana,
no depoimento acima e também quando fala que, enquanto ela ocupava cargos de chefia em O
Popular e ela acabava contando mais com as mulheres porque elas se dedicavam mais à
profissão. Raquel diz que vivenciou essa exigência de disponibilidade constante também na
assessoria de imprensa de um órgão público, em que o chefe não tinha hora para contatá-la.
“...o presidente na época era absolutamente workaholic, totalmente workaholic, louco, eu

essenciais ao bom jornalismo. Após a entrevista feita pessoalmente, ela enviou, pelo Messenger, este texto e
outras considerações para que fossem incluídos no depoimento.
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gostava muito dele, aprendi muito com ele, mas não tinha hora, me ligava no domingo, seis
horas da manhã: cê leu a coluna Giro, o que que o Jarbas tá falando?!’, mandava o gerente de
monitoramento me ligar de madrugada: ‘Descobrimos a causa do mau cheiro aqui no Itatiaia’,
era desse nível”. Grohmann (2013) teoriza que ser o tempo todo trabalhador é o que a
profissão exige, acreditando-se que quanto mais notícias o/a jornalista vê, mais ele/a será uma
boa produtora de conteúdo. “A especificidade do trabalho do jornalista é que pode ser
trabalho para ele o que é descanso para profissionais de outra área. O ato de assistir à
televisão no sofá de casa após o expediente nunca é, para o jornalista, apenas relaxamento.”
(GROHMANN, 2013, p. 230).
O que se deduz também dos depoimentos é que algumas jornalistas acreditam ter
qualidades inatas para as tarefas informativas, o que, na opinião de Ortega e Humanes (2000,
p. 104), “[...] representa a visão mais romântica e idealista do jornalismo”44. Segundo
Travancas (1993), é por isso que atitudes como chamadas no meio da noite (no caso, hoje,
mensagens de texto ou voz pelas redes sociais) são plenamente justificadas quando se tem em
conta que não se trata de um simples ofício ou trabalho assalariado, mas uma ocupação de
‘outra esfera’, a qual exige como pré-requisito uma disponibilidade eterna e constante. Outra
característica ressaltada por ela é a noção de paixão associada à profissão pela maioria de seus
entrevistados. “Paixão surge como sentimento da ordem do afetivo, do emocional. [...] Com
ela se estabelece uma relação que sai da esfera do racional e da sobrevivência e atinge a
dimensão do prazer.” (TRAVANCAS, 1993, p. 60, grifo da autora). A pesquisadora destaca
ainda que para muitos/as esse sentimento é uma condição para um bom desempenho
profissional. Ela substitui o termo paixão por adesão e o define como “[...] um envolvimento
da profissão na vida da pessoa, de tal forma que levaria a uma sujeição dos outros aspectos da
vida.” (TRAVANCAS, 1993, p. 60).
Entretanto, esta relação com o tempo, de acordo com alguns depoimentos, se tornou
mais aguda devido ao surgimento das novas tecnologias de comunicação, o que, na visão de
algumas, ameaça a profissão. Débora considerou que o jornalismo não tem mais profundidade
e declarou que tem dúvidas quanto ao futuro da atividade:
“Antigamente, a gente precisava buscar no arquivo e demorava, hoje é tudo mais
rápido, mas eu acho que ficou também mais raso, sabe? Principalmente assim que eu
vejo assim os colegas mais novos, a gente tinha mais cuidado com texto, de ouvir a
44

Representa la visión más romántica e idealista del periodismo.
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fonte, hoje parece que tá tudo mais superficial, a tecnologia deu rapidez mas ela, ao
mesmo tempo, trouxe a superficialidade porque tem aquela pressa de fazer logo, né,
então às vezes você não entra no contexto do fato. E eu acho que, por outro lado
também, a própria diminuição, redução das redações, né, que hoje nós ‘tamos
procurando outras áreas, internet... E, outra coisa que daria outra conversa: hoje todo
mundo se acha jornalista, hoje todo mundo filma, todo mundo, então também essas
tecnologias estão decretando a morte do jornalista em certo ponto, como um ator da
história, porque hoje todo mundo é... tá buscando novos caminhos, mas eu não sei
onde vai chegar não.” (Débora)

Valentina analisou a pressão do tempo com as mudanças vivenciadas na profissão por
causa da convergência midiática e falou do acúmulo de funções:
[...] porque veja só a quantidade de coisas que um jornalista passou a fazer! Porque
antes você cuidava do texto, agora cê cuida do texto, cê cuida da foto, cê cuida do
vídeo, não é? Porque agora que as redações viraram multi, né? Quando eu saí do
jornal já tava nessa situação, cê tem que pensar em conteúdo pra internet, cê tem que
pensar em vídeo, cê tem que pensar em editar o jornal, cê tem que ficar o tempo todo
tuitando ou botando coisa no facebook, sabe, assim, é uma loucura aquilo! Aí
realmente cê não desliga, né? [...] a primeira coisa que cê faz quando cê chega em
casa, cê tá ligando seu celular pra poder olhar o que que tá no... sabe?!? Ou ligar pra
redação, pra falar: ‘Não, fulano, acabou de acontecer isso aqui, bota no...’ Então
assim, a gente não desliga!”. (Valentina)

Bianca, que é repórter de Economia, e presta serviços em mídias sociais para empresas
também discorreu sobre a necessidade de estar ‘24 horas ligada’. Reflexões que correspondem
às conclusões de Nonato (2013):
[...] jornalistas tornaram-se profissionais multifuncionais e polivalentes, obrigados a
atuarem como repórteres, redatores, fotógrafos e cinegrafistas; às vezes ao mesmo
tempo. São profissionais requisitados em todas as áreas, que precisaram se adaptar
às demandas da nova tecnologia, aprendendo a produzir informação para diversas
mídias. A informatização também representou um salto em termos de rapidez na
execução das tarefas e distribuição de jornais, tornando os horários mais rígidos para
os profissionais. O tempo, ainda mais escasso, impossibilitou a pesquisa e as
grandes reportagens. Os textos, muitas vezes adaptados à linguagem da hipermídia,
estão mais curtos e a informação, pasteurizada. (NONATO, 2013, p. 164-165).

Para Figaro (2013), com a informatização, “há uma maior pressão na redação para que
o jornalista tenha capacidade de trabalhar com diversas mídias: saber escrever, editar vídeo,
áudio e adequar o conteúdo à linguagem de cada mídia” (idem, p. 88). A autora mostra que
estas novas exigências atingem sobretudo as mulheres que os novos dispositivos de
comunicação, as relações precárias de trabalho fizeram “com que o mundo do trabalho do
jornalista se torne um caldeirão de tensões, desafios e conflitos” (p. 212)
Há, no entanto, a certeza de que a maioria dos jornalistas é de mulheres, brancas,
sem filhos, jovens, na faixa até 35 anos, têm curso superior em jornalismo, já
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fizeram uma especialização em nível de pós-graduação, trabalham com vínculos
empregatícios precários, são multiplataformas, trabalham para vários clientes. A
situação de fornecedoras de serviços, com vínculos precários mesmo quando se trata
do trabalho para grandes empresas do setor de comunicação, coloca em pauta o
desafio de a jornalista ver-se e resolver-se como a agenciadora de seu próprio
negócio, com todo o ônus das incertezas econômicas, do excesso de trabalho, da
falta de segurança para planejar a vida pessoal; e, por outro lado, com maior
liberdade de escolhas de onde e como agenciar-se para o trabalho (FIGARO, 2013,
p. 133)

Mariana faz uma análise da própria carreira depois que saiu do jornal O Popular e diz
que, com as transformações, o jornalismo no modelo industrial tende a ser extinto, mas que
ela não acredita que o exercício da profissão esteja ameaçado:
“Eu sou muito curiosa, eu podia ter encerrado a minha carreira, ‘não, eu não quero
mais ser jornalista, acho que isso aqui é pra outra geração’, e acho mesmo, eu acho
que tenho muito mais dificuldade pra fazer jornalismo de hoje do que um jovem
teria, só que a vantagem é que eu tenho um conhecimento, uma informação e uma
experiência que um jovem não tem, então isso me coloca também em uma situação
de equilíbrio com ele, ele tem qualidades que eu não tenho e vice-versa. [...] Eu tô
aprendendo a fazer esse novo jornalismo, essa descoberta é apaixonante. Eu assisti
[...] um simpósio do J. van der Hey, [...] ele foi o fundador do politico.com, [...] em
2006, nos Estados Unidos, que é hoje um site de referência na área de jornalismo
político, [...] ele foi repórter muitos anos do Washington post e outros jornais antes
disso, saiu no momento, em 2006, em que começava ali a campanha presidencial do
Obama e porque ele sentiu que existia um vácuo do jornalismo antigo pro
jornalismo digital e ele montou esse site e deu muito certo. [...] ele fala o seguinte,
que todo mundo chega pra ele, pais de alunos, jovens que querem fazer jornalismo,
que chegam pra ele e falam assim: ‘Ah, não tem futuro, né? jornalismo agora
acabou’. Aí ele vira e fala: ‘Realmente, o jornalismo hoje tá muito duro para as
empresas que existiam no jornalismo tradicional, agora nunca foi um período tão
bom pra fazer jornalismo pras novas gerações do que agora’. Porque, é claro, que
esse outro jornalismo, ele, o jornalismo de hoje rompeu com o jornalismo de antes e
muitos veículos do jornalismo tradicional não perceberam isso e ficam tentando
trazer pro digital aquilo que eles faziam lá atrás, isso não vai dar certo, esses
veículos vão morrer. Agora, alguns veículos do mundo todo que tão conseguindo
fazer isso – eu acho que o New York Times tá fazendo isso bem, o Washington Post
mudou depois que foi comprado pelo Bezos lá, o dono da Amazon, é, eles ‘tão
fazendo essa transição, mas muitos veículos não dão conta de fazer essa transição,
porque eles não rompem com o modelo de gestão que eles têm do conteúdo, e a
gestão do conteúdo é a grande diferença, você vai ter que quebrar paradigmas e tem
certos jornais que eles não dão conta de quebrar paradigmas”. (Mariana)

Tal como mostrado por Figaro (2013), as jornalistas evidenciaram que as novas mídias
trouxeram maior agilidade ao jornalismo. Com isso, destaca a autora, há uma compressão
ainda maior do tempo das rotinas produtivas, que já eram marcadas pela redução máxima
entre o acontecimento e sua publicação. Além disso, continua a pesquisadora, a sociedade
retira a prerrogativa de detentor/a da informação do/a jornalista e passa a “ter participação na
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formulação dos discursos que circulam como fatos, como verdade, como notícia, como
acontecimento” (idem, p. 127).

A informação em tempo real do twitter, blog, do facebook, do celular tem
especificidade e conta com um novo protagonista, o cidadão comum, testemunha do
fato, alerta com sua mensagem de texto, imagem, som, a comunidade e os meios de
comunicação sobre o acontecimento [...] O embate do momento é exatamente esse.
Conteúdos e plataformas exigem, desafiam profissionalmente e economicamente o
setor da comunicação, cada vez mais oligopolizado e poderoso. (FIGARO, 2013, p.
126-130).

As jornalistas ouvidas nessa pesquisa ratificaram essa análise ao mostrar que exercer a
profissão atualmente significa também ser desafiado/a pela instantaneidade das novas
tecnologias de comunicação, que exigem “mudanças na gestão de si no trabalho, [...] novos
elementos no valor notícia, novos elementos como fontes, novos elementos organizativos da
rotina de vida e trabalho, empenho renovado das maneiras de atenção, sensibilidade e
reconhecimento” (FIGARO, 2013, p. 128).

3.7 PERSPECTIVAS LIMITADAS

Rocha (2004, p. 178) fala sobre o fato de que o jornalismo, há muito tempo é uma
profissão que está vulnerável à lógica do mercado capitalista. E que, além de ter um tempo de
produção cada vez mais veloz, pela urgência das notícias chegarem cada vez mais
rapidamente às pessoas, ele não oferece segurança para o/a jornalista. Nonato (2013), faz a
seguinte avaliação:
O trabalho com registro em carteira está acabando, paga-se pouco, trabalha-se mais
e em várias atividades ao mesmo tempo. É uma nova forma de precarização. Embora
o trabalho do jornalista sempre tenha sido precarizado, a diferença principal está na
atual concepção das empresas de comunicação, que antes eram precárias e hoje não
são mais. Eram negócios familiares, sem a sofisticação e vinculação de negócio com
estrutura mercantil. Hoje, as empresas possuem acionistas, são administradas por
economistas, analistas, engenheiros. Estão muito ligadas ao sistema capitalista,
globalizado, financeiro, internacional. E o jornalista é apenas uma peça dentro do
processo, cada vez mais sufocado, cada vez mais raro nas redações. (NONATO,
2013, p. 146).

Embora a maioria das entrevistadas ainda em atuação esteja trabalhando como
autônoma, aquelas que continuam na grande mídia estão inseridas nessa nova configuração de
negócio de que fala Nonato (2013), e se essas empresas ainda não fazem parte como
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gostariam dessa nova estrutura mercantil, não pode se dizer que seja por falta de tentativas, de
mudanças para se adaptar à nova ordem capitalista, na qual o/a jornalista é uma mão de obra
cada vez mais substituível e mal remunerada. Algo perceptível nos depoimentos é que as
condições econômicas e a possibilidade de escolhas e manutenção de funções das jornalistas
pesquisadas foram piorando com o passar do tempo.
Entre as 20 entrevistadas, Mariana, ex-editora-chefe, foi a única que declarou: “[...]
mas também eu tô tranquila na minha carreira, eu não preciso mais de lutar pela minha
sobrevivência, isso é uma vantagem que eu tenho, eu posso experimentar...”. Ieda disse que
viveu relativamente bem enquanto atuou como jornalista; conseguia, por exemplo, manter
uma funcionária para ajudá-la com os serviços domésticos e com a criação da filha, mas falou
apenas de um trabalho em que recebeu alto um salário, no início da década de 1980: “[...] eu
nunca tive tanto apoio, olha, eu nunca vi tanto dinheiro como na época eu ganhava, o que
seria hoje vinte e cinco, trinta mil...”. Por outro lado, trabalhou em diversos lugares sem
carteira assinada e passou por períodos relativamente longos sem emprego. “[...] porque eu
tava muito ‘triste com tudo isso, sabe, puta da vida com tudo o que me aconteceu, nem uma
aposentadoria decente, né, nada...”. Afinal, como ela mesma diz, a fazer carreira na profissão
não depende só de talento: “Porque tem esse fator, né, tem esse fator na nossa área, tem o
fator competência, e sorte, é a estrela”.
Sob esse ponto de vista Beatriz teve um pouco mais de sorte, atuou em diversos órgãos
governamentais, trabalhou como correspondente de dois grandes jornais de circulação
nacional, um em Brasília, outro em Goiânia e, no período em que ficou na capital federal,
conseguiu manter um vínculo empregatício com a agência de comunicação do governo
estadual de Goiás: “[...] eu nunca deixei o vínculo, porque o vínculo da Agecom era o mesmo,
e lá na Constituinte eu fiquei mandando matérias, gravava pelo telefone, pra serem publicadas
no jornal da TV Brasil Central, então eu fiz cobertura da Constituinte também pra TV Brasil
Central, sem ganhar nada, mas mantive um vínculo, não era remunerado, era uma licença não
remunerada, mas foi interessante pra mim porque depois eu voltei e reassumi”. Ela também
desenvolveu alguns trabalhos sem carteira assinada, principalmente no final da década de
1970, quando fazia reportagens como freelancer fixo, junto com o marido, que não podia
assinar matérias por estar marcado como ex-preso político.
Joana disse que no jornal impresso em que atuou haviam diferenças salariais não por
gênero, mas por editorias, sendo que as equipes de Política e Economia recebiam mais do que
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as outras. Entretanto, ela considera que “[...] mesmo que seja uma profissão difícil, não dá
dinheiro, mas eu acho que as pessoas têm que fazer o que mais amam na vida e foi o que eu
mais pude fazer por mim enquanto pessoa foi isso, foi a profissão que eu escolhi para a vida
inteira e jamais me arrependi”. Ela também está aposentada com um salário que assegura sua
sobrevivência e diz que retornou ao trabalho porque foi convidada e como confessou em uma
conversa posterior com a pesquisadora porque já não aguentava mais “ficar em casa vendo
filmes e lendo livros e precisava ocupar a cabeça”.
Helena narrou como foi a negociação salarial na emissora de rádio onde começou
como estagiária e depois se tornou efetiva. “[...] inclusive tive uma briga homééérica pra
receber o piso, uma briga homérica, foi sensacional, porque assim, eu sofria bullying por ser
formada, é o contrário, é maluco, mas isso aconteceu”. Quando pediu demissão, novo
problema: “[...] a gente ainda fazia um monte de hora extra, eu cheguei lá pedindo conta e
falei: ‘Olha, não, eu quero que bata meu aviso, eu não quero fazer mais parte da equipe, mas
eu quero todas a minhas horas extras computadas, porque eu tenho todos os papeizinhos
guardados, então, por favor, não me façam passar por mais esse desgaste, né?’ E foi um mês
sem olhar na minha cara, porque assim: ‘Que absurdo! A gente te deu a oportunidade da sua
vida! cê formou e a gente te deu, a gente paga o piso pra você, né? A gente paga o piso pra
você, a gente te deu a oportunidade de trabalhar aqui – pra morrer, né? – e você agora, cê
pede conta e vai sair daqui assim? A gente te ensinou tudo que você sabe, né?’ É mais ou
menos, é essa sensação, sabe, de como, de ingratidão, é como se eu devesse alguma coisa por
ter feito o meu trabalho, que era um absurdo eu pedir o piso, porque todo mundo começava
recebendo menos que o piso, né?”.
Bianca falou sobre o fato de não ter muitas possibilidades de escolhas no trabalho e de
ter pego o que apareceu na sua trajetória. Além disso, ela relacionou as necessidades
financeiras aos trabalhos paralelos que desenvolve. “Então assim, infelizmente, talvez não só
pela característica da nossa profissão, mas pela nossa necessidade de complementar renda, de
ter uma renda decente, a gente precisa de, de fazer muita coisa, além do horário de trabalho
[...]”.
O “relativo abandono precoce da profissão” (MIRANDA, 2014, p. 55) está cada vez
mais acentuado entre as novas gerações: das seis entrevistadas que começaram a atuar na
década de 1990, nenhuma trabalha mais em redações, cinco migraram para a assessoria de
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imprensa e uma não trabalha na área há mais de três anos; das sete que iniciaram na profissão
no século XXI, quatro encontram-se na mídia corporativa.

4 ESTUDOS DE GÊNERO

4.1 AS PRÁTICAS PROFISSIONAIS SÃO DEFINIDAS PELAS PRÁTICAS SOCIAIS

Conforme definição de Kergoat (2009), as relações de gênero colocam o grupo social
homens e o grupo social mulheres como antagônicos diante de um tensão constante em torno
do trabalho e suas divisões. Ela acrescenta que as expressões relações de gênero e divisão
sexual do trabalho são indissociáveis, já que as diferenças constatadas entre as atividades de
homens e mulheres são construções sociais e não provêm de condições inerentes à natureza.

[...] essa construção social tem uma base material e não é unicamente ideológica;
em outros termos, a “mudança de mentalidades” jamais acontecerá de forma
espontânea, se estiver desconectada da divisão do trabalho concreta; podemos fazer
uma abordagem histórica e periodizá-la; essas relações se baseiam antes de tudo
numa relação hierárquica entre os sexos; trata-se de uma relação de poder, de
dominação. (KERGOAT, 2009, p. 71, grifo da autora).

Além disso, diz a autora, esta relação social tem características singulares, já que é a
base que estrutura todo o campo social e é transversal à totalidade desse campo, não
ocorrendo o mesmo com o conjunto das relações sociais, o que faz com que seja possível,
então, “[...] considerá-la um paradigma das relações de dominação” (KERGOAT, 2009, p.
71). Sobre essas relações, os conceitos de Scott (1995) são os que melhor atendem aos
objetivos dessa dissertação:
O termo “gênero” também é utilizado para designar as relações sociais entre os
sexos. Seu uso rejeita explicitamente explicações biológicas, como aquelas que
encontram um denominador comum, para diversas formas de subordinação
feminina, nos fatos de que as mulheres têm a capacidade para dar à luz e os homens
têm uma força muscular superior. Em vez disso, o termo “gênero” torna se uma
forma de indicar “construções culturais” – a criação inteiramente social de idéias
sobre os papéis adequados aos homens e às mulheres. Trata-se de uma forma de se
referir às origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas de homens e de
mulheres. “Gênero” é, segundo esta definição, uma categoria social imposta sobre
um corpo sexuado. Com a proliferação dos estudos sobre sexo e sexualidade,
“gênero” tornou-se uma palavra particularmente útil, pois oferece um meio de
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distinguir a prática sexual dos papéis sexuais atribuídos às mulheres e aos homens.
(SCOTT, 1995, p. 75, grifos da autora).

As opiniões das jornalistas entrevistadas sobre os papéis sociais destinados a mulheres
e homens são variadas, algumas conscientes da influência da cultura nos comportamentos,
outras reproduzindo a crença de que a natureza é preponderante nas atitudes e relações. “O
argumento de que homens e mulheres são biologicamente distintos e que a relação entre
ambos decorre dessa distinção, que é complementar e na qual cada um deve desempenhar um
papel determinado secularmente, acaba por ter o caráter de argumento final, irrecorrível.”
(LOURO, 2014, p. 24).
Nesse aspecto, as convicções de Viviane sobre as ‘diferenças’ entre os sexos são as
mais relevantes, porque reproduzem e legitimam ‘certezas’ que são fontes de desigualdades e
injustiças e ironizam ações daquelas que acreditam na possibilidade de superação de situações
hoje tidas como ‘naturais’. Sem que lhe fosse perguntada diretamente, querendo contradizer o
que havido lido no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) sobre os
pressupostos que orientam esta pesquisa, Viviane fez questão de desfiar estereótipos e ditos
populares sobre homens e mulheres e também sobre a inserção das mulheres no trabalho
assalariado, fazendo confusões entre gênero e sexualidade, alegando que houve uma inversão
dos papéis e que a ‘culpa’ dessa mudança é do feminismo.
“...às vezes ‘tão lutando por um ideal que nem perguntaram a minha opinião, [...]
por exemplo aquelas lindas, maravilhosas lá que queimaram sutiã, queria encontrar
com elas e falar assim: ‘Nunca pediram minha opinião pra fazer isso’, eu não tinha
que tá trabalhando agora, tinha que tá em casa, dormindo, descansando, hoje é
feriado45, mas tem que trabalhar, porque foi assim que a minha mãe, é assim com as
minhas tias, e aí tem essa cultura que mulher trabalha igual! Quem disse que eu
queria ser igual?! Quem disse que eu quero ter os mesmos direitos de homem? Eu
não quero isso! Eu quero trabalhar se eu quiser... Acho tão bonito, tão romântico a
época que as mulheres mais custosas da vida eram costureiras, costuravam em casa,
né? as mais custosas assim vendiam as revistinhas da Avon, hoje não, hoje a gente
faz o que a gente quer, pilota avião, dirige o país, inclusive quando teve
oportunidade de dirigir o pais, fez cagada, né? Não dou muito crédito pra mulher
não, eu acho que quando a gente chegou a assumir, os homens já comandavam há
muito tempo, acho que mandava muito bem, eu acredito que a mulher seja o braço
direito do homem, eu não acredito que a mulher – obviamente, se nos derem
oportunidade, a gente faz muito bem. Ma’ pra que ficar passando na frente? Os
homens já são os valentões, já são os que têm mais força no braço, não é aqueles que
ganham mais, segundo as estatísticas? Deixa eles. [...] O problema é que o homem tá
cada vez mais feminino, não me refiro ao homossexual, porque tem homossexual
mais bruto, mais macho que muito homem por aí, [...] me refiro aos héteros [...] os
45

A entrevista foi feita no dia 7 de setembro, na sede da emissora de TV onde ela trabalha.
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homens estão bananas, os homens estão frouxos, esperando as mulheres fazerem as
coisas. [...] e aí ela foi vendo que ela podia, mas ela só viu essa brecha porque os
homens estão parados, estão cada vez mais femininos, ‘tão cada vez mais mocinhas,
mais uma vez eu repito, eu me refiro aos héteros, aos homens que se dizem pais de
família, que se dizem os valentões, que estão frouxos, as mulheres não nasceram pra
ficar esperando, a gente gosta é de ser servida, gosta de ser bem tratada, agora, ficar
esperando, gente, é a coisa pior do mundo, cê fica uma semana, duas esperan’,
levanta e faz. Aí, cê fez uma vez, cê viu que cê podia, aí cê fez duas vezes, aí
acomoda o mala do homem, aí pronto, a gente tá cansada de ver homem que só coça
enquanto a mulher trabalha o dia inteiro na rua pra sustentar a casa, isso sim um
absurdo! Aí eu volto, se aquelas feministas não tivessem feito aquilo e a gente não
tivesse que trabalhar os homens não tavam folgados, tavam trabalhando! [...] Então
eu acho que se a gente voltasse no tempo e as mulheres não tivessem direito de
trabalhar, nem nada, aí os homens tavam no eixo, até hoje! [...] ...na minha opinião,
isso não é nenhuma estatística, nem nada que eu li: por isso que o número de
divórcio só aumenta, o número de depressão só aumenta, essas pessoas totalmente
desestruturadas, crianças que não sabe quem é pai, quem é mãe, e ainda vem essas
novas coisas aí, agora é genitor um, genitor dois, acho que o mundo tá se
perdendo...”. (Viviane)

Viviane, verborrágica, com um discurso repleto de contradições, foi se indignando
conforme avançava nos assuntos – antes que lhe fossem colocadas as questões46. A Marcha
das Vadias47, um movimento que surgiu protestando contra a culpabilização de vítimas de
abusos sexuais e defendendo o direito das mulheres de se vestirem como quiserem sem que
sejam, por isso, alvos de ataques, também foi contemplada na fala da jornalista, que compara
o estupro a outros desvios comportamentais.
“[...] de todos os grupos, eu entendo todos, menos a Marcha das Vadias, o que que
aquelas mulheres querem? Direito de sair pra rua com o peito de fora, de transar
onde quiser? Pelo amor de Deus! Aí, vai pedir, vai exigir direito: ‘Ah, mas o corpo é
meu, eu posso andar nua e ninguém tem o direito de me estuprar’. Ai, como a teoria
é linda! [...] Nossa, na teoria, ninguém pode matar, ninguém pode roubar, ninguém
pode fazer nada! Na teoria eu posso dormir de casa aberta que ninguém vai entrar e
vai roubar! Eu acho um absurdo, como que eu vou passar ali, pegar um computador
que não é meu e levar pra minha casa? [...] Então, a questão do corpo pra mim é a
mesma coisa, eu tinha que andar era pelada, ninguém tinha – e eu odeio roupa, calça,
chego em casa a primeira coisa que eu faço é tirar, mas se alguém bate na campainha
eu visto, por quê? [...] assim como a ocasião faz o ladrão, ‘Ah, mas é direito meu’,
isso aí é aquela cultura do estupro. Gente, tem a cultura do roubo, tem a cultura da
droga, tem a cultura de tudo! A gente sabe que o ser humano não presta, a mente
humana é uma ‘disgrama’, pessoa não tem, não suporta, ela, hoje ela é uma coisa,
amanhã ela já é outra, quantas vezes nós já falamos assim: ‘Nunca vou fazer isso’? e
fez, e repetiu, e fez três vezes, quatro vezes... Então, assim, se eu não posso confiar
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Inclusive, houve um desvio da pauta original e muitos dos temas tratados não estavam inicialmente previstos.
Manifestação de mulheres iniciada em Toronto (Canadá) em 2011, depois de um policial ter dito, após
denúncias de casos de abusos sexuais na Universidade de Toronto, que as mulheres deveriam evitar se vestir
como vadias para não serem vítimas de ataque. Rapidamente o movimento ganhou o mundo, tendo acontecido
em diversas cidades brasileiras, reunindo milhares de mulheres.
47

98

[...] na minha mente, na minha opinião, como é que eu vou confiar num
desconhecido? Uma pessoa que tá passando na rua? Não sei se ele é um maníaco, ou
se ele é doido, então, assim, os papéis se inverteram, virou uma bagunça...”.
(Viviane)

Outras questões ligadas a papéis anteriormente destinados somente aos homens
também estiveram na mira do discurso neoconservador de Viviane:
“[...] eu me sinto num jogo, num filme, Jogos Vorazes [...] eu tenho que cuidar, eu
tenho que tá o tempo com a mente no meu carro que tá na rua, porque não tem um
estacionamento, eu tenho que tá cuidando do meu pai, que tá no interior, eu tenho
que resolver isso, eu tenho um casamento pra eu ir agora à noite, então, assim, eu
não espero nada de ninguém, se eu fosse esperar, eu tenho certeza que a metade das
coisas que eu faço não ia sair do papel. Eu tenho que me dedicar, eu tenho que me
desdobrar, e se eu ficar lembrando: ‘Nossa, isso é coisa de homem!’ eu não vou sair
nem da minha cama, porque, por exemplo, dirigir não é coisa de homem, é, não é
coisa de mulher, porque as mulheres são péssimas no trânsito, aconteceu uma
barbeiragem, cê pode olhar, é mulher que tá no volante. Por que que ela tá fazendo
aquilo? Porque ela não tem um homem pra dirigir pra ela, cadê o homem pra dirigir?
Ele foi trabalhar, cuidar da vida dele, ela vai morrer? Precisando ir de um canto pro
outro da cidade, não, ela aprendeu a dirigir, ela comprou o carro, ela, enfim... mas as
mulheres eu acho que elas estão nessa situação porque elas cansaram de esperar, aí
já é um outro problema cultural, esses homens que ‘tão cada vez mais fêmeas”.
(Viviane)

Questionada se ela mantém esses papéis separados em seu relacionamento amoroso,
ela disparou em um novo discurso cheio de contradições48:
“Desde o início eu tenho a expressão:
-Você é o abacaxi, eu sou a banana da história, porque se você deixar, eu vou tomar
a sua frente, eu vou fazer tudo, porque eu sou assim.
[...]
E eu sempre falo:
-Toma atitude, porque o começo da relação é agora, porque se você deixar eu vou
ser o homem da casa, você vai ter que aguentar as minhas regras, essa relação não
vai dar certo.
[...] E o dia que a gente descobriu que a gente pode fazer o que a gente quiser: a
gente casa se quiser, namora se quiser, é gay se quiser, é profissional se quiser, faz o
que quer da vida se quiser, a gente pode dominar o mundo! A gente começou a
dominar o mundo, as mulheres hoje estão nas maiores empresas do mundo, a gente
chega onde quiser. Mas assim é realmente algo que eu me preocupo, porque eu não
quero [...] ser o macho da relação, eu até brinco que se eu quisesse ser o macho da
relação eu arrumava uma mulher, porque não tem motivo, se eu gostasse não seria
problema pra mim, porque eu sou muito livre da cabeça, mas eu gosto de homem, eu
respeito a minha escolha, mas eu não quero um homem mocinha, já tive, já tive
namorado mocinha, um homem que ele pede pra você:
-Sai da sua casa, me pega aqui e me leva pra festa.

48

Alguns diálogos serão reproduzidos com travessões para uma melhor compreensão.
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Uma relação que começa assim nos primeiros dias, nos próximos dias a pessoa nem
levanta da cama:
-Ah, desemprego tomando conta do país...
Um mês, dois, meses, um ano...
-Não, não tem emprego...
-tá procurando? Toma atitude de homem! Vai fazer alguma coisa!
Porque uma mulher hoje em dia [...] ela não fica desempregada. Situação dela é
complicada? Ela vai lavar roupa pros outros, ela vai fazer um bico, ela vai fazer
freelance; mulher é louca, mulher é bicho doido, mulher não tem limite! Por isso
que a gente tem que colocar limite na mulher, porque senão ela vai dominar tudo! E
os homens vão fazer o quê? Ficar chupando dedo e se coçando, porque o homem tá
cada vez mais folgado [...]mas homem tem que ser homem! Não é homem? Então se
assume, homossexual, vai viver a vida, vai ser feliz, vai trabalhar de igual pra igual
com mulher! Agora não, homem tem que se impor, não com violência, brutalidade,
que isso aí não tem nada a ver com homem não, isso aí é mau-caratismo, isso é
crime, tem que ser preso, ser linchado em praça pública. Agora, uma pessoa normal,
num pode deixar, num pode dar espaço pra uma mulher dominar a relação, ela não
foi preparada pra isso. Eu sou cristã, eu acredito que a mulher foi preparada pra ser o
braço direito do homem, ela não tem que tá atrás, nem tá, nem tem que tá à frente,
ela é do lado, ela é igual, não vejo diferenciação, ela é igual. A partir do momento
em que ela é posta pra trás, ela corre o risco de – eu, na minha opinião, se um
homem me põe pra trás, me diminui, ele corre um sério risco de ficar sozinho, ou
então de, por implicância, eu passar na frente dele!” (Viviane)

Bianca discorreu sobre o quanto essas cobranças díspares do que é ser mulher e o que
é ser homem, que fazem parte do imaginário social, refletem no tratamento destinado a
mulheres e a homens na redação do jornal onde trabalha, revelando, por sua vez, a prevalência
da divisão sexual do trabalho.
“[...] se tem que, é, sair, viajar, alguma coisa, aí me perguntam assim: ‘Ah, não, mas
você tem sua casa, né? cê tem suas coisas pra cuidar, então eu preferi mandar o
outro repórter’. Uai, mas ele também não tem a casa dele? não tem alguma coisa pra
cuidar? Então, assim, me incomoda um pouco, mas tá, tudo bem, assim, eu tô um
tempo lá, eu conheço as pessoas, aí assim, mas eu vejo que elas, inconscientemente,
acabam escolhendo alguém pra viajar, ou pra fazer alguma pauta que leve mais
horas, não por minha capacidade ou pela capacidade de outra pessoa, mas por achar
que às vezes eu tenho que ter um tempo pra ficar em casa, não sei, é meio louco
isso, mas acho que se a pessoa fosse mulher, também não seria a outra pessoa, iam
achar algum homem pra poder fazer... A minha editoria ela era só de mulheres,
então a gente tinha ali só mulheres durante pelo menos uns dois anos eram só
mulheres, e, a não ser alguns fechadores que eram homens, os dois, então, assim,
eram minoria total, e não tinha isso, então eu não percebia. Aí, a partir do momento
que começou novas mudanças, que começou a mesclar mais, vir homens, aí eu vi de
novo acontecer o que aconteceu no Hoje, né, que, de alguma coisa que te demanda
mais esforço, viagem, mais tempo, mais dedicação, cê... acontecer isso, né? E nas
próprias entrevistas, quando cê vai entrar num emprego mesmo, te perguntam: ‘O
que você vai fazer daqui cinco anos? cê pretende ser mãe?’ Pergunta pro homem se
ele pretende ser pai? [...] E todo mundo, eu vejo muitas colegas que já foram mães,
é, falando: ‘Nossa, eu pensei que eu não ia conseguir, porque eu engravidei, tive
minha filha e tô com meu emprego ainda!’ Então assim, algo a comemorar, muito
esquisito, é muito, muito triste, né? E as redações, elas exigem muito, né? Então, se
tem feriado, tem que largar, tem que ir, se precisar; às vezes não tem final de
semana, às vezes não tem um horário regrado, então, assim, se cê deixa uma criança
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na creche, não sabe se vai poder pegar a criança, então tem que contar com algumas
ajudas, então eu vejo que muitas colegas que são mães, são super mães porque tem
que lidar com essas coisas e, e aí elas ficam muito contentes de conseguir, mas elas
são cobradas, enfim, é, é complicado. Ainda há muita, muita, muita diferença, né?”.
(Bianca)

Márcia, que considerou que, em cargos de chefia as mulheres são emocionalmente
instáveis e, tanto em funções de comando quanto em funções subalternas, levam mais as
questões profissionais para a vida pessoal, também fez questionamentos sobre o feminismo e
reafirmou as habilidades distintas e complementares de homens e mulheres em seu
depoimento:
“Eu não sou uma pessoa feminista, [...] esse feminismo que se defende hoje eu não
acredito nele, daquela coisa absoluta de mulher igual homem, tipo, como inimigos,
eu não vejo assim, eu acho que homens e mulheres são parceiros, cada um com as
suas habilidades, e eu acredito que em cargos de gerência ou em qualquer outro não
há como você dizer que um é melhor que o outro por uma questão de gênero, assim
como não é possível por uma questão de raça, não tem como eu dizer que o cara ele
é melhor que outro porque ele é preto ou branco, ou por ser mulher ou homem, eu
acredito que mulher tem, é, potencialidades, igual eu acho que normalmente as
mulheres são mais, é, sensíveis a algumas situações, da mesma forma que eu acho
que, às vezes os homens são mais, é... – não é desorganizados – mas eles não têm
habilidades talvez de fazer tantas coisas, de se organizar de uma maneira como a
mulher faz, a mulher consegue ser multitarefas em algumas coisas, que o homem
não consegue, então acho que nós temos habilidades diferentes, mas não somos
iguais, e ao mesmo tempo não somos rivais, então essa, esse feminismo que se prega
de ‘Nossa, mulheres iguais aos homens’, eu não acredito nisso, eu acho que da
mesma forma que o homem tem que se capacitar, a mulher também tem, então
devemos ter direitos iguais de oportunidades, de salários, se você é competente, por
que não você estar no cargo de chefia? Mas não quer dizer que é porque você é
mulher que você não tem esse direito, agora [...] esse feminismo de hoje eu vejo que
é muito [...] de querer tomar o lugar que é do homem, querendo desmerece-lo, às
vezes, querendo denegri-lo e eu não vejo que é assim, sabe?” (Márcia)

Falando sobre habilidades, Mariana narrou um episódio relatado49 por uma senadora
goiana que acredita que as mulheres têm mais facilidade para perceber pormenores, mas a
jornalista analisou que isso se ancora em princípios culturais e que é um comportamento que
começa a ser cobrado também dos homens.
“Então, eu acho que esse olhar, essa capacidade que a gente tem de enxergar certas
coisas que o homem não tinha, não quero dizer que não tem, acho que a geração
nova ela já tá sendo mais cobrada, acho que isso foi retirado dos homens, né? Acho
49

A senadora narrou um episódio rico em detalhes sobre o que se passou em um palanque político, no qual ela
dizia que havia percebido todas aquelas minúcias por ser mulher, porque os homens que lá se encontravam não
haviam notado nada do que ela tinha visto.
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que os homens – essa é outra conversa pra depois –, mas eu acho que assim, que os
homens eles também foram vítimas muito de uma educação que obrigava eles a
serem fortes, que ensinava eles a não se preocuparem com coisas da vida, detalhes,
que a mulher é que olhava certas coisas, tem disso também. [...] ... e aí eles perderam
essa coisa muito positiva, né, eles ficaram violentos, eles perderam muito, eu acho
que o homem perdeu muito, acho que o homem sofre também por isso, né, um certo
público entre os homens, né, não quer dizer que são todos os homens, porque tem
homem que gosta disso, que querem manter isso, mas eu acho que os homens
também perderam, os homens também ‘tão perdidos hoje, que as mulheres
chegaram ocuparam o espaço deles e eles ‘E agora, era pra tudo ser assim, não é
mais?’ Né? ‘Não é mais pra ser assim?’ Acho que os homens ainda vão reconstruir,
eles vão ocupar esse espaço. [...] ...nós mulheres somos muito responsáveis pelos
homens, nós somos. [...] Eu fico muito grilada de ver os homens que a gente tá
vendo aí, porque eles foram criados pelas mulheres, porque na minha geração e na
geração da minha mãe quem criou os filhos foram as mulheres, porque os homens
não tavam preocupados com educação de filho, isso é uma coisa recente, na minha
geração tem muitos pais que não participaram da educação dos filhos...” (Mariana)

Tomando como referência a crença nas habilidades distintas de homens e mulheres,
Lúcia falou sobre as pautas de comportamento e temas emocionais, que muitas vezes são
designadas às mulheres por se acreditar que elas têm mais sensibilidade para tratar desses
assuntos:
“[...] isso aí é um estereótipo, né? De que a gente é mais sensível, que a gente
consegue, sei lá, escrever umas coisas mais humanas, mas não necessariamente,
podem haver homens que fazem isso, só porque acho que em número as mulheres
fazem mais isso porque, por isso, porque dos homens é cobrado ser macho, né, e
macho não sente, assim... acho que hoje isso tem mudado, tem uns caras aí que eu
sigo na internet que escrevem lindamente, mas... não sei...”. (Lúcia)

Viviane declarou que acredita que as mulheres são mesmo mais sensíveis e detalhistas
para tratar de questões emocionais, mas ela diz que, justamente por ser tão sensível, prefere
não realizá-las.
“[...] porque a mulher, eu não sei, acho que ela é mais sensível pra falar [...] por
exemplo, de um incêndio numa casa que uma criança morreu queimada, aí a mulher
tem mais sensibilidade pra retratar essa situação, mas eu não gosto, eu sou sensível,
apesar d’eu demonstrar que eu sou valentona, eu comecei a mexer na área policial e
tal, eu tenho sentimentos, eu não gosto dessas coisas, eu até prefiro uma coisa mais
bruta, que aí eu não ponho meu coração, mas às vezes tem essa preferência por
mulher porque a mulher é mais sensível, mais detalhista, vai saber levar a
sensibilidade da situação pra pessoa que ‘tá em casa, e eu prefiro não, prefiro que
não me vejam como uma sensível, porque eu não gosto, eu não gosto de envolver
sentimento com o profissional, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa...”.
(Viviane)
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Roberta informou que foram justamente as pautas emocionais que fizeram com que ela
quisesse ir para o jornalismo esportivo.
“[...] porque no jornalismo você não tem como você não se envolver, eu passei pelo
jornalismo geral e eu acho que eu sofria muito, porque eu me envolvia muito com
todas as histórias, com todo sofrimento das pessoas nos hospitais, com o sofrimento
das mães ao verem os filhos mortos, com sofrimento daquelas famílias que viam
seus responsáveis sendo presos por algum motivo, eu sempre ‘tava ali sofrendo ao
ver aquilo, hora que eu entrei no jornalismo esportivo eu acho que nesse ponto a
sobrecarga aliviou um pouco, jornalismo esportivo você conta mais histórias boas,
acho que a história mais triste que eu já contei foi a morte do Fernandão50, quando
caiu o helicóptero, então assim, são sempre só casos de assim de morte por
acidentes, por câncer ou por alguma doença, o jornalismo esportivo relata, e o resto
são só alegrias, são superações, inspirações, eu acho que isso que me chamou mais
atenção pra essa área e que me faz permanecer até hoje”. (Roberta)

Lúcia também disse que este foi um dos motivos que a fez deixar o trabalho como
repórter de Cidades:
“[...] quando eu decidi sair do jornal impresso foi porque eu fui cobrir um cara que
tinha matado a vó e os irmãos, machadada na cabeça, e aí tinha massa cefálica pela
casa assim e aí eu cheguei lá e olhei aquilo e falei: ‘Ah, ok!’ E aí eu voltei e falei:
‘Velho, não é ok, assim, eu não posso ficar, achar essas coisas naturais, então...’ mas
a gente precisa naturalizar quando a gente vê tragédia todo dia, né... aí eu decidi sair,
falei, ‘Eu não quero perder essa sensibilidade, assim’...” (Lúcia).

Se estas identidades tão fortemente arraigadas fazem parte do imaginário coletivo, é
porque estão presentes de forma inequívoca nas práticas sociais. Ao analisar o discurso de
Viviane, percebe-se que ela acredita que a atual situação feminina, de ter de lutar pela própria
sobrevivência é uma consequência da ‘perda da identidade’ dos homens de ‘antigamente’, que
eram provedores, o que representou uma perda para as mulheres que agora são obrigadas a
trabalhar para sustentar ‘homens bananas’: “Quem disse que eu quero ter os mesmos direitos
de homem?”, questiona ela. Esta concepção de Viviane vai ao encontro das análisesde
Abramo (2007; 2010), que defende o argumento de que prevalece no imaginário coletivo a
visão das mulheres como ‘força de trabalho secundária’.

[...] as mulheres entrariam no mercado de trabalho não devido a um projeto pessoal
de maior alcance, mas sim devido a uma “falha” do homem no cumprimento do seu
papel de provedor. Conseqüentemente, também tenderiam a abandonar a atividade
econômica (regressando à situação de inatividade) no momento em que isso fosse
50

Jogador de futebol do Goiás, falecido em uma queda de helicóptero em 2014.
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possível, já que o seu lugar básico e essencial não é o mundo do trabalho, mas sim a
família, a casa, o universo doméstico. (ABRAMO, 2010, p. 23).

Em vários momentos, Viviane defendeu a pretensa superioridade masculina e a
legitimidade da dominação sobre as mulheres, “Os homens já são os valentões, já são os que
têm mais força no braço, não é aqueles que ganham mais, segundo as estatísticas? Deixa eles”.
Ela faz, inclusive, colocações sobre Dilma e Temer51, reforçando as características da
dominação masculina ao inserir adjetivos de superioridade ao discurso do atual presidente
brasileiro. Entretanto, mais adiante, falando sobre si mesma, ela se contradisse quanto a essas
posições de superioridade e inferioridade que ela credita às relações entre homens e mulheres:
“[...] eu, na minha opinião, se um homem me põe pra trás, me diminui, ele corre um sério
risco de ficar sozinho, ou então de por implicância eu passar na frente dele – porque o fato
d’eu ter, tá há onze anos sozinha aqui, e... mas assim, isso é uma característica que vem desde
a minha infância, eu sempre gostei de ser independente...”. Outro ingrediente interessante no
depoimento de Viviane é a confusão entre gênero e sexualidade, que, como mostra Louro
(2014), não são a mesma coisa, mas estão mesmo imbricadas e são permanentemente
confundidas, tanto nos comportamentos quanto na simbologia social.
Ora, é evidente que essas identidades (sexuais e de gênero) estão profundamente
inter-relacionadas; nossa linguagem e nossas práticas muito frequentemente as
confundem, tornando difícil pensá-las distintivamente. No entanto, elas não são a
mesma coisa. Sujeitos masculinos ou femininos podem ser heterossexuais,
homossexuais, bissexuais (e, ao mesmo tempo, eles também podem ser negros,
brancos, ou índios, ricos ou pobres etc.). O que importa aqui considerar é que – tanto
na dinâmica do gênero como na dinâmica da sexualidade – as identidades são
sempre construídas, elas não são dadas ou acabadas num determinado momento.
Não é possível fixar um momento – seja esse o nascimento, a adolescência, ou a
maturidade – que possa ser tomado como aquele em que a identidade sexual e/ou a
identidade de gênero seja “assentada” ou estabelecida. As identidades estão sempre
se constituindo, elas são instáveis e, portanto, passíveis de transformação. (LOURO,
2014, p. 31, grifos da autora).

“Só que eu acho assim: inevitavelmente, o Temer tem muito mais pulso que ela, bandido que nem ela, odeio ele
igual odeio ela, mas ele tem mais pulso, ele tem mais pulso, nem que seja pra fazer escolhas erradas, ele tem
mais pulso! Nem pra lascar com o brasileiro como ele tá lascando ele tem mais pulso, ele quando ele fala todo
mundo escuta, mesmo porque ele tem coerência pra falar, aquela mulher ela abria a boca pra falar besteira, ela
parece que ela vomitava, soltava fezes pela boca, aquele foi um dos maiores memes da internet, bombava na
época dela. Dia de discurso da Dilma eu parava pra ver. Aí, cê acha que o Brasil, que é um país rural, que é uma
sociedade rural, vai eleger outra mulher? Num vai! Por quê? Porque mulher quando subiu no poder fez cagada.
Pelo menos pra falar. [...] Aí o Temer é ladrão, bandido, ele é corrupto, é um monte de coisa, mas o cara tem
coerência, sabe explicar uma coisa, sabe falar, né? Eu acho que, tem até aquela expressão ‘A mulher não
dominou o mundo ainda porque tá ocupada escolhendo a roupa que vai vestir’, é mais ou menos isso, as
mulheres elas vão muito pro lado da vaidade, da beleza e acaba se perdendo como pessoa...”
51
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As opiniões de Viviane refletem e, ao mesmo tempo, legitimam o senso comum, já
que ela é repórter de um telejornal que, muitas vezes, é líder de audiência no estado e, na rede
social facebook, é seguida por quase 13 mil pessoas52.
Mariana analisou que a educação que é, na maior parte das vezes, dada aos homens, os
torna violentos. Essa é uma reflexão encontrada em Bourdieu (2002), de que a masculinidade
é construída em oposição à feminilidade e que assim como as mulheres são submetidas a um
trabalho de socialização que tende a diminuí-las, a negá-las, os homens também são
prisioneiros e, sem se aperceberem, vítimas da representação dominante, que tem como
referência parâmetros muitas vezes irracionais, que ele qualifica como “[...] esforço
desesperado e patético que todo homem tem de fazer para estar à altura de sua ideia infantil de
homem” (BOURDIEU, 2002, p. 84). O autor diz ainda que “[...] a virilidade, como se vê, é
uma noção eminentemente relacional, construída diante dos outros homens, para os outros
homens e contra a feminilidade, por uma espécie de medo do feminino, e construída,
primeiramente, dentro de si mesmo.” (BOURDIEU, 2002, p. 67, grifos do autor). Molinier e
Welzer-Lang (2009) também mostram que as definições da masculinidade e da feminilidade
são construídas de acordo com a imagem hierarquizada das relações homens-mulheres.
Aos ‘verdadeiros’ homens, aqueles que mostram em tudo e sobre tudo uma imagem
e comportamentos considerados viris, os privilégios da honra, do poder, da
colocação das mulheres à disposição doméstica e sexual [...]. As manifestações do
sofrimento (medo, dúvida, conflito moral, compaixão etc) são imputadas às
mulheres como a marca da sua inferioridade ‘natural’. Uma parte da identidade
sexual dos homens se constitui, portanto, no campo social, em detrimento das
mulheres. (MOLINIER; WELZER-LANG, 2009, p. 102, grifo dos autores).

Quanto à capacidade de ‘perceber detalhes’ – como enfatizada por Mariana, ou de ser
multitarefas (ao contrário do homem) habilidades consideradas ‘inatas’ da mulher, conforme
destacado por Márcia – Kergoat (2009) analisa que estas qualidades são, geralmente,
adquiridas muito cedo pelas meninas na prática diária dos serviços domésticos. Molinier e
Welzer-Lang (2009) corroboram essa visão, analisando como essas capacidades são vistas
como naturais, e que, ao contrário dos homens, as mulheres não construiriam suas
competências, mas disporiam de um fundo natural de dons e qualidades femininas, que
incluem destreza, minúcia, paciência, empatia, flexibilidade etc. “Assim, uma grande parte de
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Número averiguado em 16 de fevereiro de 2018.
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sua inteligência deixa de ser reconhecida e os serviços ‘femininos’ são prestados pelas
mulheres como normais.” (idem, p. 104, grifo dos autores).

4.2 AS QUESTÕES DE GÊNERO NO TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO
Alsina (2009, p. 185) diz que, “[...] basicamente, toda a produção informativa se reduz
a dois processos: o de seleção e o de hierarquização. Trata-se de selecionar a informação e de
determinar a importância de cada uma das informações, estabelecendo assim sua
hierarquização”. E acrescenta:
A criação de sentido é uma operação complexa, cognitiva e emotiva, na qual
intervém toda a bagagem enciclopédica (background) de uma pessoa e que
poderíamos denominar como sendo seu universo referencial. Como é que foi
constituído esse universo referencial simbólico da pessoa que possibilitará a criação
de sentido? Estamos diante de um processo social e individual, em resumo, um
processo biográfico. O processo contínuo de socialização é um fator determinante na
construção do universo referencial. (ALSINA, 2009, p. 271).

Assim, nos mostra o autor, a maneira como essa informação é repassada para o
público depende da visão que o/a jornalista tem sobre aquele assunto e pode contribuir tanto
para a superação quanto para a reprodução e legitimação de preconceitos. Segundo as
entrevistadas dessa pesquisa, no caso do tratamento jornalístico dado às questões de gênero, a
segunda opção ainda prevalece. Mariana falou dos desafios que enfrentou quanto a visões de
estereótipos de gênero no tratamento da informação enquanto desempenhou a função de
editora-executiva e em seguida de editora-chefe de O Popular.
“Dentro da redação o que eu achava complicado era assim, nisso eu era questionada,
por exemplo eu nunca gostei dessa coisa de botar a mulher nua na capa, não é que eu
não gostasse, eu sei que a sociedade é assim, sei que isso também vende jornal, mas
eu queria botar também homens bonitos no jornal, [...] pra agradar também as
mulheres, porque na época o índice de leitura de mulheres, de jornal, era baixo, e
eles achavam que não, que mulher não gostava, um editor uma vez falou pra mim,
‘Mariana, mulher não é igual homem, o homem gosta, o olhar pro homem é
importante, olhar a mulher bonita é importante pro desejo, a mulher não, a mulher
não precisa de ver homem bonito.’ E não punha, sabe? E aí nas reuniões de capa,
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depois quando eu já era editor, eu insistia, mas eu era sempre voz vencida, porque a
gente discute muito... claro, certas ocasiões eu batia o martelo, mas muitas vezes a
gente tinha uma discussão boa ali e eu era vencida. E eu acabava deixando porque
também, ué, se a maioria tá falando assim, eu não posso botar o meu gosto e
contribuir para que o público não queira o jornal. Mas assim, então, nesse aspecto
sim, eu acho que o olhar masculino ele ainda prevalece nas redações de jornais,
sobre o que fazer...”. (Mariana)

Ela avaliou também as publicações direcionadas ao público feminino, que, na visão
dela, reproduzem os mesmos estereótipos:
“Depois o jornalismo foi atrás de fazer jornal pra mulher, surgiram aí publicações
destinadas à mulher, eu acho as publicações extremamente machistas, e olha que eu
sou a favor, eu gosto de roupa bonita, eu gosto de maquiagem, né, eu gosto de me
informar sobre questões de beleza, mas, é... eu sou uma mulher inteligente! Até um
dia eu conversei com uma pessoa e ele falou, ‘Ah, mas essa publicação não é feita
pra você!’ tá, tudo bem, não é feita pra mim, mas nós nunca vamos formar leitoras?
Nós não podemos achar um meio termo entre atender essa mulher com o conteúdo
que ela quer, mas oferecer pra ela um conteúdo sobre o que ela quer mais bem feito,
mais, riqueza de conteúdo, que eu vou formar essa leitora?’ (Mariana)

Valentina, que foi editora de área por quase 20 anos também abordou essa questão,
dizendo que o jornalismo não costuma ser contestador, principalmente quando aborda temas
comportamentais, porque geralmente o que ele faz é transmitir o que circula na sociedade.
“Veja só, o jornalismo, na verdade, o jornalismo tá aí mais pra, eu acho, que às
vezes, pra confirmar, de certa forma, o status quo, do que pra transgredir, [...] porque
se a gente for pensar, a gente tá bem dentro desse aparelho ideológico mesmo da
sociedade. É claro que assim, aí sempre tinha as matérias, a história do
comportamento, [...] Dia das Mães, Dia dos Pais, a gente tentava fazer pautas que
tentassem captar, vamos dizer assim, o que tava na sociedade, né, assim, então tá
bom, né, [...] a mulher que concilia trabalho, casa, né, ou o cara que ajuda dentro de
casa, a gente tentar captar essas mudanças, mas não sei assim até que ponto se
estando lá dentro se a gente conseguiu também fazer algo que também rompesse
com isso, sabe, ou às vezes só confirma, né? Não sei. Às vezes eu acho que a gente
conseguia fazer alguma coisa, alguma coisa de diferente ou alguma coisa que
tivesse, um pouco mais contestadora [...] na minha época que a gente tava lá, a gente
fazia muita coisa, por exemplo, falando sobre homossexuais, sobre o movimento
LGBT, né, mas assim eu, sinceramente, eu não vejo assim, isso é até uma
autocrítica, eu não vejo assim o trabalho do jornalista do jeito como é feito hoje,
ainda mais assim, na minha área, essa área que eu trabalhei muitos anos, da cultura,
do comportamento, eu não sei se o que a gente fazia era realmente algo que
confrontasse aquilo que tava posto, acho que a gente só relatava. [...] E é
contraditório, né, porque ao mesmo tempo [...] assédio moral, vamos fazer uma
matéria sobre isso, a gente faz e tudo, aí na contracapa cê faz, sei lá, o editorial de
moda, de biquíni e tudo, o editor [...] pega a foto que tem da mulher mais estatelada
e bota lá na capa porque acha que aquilo vai vender jornal. Então assim, quer dizer,
o próprio jornal, ao mesmo tempo que tenta confrontar esses preconceitos, ele
reforça, né, esse tipo de coisa...” (Valentina)
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Valentina abordou ainda a onda neoconservadora que invadiu o país (e o mundo), que
tem ameaçado direitos conquistados pelas mulheres, comparando a forma como a expresidenta Dilma Roussef foi tratada pela imprensa e por parte da população pelo fato de ser
mulher, comparando-a ao modelo feminino que algumas matérias quiseram impor a partir da
esposa do vice-presidente Michel Temer, que assumiu a presidência a partir do impeachment
de Dilma.
“[...] eu achei um horror, que aconteceu, e uma questão envolvendo nós mulheres:
você teve uma presidente que foi deposta, o que ela sofreu... assim, tudo bem, cê
poderia não concordar com a política dela, com o ponto de vista político e tudo, mas
ela sofreu assim agressões bárbaras pelo fato de ser mulher, né? Tanto que, eu tava
até lembrando esses dias com uma sobrinha minha, dessa hipocrisia agora com
relação ao nu na arte e tudo, né, todo mundo escandalizado e ninguém se
escandalizou quando colocaram um adesivo da Dilma, de perna aberta, nos carros, e
você colocar o falo enfiado nela, né? porque era da bomba de gasolina, né? Bom.
Logo que a Dilma caiu, e sendo muito criticada inclusive por outras mulheres, eu
lembro quando ela tomou posse a Miriam Leitão fazendo críticas sobre a roupa! que
a Dilma estava usando – que era muito bonita, eu achei muito bonita, porque era
uma roupa de renda, era uma roupa que ela encomendou de rendeiras aqui do Brasil,
quer dizer, ela valorizando a cultura brasileira, não tava usando nada de fora, de –
não, mas malharam, acabaram com a roupa da mulher! E como se os homens todos
fossem um modelo de elegância nesse país, assim, os políticos, né? Super criticada
por tudo que ela fazia... aí assume o Temer com a mulherzinha Marcela, que é o
tipo, a mulherzinha, bonitinha, dona de casa, mas bonequinha, né? Folha de São
Paulo fez uma matéria, o caderno de Cultura! fez uma matéria com estilistas dando
dicas de roupinhas pra Marcela vestir... Sabe, assim, aí cê fica pensando, pra mim,
aquela matéria da Folha condensava pra mim várias coisas, tipo, primeiro uma
completa falta de, de, sei lá.... é, de compromisso com a democracia, né? Porque cê
tava ali jogando confete em cima de uma mulher, da mulher do cara que se
assenhorou do poder de uma forma completamente ilegítima; segundo, por você
exaltar um tipo de mulher que não tem nada a ver com a mulher brasileira! Né? E
terceiro, como se dissesse pro leitor que aquela mulher ali, que aquele que é o lugar
da mulher na política, não o da Dilma, não é? E isso num caderno de Cultura! [...]
...então, vejam só como que no jornalismo são várias as camadas, né, a gente tem
que às vezes, elas não ‘tão assim muito, muito evidentes, né, mas cê vê como que
esses preconceitos também ‘tão muito arraigados, não é só das mulheres trabalhando
como profissionais, das mulheres também que são profissionais, assumindo também
esses valores sem questioná-los, né, não sei quem é editor hoje da Ilustrada, lá da
Folha53, se é um homem ou se é uma mulher, mas eu, sabe, então, assim, esse
modelo de jornalismo pra mim, tô fora, esse eu não quero! Eu não acho que é isso
que a gente tem que fazer, sabe?”. (Valentina)

Ela acentuou ainda o que, para ela, tem sido tradicionalmente o papel do jornalismo.
“[...] eu acho assim, o papel do jornalismo [...] eu acho que é civilizador, eu acho
que é trabalhar pra aprimorar a civilização, não pra afundar ela mais pro buraco, né?
53

Investigamos e conferimos que, na época, era um homem que era o responsável pela área de cultura, mas ele
contava com o trabalho de uma editora-adjunta para a Ilustrada.
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[...] Eu acho que é isso que o jornalismo hoje é: virou uma máquina de
conformismo, ele não é transgressor no sentido civilizatório, né, ele é só
conformista, né? Então, assim, é a crítica que eu faço ao jornalismo hoje. E eu acho
assim que as mulheres tomando ciência dessa de que a emancipação delas também
passa por uma mudança, né, em todos esses mecanismos da sociedade, quer dizer,
isso também passa por uma mudança do jornalismo, da forma como tratar as
mulheres também, né? [...] cê vê que até hoje certos assuntos, como feminismo, não
são tratados com seriedade pelos jornais, pela imprensa brasileira, né? A vinda, por
exemplo, dessa Judith Butler agora, cadê o telejornal, por exemplo, de uma rede
nacional aí que fez uma boa matéria sobre essa mulher, que foi lá ouvi-la, né? [...]
...cadê, ‘cê viu alguma coisa? Nada, fica só nessa imprensa mais marginal! Ninguém
discute isso pra valer, sabe? Aí quando vai fazer, nossa, lá, quando eu ‘tava no
Popular, quantas e quantas vezes chegava Dia da Mulher, né, que que vai fazer? aí
sempre vinha aquela coisa assim de fazer matéria com a advogada bem sucedida,
com a médica bem sucedida, sabe? [...] ou uma empresária bem sucedida, mas não é
o bem sucedido que, na verdade ele só tá confirmando, né, assim, que são mulheres
da burguesia, assim, você não trata, por exemplo, da condição das mulheres mais
pobres. [...] Até porque a gente como a gente faz um modelo de jornalismo que às
vezes ele pode até discutir comportamento, mas ele não discute estrutura econômica,
distribuição de renda, não passa por essa discussão, então ele não dá conta, ele só vai
até um certo lugar, não é? Então, nesse ponto, eu acho assim, que o jornalismo hoje
no Brasil é um fator de atraso, do jeito que ele ‘tá sendo feito é um fator de atraso...”
(Valentina)

Raque discorreu sobre a forma como noticiários e postagens de jornalistas nas redes
sociais tratam as questões de gênero. Para ela, tem ocorrido transformações, mas os episódios
que envolvem violência ainda precisam de muita reflexão por parte de quem decide falar
publicamente sobre o assunto.
“Temos evoluído. Mas precisamos evoluir mais. Tenho percebido a empatia
crescido entre editores e repórteres homens, tenho percebido eles se incomodarem,
se comoverem, tentarem criar os filhos de uma forma diferente, pros filhos não
fazerem isso. Conheço homens que estão verdadeiramente empenhados nessa
questão e acho isso muito bacana, assim como também tenho visto mulheres que não
agem de forma empática, que condenam a vítima, vi um exemplo disso ontem,
colegas jornalistas condenando aquela moça que foi dar uma carona pra alguém que
tava num grupo de whatsapp para carona. [...] E aí uma moça, médica, radiologista,
tava indo, acho que pra São Paulo54, e ofereceu uma carona e um casal que tava no
grupo aceitou. Só que a moça não sabia que era uma cilada, era um casal de ladrões,
aí na hora de pegar a carona a moça mandou mensagem pra ela, falou que não ia, só
ia o namorado dela. O cara fez a moça parar no meio da estrada, roubou, estuprou,
largou o corpo jogado no rio e foi embora; e hoje confessou pra polícia que só estava
no grupo para roubar. E ela era muito bonita e era médica, era a vítima preferencial.
Horrível, não?! Terrível! Vítima sob todos os aspectos! Mas pra algumas colegas
jornalistas não:
- Como que você vai dar carona pra um homem que cê não conhece?
- cê nunca ouviu sua mãe te ensinando ‘não converse com estranhos’?
- Mas também, né? muito imprudente...
[...]
Então, eu ainda vejo isso, sabe, quando aquele cantor de música sertaneja, o ano
passado, foi denunciado pela esposa por agressão, sei que a dupla é Vitor e Leo,
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acho que foi o Vitor que foi denunciado, grávida, apanhou dele, um cara que se viu
depois que já tem um histórico recorrente de violência contra a mulher. E várias
colegas jornalistas questionando a veracidade do depoimento dela:
- Ah, mas, como assim?
- tá fazendo isso pra aparecer!
- Ah, ela quer dinheiro dele..
- Ah, mas será que é verdade? Gente, ele é lindo, ele é super educado, eu entrevistei
ele na coletiva tal.
Como tem homens também que não têm empatia nenhuma, empatia zero. Então, eu
acho que a gente avançou, mas eu acho que a gente tem que avançar mais e me
preocupa muito esse movimento direitista conservador político que tá crescendo no
Brasil e que é um movimento que abafa totalmente essa empatia.” (Raquel)

Simone fez uma análise que contempla não o produto final, mas o debate das pautas
dentro da redação, que recai em uma situação semelhante à observada por Raquel no
facebook.
“[...] eu não acompanho cobertura de casos como esses, que é mais voltado pra
Cidades, num sei avaliar assim, mas eu não vejo as pessoas, não vejo muitas
mulheres dando tanta importância, ou valorizando tanto esses temas no jornalismo
assim, acho até que... Muitas sim, mas muitas também não, então... Não acho que
tenha tido um efeito tão forte assim, deveria, mas eu acho que não. [...] Eu acho que
no resultado do que a gente lê nem tanto, mas nas discussões das pautas, eu acho que
ainda tem:
- Ah, não, peraí, será que a pessoa tá falando a verdade? Será que ela?...
Até li um livro recente sobre casos de estupros lá nos Estados Unidos, a forma
como a polícia tratava e como isso mudou, teve que forçar a mudança de legislação
porque virou um escândalo no país e é muito do que a gente ouve... Assim, o
problema é que no jornalismo cê tem mesmo que desconfiar de tudo, cê tem que
questionar tudo e tal, como a polícia também tem, mas é a forma como você
apresenta esse questionamento, nas discussões de bastidores sobre a pauta, sobre a
execução de pauta, eu ainda ouço muita gente:
- Ah, mas ela pode tá falando...
- Ah, mas ela chegou a tentar namorar o cara, o cara não quis...
Sabe? Ainda ouve muito esse tipo de comentário, não sei se o resultado da pauta,
porque também há muita vigilância hoje em dia, né, se demonstra isso, mas na
execução acho que ainda pesa, de querer culpar a mulher, de querer desconfiar...”
(Simone)

Sobre o universo da política, que é a área em que Simone atua há cerca de quinze
anos, ela declarou que ainda impera o sexismo no teor das notícias.
“[...] eu tava citando o exemplo da Shéridan55, a matéria era ela criticando o
machismo e o sexismo dentro do Congresso, as dificuldades que ela enfrenta, aí a
repórter, foi uma repórter que fez a matéria, perguntou pra ela:
- Mas então, cê tá namorando?
Assim, era uma discussão sobre o machismo dentro do Congresso, era uma
discussão sobre o fato dela ter sido relatora [...] da reforma política, [...] tava a
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discussão na Comissão sobre o sistema político eleitoral, e se fosse entrevistar um
cara pra discutir todos esses assuntos sérios ia perguntar:
- E então, cê tá namorando?
[...] E aí ela fala:
- Não, eu tô, não quero falar sobre esse assunto, vamos falar sobre a reforma.
Ela desconversa e a repórter ainda insiste:
- Não, mas então, cê tá namorando? Como é que foi, cê divorciou...
E aí tem uma hora que – eles passaram o dia com ela, gravando vídeo, aquelas
coisas – aí tem um momento que ela solta assim, [...] ela fala pro assessor:
- Ah, ainda mais agora que eu tô encalhada.
Aí isso virou o olho da matéria, a matéria era sobre ‘Deputada reclama de
machismo’ e o olho: ‘Ela confessa que está encalhada’, eu fiquei chocada! Aí eu li a
matéria e falei:
- Gente, como assim? Que absurdo!
Aí tem uns vídeos na matéria, tudo, e aí tem um vídeo também que ela ensina a fazer
maquiagem, como que ela faz maquiagem na correria do Congresso, e aí eu falei:
- Gente, como que pode, né?
Eu tô lendo a matéria e comentei na redação e alguém falou:
- Não, foi um homem que fez a matéria.
Aí eu fui ver, era uma repórter, foi uma mulher que fez a matéria! Então, assim...
sabe, esse tipo de coisa é incrível, assim, a gente vê que continua acontecendo muito
forte. [...] Então eu acho que tem sim essa diferença grande. [...] Como o Temer
quando vice, fizeram uma matéria sobre a mulher dele estar bonita demais na
cerimônia de posse, né? Se fosse um marido da Dilma bonito demais iam ficar lá
horas falando da roupa, o que que ele usava, o que que ele é, quantos anos ele tem?
Não fariam. Então tem essa diferença grande de cobertura, acho, e acho que
infelizmente tem mulheres dentro das redações que vão mantendo essas tradições aí,
essas coisas e não se atentam pra isso.” (Simone)

Lúcia analisou que a produção jornalística ainda é recheada de conformismo social e,
no caso de abusos sexuais e outras violências contra a mulher, ela tem a convicção de que
prevalece o hábito de culpabilizar a vítima, assim como em matérias comportamentais a regra
é enaltecer o masculino em detrimento do feminino.
“[...] as notícias são péssimas, né? Eu li uma ontem, tipo: ‘Mulher toma calmante e é
estuprada após deixar a porta destrancada’. Não, velho, a casa dela foi invadida! Ah,
‘e dormiu nua’, tô nem aí se ela tava de roupa ou sem roupa dentro da casa dela e
se... uai! assim, culpabiliza a mulher, questão de violência sexual principalmente. E
isso é orientado dentro das redações, a gente nem cobre muito casos de estupro,
essas coisas, mas assim, tá, mas descobre lá onde é que ela tava, que que ela tava
fazendo...’ E não importa, né? [...] agora aqui na universidade teve uns casos aí de
estupro, aí a galera ocupou a reitoria, falou que precisava de iluminação, de
infraestrutura, falei: Ok, infraestrutura é necessária, mas eu não acho que haja
estupro porque tá escuro, eu acho que existe estupro porque homem acha que pode
estuprar’ e isso não é tratado de jeito nenhum na forma de abordar as matérias, né?
A mulher é sempre culpada nessa... [...] ...o jornalismo está dentro da sociedade e a
sociedade é masculina, né? Talvez esteja mudando, mas ainda assim, tipo, às vezes
eu fico muito puta com essas notícias que aborda desse jeito, culpabilizando a
mulher, porque tem um monte de mulher dentro da redação, um monte de ‘viado’
amigo das mulher, e mesmo assim... Eu não entendo... Porque o machismo também,
as mulher são machistas pra caramba, né, porque elas são ensinadas assim, né? E os
caras também são ensinados assim, e aí eu acho muito difícil... Matéria de Dia das
Mães, Dia dos Pais, que tragédia! Eu acho horrííível! Os pais aparecem de 15 em 15
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dias, fica com os meninos no final de semana e sai como paizão, nossa! Por que que
não sai umas matéria falando dos caras, ‘ou ser pai é ali, todo dia...’ E quando existe
um ou outro que por acaso faz isso, como já existe, aí eles são vistos como super
heróis, assim, e as mulheres fazem isso todo dia e... eu acho uma tragédia matéria
desse dias... inclusive assim, sei lá do futuro, mas eu não pretendo mais trabalhar em
jornal, primeiro porque essas coisas não têm espaço – e quando já tava, antes d’eu
sair do jornal, né, que já tinha dois anos que eu tava lá, eu tinha uma certa
autonomia, eu podia sugerir pauta, então a galera não barrava muito não, mas assim,
essas abordagens, na hora de cortar é bem aí essa fala que é cortada, sabe? Porque
eles acham desimportante, mas não é que não é importante, é que incomoda, né?
Nossa, eu acho tragédia o jeito como são tratados dia dos pais, dia das mães, questão
de violência contra a mulher, essas coisas todas, porque sempre se questiona, tipo
assim, tem umas coisas, essas frases de facebook, [...] questiona por que que a
mulher fica com um cara que bate nela, mas não questiona por que que o cara pode
bater nela, sabe? E não é em um veículo específico, é em todos, mesmo esses assim
mais modernos, eu observo assim, que eu fico direto na internet, então eu vejo tudo
assim, sei lá, mais progressista, de vez em quando sai umas coisas que cê fala...
(sacode a cabeça negativamente) Sei lá, meus amigos dizem que eu sou chata, que
eu já vejo o negócio caçando problemas, mas assim, eu fico brincando: ‘Eu vejo
problema em tudo, porque tem problema em tudo’.” (Lúcia)

Ela falou também sobre como questões de gênero e os cursos da UFG são tratados na
abordagem feita pela assessoria de imprensa da UFG e sobre seu posicionamento
questionador diante das hierarquias.
“A universidade é sempre [...] uns passinhos à frente por conta das pessoas que...
mas esses dias por exemplo teve uma que eu não quis ir fazer: foi eleita a primeira
diretora da Faculdade de Direito, que é uma das mais tradicionais, e aí queriam
mandar um release porque é a primeira mulher da Faculdade de Direito:
-tá bom, eu acho que é conquista, mas, assim, não é a primeira mulher que é diretora
de unidade na universidade, já teve em outros institutos.
- Ah, mas é porque no Direito...
- Não, mas só é importante ser mulher... porque tinha que ter sido todas, todas
tinham que tinham que ter sido noticiadas, porque é uma área de menos prestígio...
- Ah, mas é porque é uma área predominantemente masculina...
- Não, mas não sei! Já teve mulher na Matemática, que é muito mais masculina do
que o Direito!
A galera... Aí eu não consigo, eu falo:
- Não, isso aí...
- Não, mas nós vamos fazer um release e enviar pra imprensa.
- tá bom, mas eu não vou fazer, então outra pessoa faz.
Aí fizeram, enviaram, a imprensa adorou, entrevistou a Bartira, que é uma pessoa
maravilhosa, eu acho ela incrível, só que eu só acho que se vamos dar visibilidade
pro Direito, tem que dar também pra Física, então é assim, aí eu não faço, eu brigo,
porque eu acredito que o pessoal influencia. Eu juro que eu não sei como eu não sou
demitida toda semana... [...] Mas assim, no jornal também eu que pedi pra sair e eu
sempre fui insubordinada. Meus amigos eles se preocupam, falam assim:
- Lúcia do céu, pelo amor de Deus, num fala isso não, tudo bem cê pensar isso, mas
num fala isso não!
Eu falo:
- Não, eu falo”. (Lúcia)
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Bianca também se pronunciou sobre o tratamento das questões de gênero no jornal em
que trabalhou e no veículo em que trabalha e considera que houve uma evolução mínima.
“Eu vejo muito pouco avanço nessa questão, sabe? [...] por exemplo, quando você
tem que mostrar empreendedores, você tem que mostrar alguma evolução, e tal,
quando cê tem escolhas, né, uma cartela de escolhas, um monte de personagem pra
você escolher, geralmente se dá preferência, sim, a homens. [...] por exemplo, Dia
dos Pais, é o menino que seguiu o caminho dos pais, filho de peixinho, peixinho é.
Assim, a gente vai ver tradicionalmente, nas duas redações que eu trabalhei, muito
mais casos assim de trazer o homem, né? Não a menina, que seguiu os passos do
pai, ou não, né? Que vai empreender, que vai fazer outra coisa...[...] não sei se é
porque existem mais casos só de um lado e do outro, isso não é nem questionado,
vamos dizer assim, mas acaba que, inconscientemente ou conscientemente, se traz
mais essa figura masculina. Do Dia das Mães, por exemplo, sempre é muito
valorizado a questão de ‘Ah, porque a mulher ela trabalha, ela tem tripla jornada’,
então sempre é aquela questão de: a mulher tem que cuidar dos seus filhos, tem que
ter o trabalho, e ‘olha que guerreira’, nunca trazendo essa divisão, por exemplo,
dentro de casa, do papel, como se a casa fosse a obrigação dela cuidar e trabalhar,
entendeu? Então sempre traz esse clichêzinho da mulher que tem tripla jornada, que
tem que carregar o mundo nas costas e, enfim, reflete muito, eu acho, o que a
própria sociedade pensa, né? Então, não tem muito como fugir, e quando tem
também, não sei se às vezes escapa à gente, ou é o tempo, ou é falta de reflexão
mesmo interna dos próprios editores, dos repórteres, de pensar um pouco mais em
tentar mostrar uma outra realidade, assim, que, enfim... Mas eu acho que tá
mudando um pouco, já vejo [...] a mulher tendo mais voz em alguns aspectos, assim,
surgem grupos que, que ajudam mulheres e que trazem essa questão feminista e tal,
traz a questão feminista pra pauta, [...] eu fiz uma matéria, tinha uma mulher
empreendedora, tinha uma foto dela, daí o fechador olhou e falou assim:
-Nossa, adorei sua matéria! Olha essa loira, que linda!
E a pessoa, sabe? e assim, são pessoas que cê:
-Não, não é possível que cê tá na frente, cê tá editando, cê tá fechando a minha
matéria e olha o que cê tá me falando...56
Então, aí, depois, vem pros comentários no feed de notícias do facebook aquele
mesmo comentário dele, foi assim um monte de gente ficou falando da beleza da
personagem! Eu achei até ruim [...] eu falei:
-Pôxa, eu pedi uma foto pra ela pra colocar uma foto dela no jornal, pra trazer o caso
dela, ela não tava falando de beleza, ela tava falando de empreendedorismo, ela não
tava falando, não era uma modelo, não era pra falar de nada dela e ela acabou sendo
muito exposta [...]
E quando traz, por outro lado, a temática feminista, não pode colocar a palavra
feminismo não, se coloca a palavra feminismo em qualquer título, qualquer coisa,
nas redes sociais, vem aqueles haters57 umas pessoas, nossa, horríveis, [...] eu nunca
vi isso! Mulheres, homens, não são só homens, então... E acaba que o jornal, por ser
muito tradicional, os dois que eu trabalhei, acaba que tem que refletir sobre o que
aquele público vai falar, então por isso ele pesa menos ou, às vezes, dá um passo pra
frente, um pra trás com essas questões, porque sabe que o público vai reagir dessa
forma que reage.” (Bianca)
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Viviane, mais uma vez, teve uma opinião diferente dos pontos de vistas expressos pela
maioria das entrevistadas, mas que está de acordo com as convicções das jornalistas que
Raquel cita em seu depoimento, bem como com os comentário no facebook, sobre os quase
Bianca discorreu, quando são abordados assuntos ligados ao feminismo.
“Então, eu acho que esse negócio de preconceito, abuso sexual [...] também eu acho
que nem todos que a gente conhece pode ter acontecido, mulher é bicho muito
traiçoeiro, mulher é bicho muito perigoso! Se às vezes ela tá interessada num cara
que é superior a ela, [...] o cara pode ser que ele não quis, mas a situação ali dá p’ela
gerar uma coisa, inventar um abuso pra poder destruir a pessoa, a gente tá cansado
de ver nas delegacias aí mulher que se separa do marido e faz a criança decorar que
ele abusava dela, mas ainda bem que a psicologia é avançada, que os estudos são
avançados, dá pra identificar, né? Então assim, uma mulher mais velha, com a mente
mais maléfica ela pode destruir a vida de um chefe, de uma pessoa... Acho que
quando você tem a intenção de ser uma pessoa má e de chegar onde você quer,
destruindo, puxando tapete, cê vai fazer uma desgraceira, cê vai chegar onde você
quer também porque a mulher pode tudo. Mas é uma coisa muito impensada, acho
que o caráter, a ética não aprende em faculdade não, mesmo porque eu nem lembro
o que que eu vi na faculdade sobre ética, foi tão rápido, foi só um período. Eu acho
que é aquela questão: isso não me convém. [...] Agora, quando você é mal
intencionada, você vai fazer isso e muito mais. É só vocês analisar a mente humana:
não tem limite, cê mata, cê prostitui, você puxa tapete, você inventa...”. (Viviane)

Silva (2010, p. 88), ao realizar um estudo etnográfico na redação de um telejornal, diz
que de imediato se surpreendeu com o fato de que não seria nada difícil perceber as
concepções de gênero dos jornalistas, já que tudo remetia a isso: “Piadas, referências a
pessoas e situações, trocas entre os colegas, enfim, todo o cotidiano e relacionamento entre
eles, escolha de pautas [...]”. Os depoimentos de duas ex-chefes, Mariana e Valentina, exeditora-chefe e ex-editora de área, respectivamente, mostram que, na maioria das vezes, o
status quo não é questionado e, consequentemente, acaba por se legitimar as ‘verdades
inquestionáveis’ que circulam no meio social. Conforme mostra Silva (2010), o jornalismo
tem gênero e é masculino. Embora tivesse muitas mulheres à frente de editorias de área,
Mariana revela: “[...] eu acho que o olhar masculino ele ainda prevalece nas redações de
jornais, sobre o que fazer” e também Valentina, que confirmou: “[...] eu não sei se o que a
gente fazia era realmente algo que confrontasse aquilo que tava posto, acho que a gente só
relatava”.
Nesse sentido, consoante também às afirmações de Raquel, Simone, Lúcia e Bianca,
os meios de comunicação, no tratamento de questões que envolvem as relações de gênero,
mantêm a visão machista; e nas notícias sobre abusos sexuais e violência doméstica ainda

114

prevalece o velho hábito de culpabilizar a vítima. Como pode ser percebido na fala de
Viviane, a dúvida quanto à veracidade de relatos de assédio e abuso sexual continua sendo
uma constante. Ela, que atuou como repórter da madrugada por cerca de um ano no telejornal
em que trabalha, horário no qual a maioria das pautas era caso de polícia, afirmou que essa é
uma realidade que muitas vezes testemunhou. As definições de Gonçalves (2016) traduzem
bem o que ocorre na maioria dos casos:

A maldade é constitutiva do feminino, apregoa a cultura misógina. Mesmo uma
menininha tem consciência de que pode seduzir um adulto e o faz deliberadamente.
Passei mais de 20 anos da minha vida estudando e trabalhando com sexualidade,
educação sexual, e uma das coisas mais difíceis de ensinar é que a sexualidade
infantil não existe como espelho da nossa, não são nossos desejos em miniatura.
Jogos sexuais infantis entre crianças de idades próximas não deveriam ser lidas
como expressões de sexualidade adulta. Portanto, crianças não seduzem adultos para
relações sexuais nas quais elas consentem. Isso caracteriza abuso, violência e há
uma relação de responsabilização que deve ser imputada ao adulto que a comete.
Crianças são, portanto, muito vulneráveis em nossa cultura hipersexualizada e ao
mesmo tempo hipertabuizada. (GONÇALVES, 2016, p. 6)

Assim como no caso de mulheres que assediam homens sexualmente, o que parece
mais corriqueiro é que, “uma dupla atitude persiste, no entanto, na esfera da Justiça, em sua
recusa de levar a sério as denunciantes que têm dificuldade para estabelecer a prova da
violência sofrida, e em sua indulgência para os homens autores de violência.” (ALEMANY,
2009b, p. 274).
Por essa razão, Dias (2014) diz que, embora seja inegável que indivíduos e
movimentos sociais têm condições de pautarem os veículos de comunicação, é necessário que
as pessoas que atuam na área estejam vigilantes para não se colocarem a serviço de grupos
dominantes e possam produzir reflexões que participem da construção da cidadania: “Na
mesma proporção em que os meios contribuem para a construção de seres hegemônicos,
podem ser apreendidos como viabilizadores de construção da diferença enquanto elemento
constitutivo de identidades afirmadas.” (DIAS, 2014, p. 342).
Na fala de Lúcia do quanto a imprensa ‘adorou’ a pauta que foi enviada pela
assessoria da UFG sobre a ‘novidade’ de uma diretora no comando de um curso de graduação,
é preciso lembrar que as assessorias de imprensa, com o enxugamento que ocorreu nas
redações nos últimos anos e com a aceleração do ritmo ditada pela internet, são responsáveis
por boa parte das pautas e até de notícias completas que são divulgadas, principalmente em
veículos impressos e de rádio.
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Nesse sentido, é preciso reconhecer as assessorias como parte do processo
produtivo, para poder estabelecer critérios de atuação e de relacionamento. A
equação tempo e espaço para a produção jornalística de qualquer veículo pressupõe
ou conta com, precisa do trabalho das assessorias. A dissimulação desse fato é um
dos elementos para se construir a aparente transparência da mídia. É como são
existissem as camadas de enunciados que operam na formulação do todo do
discurso. É como se pudesse pensar o relato informativo sem a densidade de
relações que ele tem em sua produção. (FIGARO, 2013, p. 118).

Ortega e Humanes (2000, p. 56) analisam que “[...] a informação, as notícias, não são
objetos que respondam nem a critérios objetiváveis nem homologáveis. Não há para elas um
marco externo à própria atividade do jornalista que possa decidir acerca de sua qualidade58” e
ainda que “[...] a tarefa central do ofício jornalístico consiste em relatar o que acontece em seu
entorno social; em devolver à sociedade sua própria dinâmica mediante a representação
simbólica que dela levam a cabo as narrações jornalísticas.”59 (ORTEGA; HUMANES, 2000,
p. 57, tradução livre). Entretanto, consideram Ortega e Humanes (2000), produzir notícias é
uma atividade cuja lógica não é única nem fundamentalmente um direito constitucional como
invocado pelos/as jornalistas. Ao contrário, defendem, informar é uma prática profissional
que pode e deve ter suas regras objetivadas e reguladas, como qualquer outra profissão:
Em vez de formalizar e objetivar as regras de sua profissão, os jornalistas não vão
além de proclamar códigos deontológicos, isto é, declarações de intenções, mas não
o estabelecimento de pautas e normas eficazes. Qualquer outro intento que vá um
pouco além deste mecanismo de autorregulação é entendido como uma intromissão
na liberdade de expressão.60 (ORTEGA; HUMANES, 2000, p. 57, tradução livre).

Esta visão não é compartilhada por Alsina (2009, p. 126), que diz que “[...] os meios
de comunicação são livres, mas devem se autorregular por códigos éticos e deontológicos”.
Sobre este assunto, Melo (2012) traz a opinião de Barbosa Lima Sobrinho, que defendia a
vigência de leis sensatas, capazes de regular os abusos, sem, contudo, inibir o funcionamento
livre e contínuo da mídia.
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Quando ele resgata a tradição norte-americana dos “códigos de ética”, o faz com
reservas, tendo em vista o “ceticismo” imperante em nossas sociedades nacionais.
Afigurando-se ineficaz o exercício da autorregulamentação, torna-se necessário o
arbítrio do poder público, através de mecanismos transparentes de conduta, punindo
a posteriori os respectivos infratores. (MELO, 2012, p. 199, grifos do autor).

O pesquisador comenta ainda uma frase proferida por Sobrinho na VIII Conferência
Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, em 1980: “O medo da liberdade de imprensa, o
medo de seus excessos, é o caminho mais fácil para o reduto das ditaduras.” (MELO, 2012, p.
198) e reproduz o pensamento do jornalista e jurista afirmando que, embora haja defeitos
incorrigíveis na imprensa, estes não devem ser revistos por uma legislação drástica, mas sim
pelo caminho do conhecimento: “Sua estratégia comporta ações simultâneas e articuladas:
elevar o nível cultural do público, regulamentar os fluxos midiáticos, além de educar os
produtores de conteúdo” (idem, p. 197). Entretanto, o autor reconhece que os/as jornalistas
são quase sempre pautados pelas elites e que há uma grande dificuldade de estabelecer
sintonia entre a agenda construída pelos/as produtores/as midiáticos/as e as expectativas das
correntes majoritárias de consumidores/as culturais. Para ele, a ausência de conhecimento das
pautas relevantes para estes públicos faz com que os “[...] núcleos de formação de novos
jornalistas permaneçam distantes ou de costas para essas novas demandas, o que faz com que
os novos profissionais não respondam nem às demandas empresariais, nem às aspirações da
sociedade.” (idem, p. 180).
Ortega e Humanes (2000) defendem a criação de um órgão dentro da área que regule e
fiscalize o exercício da profissão (algo como um Conselho de Medicina, uma Ordem dos
Advogados) e dizem que a liberdade de expressão, ao mesmo tempo que constitui uma
condição tida como imprescindível para a existência de meios de comunicação livres, se
converte também em um escudo protetor que pode esconder comportamentos pouco
responsáveis.
4.3 MÚLTIPLAS DISCRIMINAÇÕES
Um estudo divulgado pela Federação Internacional de Jornalistas (FIJ) em novembro
de 2017 diz que uma em cada duas mulheres jornalistas sofreu assédio sexual, abuso
psicológico, assédio online e outras formas de violência de gênero enquanto trabalhava.
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Um expressivo 85% afirmou que nenhuma ação foi tomada contra os atacantes ou
que as medidas eram inadequadas. Além disso, a maioria das redações ou locais de
trabalho nem sequer possuem uma política escrita para combater esse tipo de abuso
ou fornecer um mecanismo para informar sobre eles (FENAJ, 2017).

Em dezembro de 2017, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI)
e o site de jornalismo Gênero e Número61 revelaram os resultados do estudo Mulheres no
Jornalismo Brasileiro, que ouviu mais de 500 jornalistas. De acordo a pesquisa, 86% das
entrevistadas afirmaram ter passado por pelo menos uma situação de discriminação de gênero
no trabalho, 70% tiveram conhecimento do assédio a uma colega, 83% relataram já ter sofrido
violência psicológica, 73% escutaram comentários de natureza sexual, 92% ouviram piadas
machistas, 70% receberam cantadas no exercício da profissão, 75% ouviram comentários
desconfortáveis sobre suas roupas ou aparência, 32% foram tocadas sem consentimento e
17% alegam que foram agredidas fisicamente. Além disso, diz o estudo, 46% das empresas
não possuem canais para receber e responder as denúncias de assédio e discriminação de
gênero (COMUNIQUE-SE, 2017).
Estes números se assemelham aos que foram encontrados pelo levantamento
‘Desigualdade de Gênero no Jornalismo’, pelo Coletivo das Mulheres Jornalistas do Sindicato
dos Jornalistas do DF (SINDICATO DOS JORNALISTAS DO DISTRITO FEDERAL,
2016), que também apontavam a incidência de casos de assédio moral, machismo, racismo e
preconceito nos locais de trabalho. A pesquisa contou com a participação de 535 mulheres de
vários estados do país e 77,9% delas disseram ter sofrido algum tipo de assédio moral por
parte de colegas ou de chefes diretos.
Nessa pesquisa com 20 jornalistas da cidade de Goiânia foram muitas as experiências
de sexismo, discriminação e assédio, que revelam que, desde a década de 1970, algumas
coisas ocorrem de formas semelhantes nas redações dos veículos de comunicação em Goiás.
Ieda contou que, quando estava fazendo um programa de tev~e dirigido ao público feminino,
na década de 1980, ela conheceu um jornalista brasileiro numa viagem que fez aos Estados
Unidos e o convidou para trabalhar com ela e que depois de alguns meses ele começou a
solapar a autoridade dela, a intriga-la com sua chefe, até que ela pedisse demissão, fazendo
com que ele passasse a ocupar o cargo. Beatriz comentou que experiências de discriminação e
sexismo estiveram presentes em muitos dos empregos que teve. A primeira delas, relatou,
aconteceu no ano de 1974.
61
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“[...] eu, recém-formada, fui convidada por um colega [...] pra pensar, organizar,
fazer um novo planejamento e apresentar um novo projeto jornalístico pra uma rádio
na cidade. [...] eu apresentei o projeto, foi chamado todos os jornalistas que tinham
lá, tinha uns jovens, e tinha um mais velho. Todo mundo sentou, não tinha nenhuma
mulher, eu era mulher e novinha... [...] Eu fiz uma coisa diferente também que eu
dividi a cidade, invés de dividir em áreas regionais, é, físicas, eu dividi por temas
[...] e era também uma novidade, porque ainda não tinha isso também, setorização
desse jeito no jornal, e a turma nova gostou e todo mundo entusiasmado, tava quase
terminando a reunião, o jornalista mais velho – mais velho assim, pra mim na época
era velho, devia ter uns quarenta anos, quarenta e poucos anos, talvez cinquenta –
ele levantou e falou bem assim: ‘Quero aproveitar e pedir a minha demissão.’ O
diretor [...] falou: ‘O quê, fulano?’ [...] ele falou assim: ‘Não aceito ordens de
mulher! Ainda mais uma pirralha!’ Eu era muito menininha, ainda muito magrinha,
eu tava com 25 anos, 26, sei porque quando foi dois anos antes, mais ou menos, que
eu casei, eu pesava 39 quilos, então eu era um fiapinho de gente mesmo, né? Aí ele
não aceitou isso de jeito nenhum, falou assim: ‘Eu não aceito, eu não trabalho com
mulher me dando ordem e não aceito uma pirralha dessa vir mandar em mim!’
Levantou e saiu”. (Beatriz)

A segunda experiência ocorreu na época em que trabalhava em Brasília como
correspondente de um jornal de São Paulo, no ano de 1987, episódio no qual ela declarou que
acredita teve a intersecção de gênero e origem, pelo fato dela ser de Goiás, que por ser interior
não é respeitado por quem é da capital federal. Ela contou que se encontrava na sala do chefe de
gabinete do Ministério da Educação e que, enquanto este estava ao telefone, ela “bisbilhotou” em sua
mesa e encontrou uma pasta que continha um projeto de estudalização das universidades federais e,
contrariando o pedido dele e de uma jornalista da Empresa Brasileira de Notícias para que não
noticiasse aquele projeto, exigiu uma entrevista com o ministro, dizendo que se não obtivesse faria
publicaria a matéria sem ouvi-lo, o que fez com que ela obtivesse a entrevista.
“[...] eu fiz, era um final de semana, tipo uma sexta-feira eu acho, e saiu a matéria só
comigo no outro dia. Brasília era assim, loucura, né, todo mundo que tinha uma
matéria quando via, todo mundo descobria pra não ter furo, né? [...] porque eu vinha
do interior, eu era mulher, eu era jovem, então eu percebia muita discriminação, eu
fiz tudo pra me preparar pra ser também uma das melhores [...] eu fiz um esforço tão
grande pra ser competente, pra não falhar, pra não errar, que eu me tornei referência
pros outros setoristas dos outros jornais [...] Aí, no outro dia eu saí sozinha com a
matéria, eles quase morreram! Porque era sábado e tava desarticulado todo mundo e
tava tendo um encontro da Andes [...] Associação Nacional dos Docentes Federais, e
eu já fui no outro dia, pegar repercussão da direção dos docentes nacionais que
tavam reunidos no congresso em Brasília, e os outros tiveram que sair no prejuízo
ainda, pra recuperar essa matéria, tentar fazer alguma coisa no final de semana, não
achava ministro, não achava secretário, chefe de gabinete, secretário executivo, que
eram tipo um adjunto, nada! E eu na frente deles, né, me sentindo assim a bam bam
bam, toda feliz... O jornal me passa uma rasteira, o próprio jornal meu! Na segundafeira, eles publicam uma matéria que o repórter correspondente lá, não sei de qual
estado do Nordeste, entrevistou um mês secretário do Ministério da Educação, e que
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ele teria desmentido isso, que isso aí era só um balão de ensaio, eles fizeram um
artigo, porque a Folha não punha nome, nada, o jornalista era uma pessoa amorfa,
não tinha forma não, cê não tinha direito de pensar por si próprio, tinha que ser tudo
de acordo com o manual... e eu não assinei nenhuma dessas matérias com
exclusividade, mas eles botaram meu nome num artigozinho, num box onde esse
cara desmentia, falando que era um balão de ensaio. Depois eu entendi: isso aí foi
comprado, né? O governo, com certeza botou um tapa na boca da Folha, na direção!
E lá de cima veio e me desmoralizando desse jeito, me desmoralizou, fiquei puta da
vida, falei que ia sair, me seguraram...”. (Beatriz)

Ela disse que atendeu ao pedido para que reconsiderasse o pedido de demissão, até que
ocorreu um outro episódio, provocado por uma reportagem especial sobre a UnB, para a qual
ela alegou ter tido apenas três dias para apurar os fatos e redigir.
“...aí veio um segunda matéria, que foi a mesma coisa, que eu achei que foi
desrespeito, que me desmoralizou, e aí eu digo que se eu fosse homem eles não
teriam me tratado desse jeito que me tratou, eu acho que tanto dessa vez, quanto
dessa outra que eu vou contar, tudo é desrespeito ao fato d’eu ser mulher. [...] Fui
pra dentro da universidade e uma das coisas que eu fiz [...] foi conversar com o
reitor, [...] outra foi entrevistar o coordenador da área de pós-graduação, mestrados e
doutorados, e outra foi com alunos [...] peguei uns oito alunos, fiz uma roda, e aí a
técnica que eu usei, o jornal não admitia gra-va-ção, tinha que ser caderneta pra você
anotar tudinho [...]. Aí tô lá, eu botei assim, primeiro fiz a ordem, botei um, dois,
três, quatro, cinco, seis, sete, oito, o número falando, eu ia anotando o número, mais
rápido, sabe, pra o bate-papo deles, que eu esquentei sobre o ensino da UnB. Um
determinado momento lá, muito normal entre alunos isso, muito natural, um deles
falou: ‘Aqui é assim, nós temos um acordo: os alunos não cobram dos professores e
os professores não cobram dos alunos, então a gente convive muito bem’. E eu botei
o nome do aluno... Ninguém contestou, todo mundo concordou, se não um outro
teria: ‘Não, eu não concordo com essa sua avaliação’, mas o sim foi no silêncio e
nos gestos e no gestual de que era isso mesmo: ‘Ah, é assim mesmo, aqui é desse
jeito, não é porque o ensino aqui seja maravilhoso, não, é porque aqui é assim: o
professor faz de conta que ensina, o aluno faz de conta que tá aprendendo’. E eu
puxei isso, né? jornalista, pá, puxei o gancho. Com o coordenador de pós-graduação,
ele me deu uma lista de cursos melhores qualificados e os menos qualificados na
classificação segundo Capes, [...] Eu sei que a regra natural do jornalismo bem-feito,
de qualidade e tudo, era eu ter pego aquilo e ter ido lá na Capes checar pra ver aquilo
ali era verdade, ou ligar pra lá pra bater um por um, pra ver tudo direitinho, eu não
chequei, eu falhei, não falhei por intenção, mas por falta de tempo. Eu sabia que
precisava checar coisas, eu podia ter voltado na faculdade pra checar com os alunos,
mas, enfim, não dava tempo, eu fiz, publicaram a matéria [...] no dia seguinte à
publicação do material, sem falar comigo, o jornal não me ouviu, não pediu
explicação pra mim sobre o que tinha acontecido, se era verdade ou se não era,
publicou a matéria dentro da coluna que tinha de, tipo, não ombudsman, que não
tinha, mas fazendo uma crítica, uma carta dos estudantes e uma outra do reitor,
falando que, o estudante negando que tivesse dito aquilo – e eu com a anotação na
minha caderneta, [...] ele falou que não tinha dito e tinha dito, eu tinha certeza que
era ele mesmo, não tinha como provar que era ele porque o nome dele tava ali e eu
não tinha gravação, era anotação minha, mas o jornal exigia isso e tinha que aceitar
isso como resposta minha e acreditar em mim, né, eles nem me ouviram, nem me
pediram uma informação!”. (Beatriz)
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Beatriz relatou que, depois deste ocorrido, sentindo-se desrespeitada, pediu demissão.
Em seguida, ela começou a contar sobre uma perseguição que a fez abandonar um cargo
como assessora de comunicação do CNPq, mas se lembra que o episódio estava ligado a uma
forte perseguição sofrida nos anos de 2001 a 2003, quando ocupou um cargo como diretora de
divulgação da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Goiânia.
“...foi a pior coisa que me aconteceu na vida, eu tava pulando acho que era proteção
minha, né? sem querer falar dele... [...] Mas me marcou profundamente [...] Eu era
responsável [...] pela divulgação, implicava em eu liberar as verbas pra os jornais e
na publicação dos editais, [...] então eu sofri pressão dos próprios jornais e muito
descaradamente, abertamente! A prefeitura de Goiânia, [...] tem uma verba muito
pequena, porque não tem grandes indústrias aqui, não tem uma grande arrecadação,
[...] se comparada, por exemplo, com o que vem do Estado [...] eles tavam fazendo
uma licitação de 60 milhões pra o governo do Estado usar nas campanhas
publicitárias, a prefeitura de Goiânia tava fazendo de 3 milhões, a diferença era
brutal [...] E a exigência que os jornais da cidade fazem não amortece [...]‘Não tem,
se vira, vai corromper, vai roubar, vai pegar de outra coisa!’ porque eles estimulam
isso! E a gente não fazia, eu não cedia, eu não soltava, não liberava porque não
tinha! E aí não tinha notícia da prefeitura de Goiânia, aí eles boicotavam as notícias
do outro departamento, que era da assessoria de imprensa, [...] aí eu criei uma
alternativa, ‘Vamos criar o jornal de Goiânia, vamos publicar matérias falando: ‘É o
jornal da prefeitura de Goiânia, é notícia mesmo, oficial. Chapa branca? Chapa
branca, e tal, mas nós vamos publicar, porque é de interesse público falar que tá
entregando tal serviço e tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, que tem um monte de
notícias que interessa à população na sua prefeitura!’ [...] Aí fizeram uma campanha
pra me derrubar. Os próprios jornais, veículos pequenos, os grandes não entraram
nessa de cara, não abriram manchetes, a pressão era de outras formas, era não
publicando as matérias, mas os pequenos jornais chegaram a publicar assim:
‘Beatriz, quem que é Beatriz, gente? Beatriz, a assessora problema’ [...] a manchete
da primeira página de um jornalzinho! [...] Um soltava uma matéria, metendo o pau,
aí o outro vinha e repercutia [...] aí fizeram a dobradinha... [...] O dono do outro
jornal, O Esquema62 jogou aberto, de enfiar o dedo na minha cara e gritar dentro da
sala pra todo mundo ouvir: ‘Eu vou acabar com você, vou acabar com você!’ E
fizeram campanha de matérias instigando o Ministério Público a abrir ação contra
mim, pra investigar isso, pra investigar aquilo, [...] falando que eu, eu era a toda
poderosa, me colocavam assim como a dona, a chefona que administrava o dinheiro
da maior verba de Goiânia... [...] o jornal acabou sendo fechado porque a prefeitura
não aguentava tanto apanhar. [...] Mas eram tantas denúncias tentando me pegar que
eu fiquei envolvida o tempo inteiro só respondendo denúncias e pensando assim:
‘Não aguento mais’, aí o pessoal falava assim: ‘Não, uma hora acaba’, não, vinha
mais outra coisa, [...] e as denúncias apareciam, né, sem prova, sem nada, eram
denúncias assim de cabeça, de invenção, quase sempre o mesmo jornalista que fez
pra os dois, o jornalista era também da executiva do PFL na época, e era um
jornalista também irregular, não era legalizado, nunca teve jornalismo de escola
mesmo, Jeferson Garcia63, e acho que ele quis pegar cargos no governo Marconi que
62
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eu peguei, eu acho que ele ficou despeitado por eu, mulher, pegar cargos
importantes e ele não conseguiu. Então, uma coisa foi descarregar isso também,
outra coisa foi programação política mesmo, de tentar derrubar uma administração
petista... [...] ...eles me deixaram numa situação de tanto constrangimento que eu fui
obrigada a pedir demissão, que eu não queria prejudicar a administração que eu fazia
parte... [...] ...como eles centraram muito em mim, assumi a responsabilidade toda e
saí fora depois, e depois fui respondendo a processos, respondi sete processos, três
ainda ficaram e eu fui condenada.” (Beatriz)

Um dos processos em que foi condenada, narrou a jornalista, foi por causa da sigla PT,
que, no caso não era de Partidos do Trabalhadores, mas de Plenária Temática, inscrita em
folhetos de divulgação de um evento de um dos órgãos da Prefeitura, que teve plenárias para
discutir assuntos ligados à cidade.“Então, com base nas denúncias de um jornalista, com
irresponsabilidade, porque não tinha nenhuma prova de nada, apenas as suposições dele, ele,
na mesma matéria que ele publicava denúncias contra mim ele incitava o Ministério Público,
botava foto! de promotores desafiando eles a fazer, a entrar com ação contra mim – olha que
absurdo – e o Ministério Público caiu nessa, entrou nessa, quer dizer, caiu não, entrou nessa,
porque não cai, eles sabem, eles têm suficiente informações, tudo pra poder perceber que que
‘tão fazendo...”. O outro processo, continua Beatriz, também foi por causa da sigla PT, mas
desta vez na logomarca da Prefeitura colocada sobre fotos de um catálogo de turismo de
Goiânia: “Mil exemplares só. E eles me condenaram sob acusação de que foi uso indevido de
recursos públicos porque usei a logomarca da prefeitura naquela publicação e esse material
depois não podia ser usado por outro prefeito, já que a logomarca inutilizava o material por
outra administração. Primeiro, não dava pra satisfazer a necessidade de 10% da necessidade
da prefeitura, não ia sobrar pra outra administração e colocar logomarca não era, e ainda não
é, crime, ela é legal, logomarca de tudo quanto é instituição, elas são legais, pra criminalizar
ela tem que ser proibida, pra ser criminalizada. Não adiantou nada de argumento”. E o
terceiro processo, disse ela, foi por causa de um informativo de comunicação interna, no qual
havia uma página de coluna da vida social de servidores públicos e foi publicada uma foto de
um guarda de trânsito que havia se casado com uma moça que conhecera numa faixa de
pedestre: “[...] era uma funcionário público pra mim, num era um secretário, num era um
chefe de primeiro, segundo ou terceiro escalão, era um agente, um servidor de base, não, foi
considerado que eu estava divulgando ações pessoais de funcionários que fogem à
característica da legislação que, que implica em gastos de dinheiro público só podem
educativo, de educação e de promoção de saúde e não sei o quê lá... [...] Mas o que é mais
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difícil de aceitar é que é colocado primeiro num nível baixíssimo por um pseudojornalista,
sem respeito, sem credibilidade e jornais sem credibilidade e [...] o Ministério Público aceita e
encaminha e a Justiça encaminha e condena e se recorre e perde o recurso. Onde nós ‘tamos?
Que justiça é essa?!? Como? Como que nós jornalistas comuns, [...] que não fazem parte dos
esquemas, podem se, se resguardar profissionalmente? [...] Porque isso aí não tem nenhum
momento que teve uma falha comprometedora, ou alguma coisa que pudesse ter me
comprometido, comprometido a imagem da, daquela administração, o resguardo do bem
público ou coisa assim, né? Eu fui condenada em todas as instâncias”.
O desdobramento dessa situação criada por donos de jornais insatisfeitos por não
terem verba da prefeitura em seus veículos traria novas consequências à sua trajetória, relatou
a jornalista.
“[...] fui convidada pra assumir um cargo que estavam criando que era uma
coordenação geral de comunicação na CNPq. Aí teve o viés sexista. Cheguei
convidada pelo presidente da CNPq, [...] ele queria dar uma incrementada, queria
modificar, queria ampliar a comunicação, jogar pra fora, não ficar limitado só dentro
do colegiadozinho de cientistas, de pesquisadores deles próprios, né? Chamei o
pessoal todo que existia lá, tinha um pessoal muito bom que trabalhava lá dentro, eu
respeitei todos eles, cheguei, conversei: ‘Vamos fazer um projeto juntos e vamos
construir esse projeto, vamos fazer um planejamento estratégico’, [...] fizemos o
planejamento, o chefe de gabinete dele participou do projeto e a ciumeira começou:
era uma liderança de mulher que tava crescendo muito, fortalecendo de uma forma
diferente, eu não impus o projeto, eu discuti e criei junto o projeto e aí todo mundo
aceitou esse projeto e assumia as responsabilidades dentro desse grande projeto,
reformulamos as atividades, as tarefas, as ações e tava indo maravilhosamente bem
[...] quando de repente chegaram envelopes, pardos, anônimos, sem remetentes,
cheio de recortes dessa época, com esses jornais, com essas denúncias desse
Jeferson Garcia dentro dos envelopes, colocados debaixo das portas de todos, toda a
diretoria e presidência do CNPq. A título de quê? Por quê? Eu só sei que o mesmo
Jeferson Garcia era funcionário lá no Senado do senador Hemórgenes Pereira64, e
que, pelo que eu soube, estava montando lá, era um embrião, praticamente, de um
esquema, que tá até hoje aí comandando a imprensa, de detonar, de destruir aí as
imagens de pessoas de administrações petistas. E era, a primeira administração do
Lula, [...] que eu estava lá na ponta, no CNPq, não tinha nada direto com nada e não
deixaram por menos, me bombardearam tanto com isso! Aí a imprensa foi chamada,
a imprensa foi lá pra me entrevistar e outra vez me, me senti na obrigação de
resguardar o meu assessorado e pedi demissão, porque eu estando ali eles iam ficar
me usando e ia prejudicar a imagem do CNPq, ia prejudicar a imagem da
presidência; e um presidente fraco que não soube também se impor, em nenhum
momento tentou me convencer a: ‘Não, vamos segurar juntos isso aí, isso aí não é
assim não’, então eu me senti fragilizada e vulnerável também porque eu percebi
que era a figura feminina que tava ali sendo vulnerabilizada, sabe?”. (Beatriz)

Joana também narrou uma situação que viveu dentro do jornal em que trabalhava, na
qual considera que houve discriminação de gênero.
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“[...] quando tem uma determinada pauta, o editor sempre avalia assim, se o cara... a
pauta pode ser fantástica, você vai entrar no mato... Sempre o homem acaba tendo o
privilégio de fazer essas pautas mais elaboradas porque na avaliação da editoria ele
tem mais coragem, ele tem mais... como é que eu diria? ele tem mais couro duro pra
suportar esse tipo de coisa, sendo assim, que nós, quando você entra no jornalismo
com vontade de fazer, você também tem vontade de fazer. Então, teve um
determinado momento no Popular que se estabeleceu um quadro para contar
histórias de vida e sempre foi minha grande paixão, sempre gosto muito de
conversar com pessoas anônimas, eu acho que as pessoas anônimas têm muito o que
contar [...] foi anunciado que fariam um quadro desses e eu cheguei e me ofereci, aí
eu não ganhei o quadro, foi dado para um colega, homem, entendeu? Para um colega
homem, porque eles achavam que ele tinha mais talento. Ao longo do tempo eu
mostrei isso, mas assim, naquele momento, pra contar aquilo, pra ter a assinatura,
ele que ganhou o papel, de ser o repórter. [...] ...porque assim, quando você vai
ficando mais velha, vai ficando mais experiente e você acaba recebendo as pautas,
porque vo-cê dá conta de fazer, só você consegue fazer porque só você sabe onde
buscar as informações, só você tem a fonte, então é diferente, né, é uma situação que
se inverte ao longo do tempo, então, assim, eu acabei ganhando muita pauta no final
da minha vida de repórter lá no Popular assim. Eu ganhava as pautas, me davam as
pautas porque só eu conseguiria ir e resolver, no final foi bem assim que acontecia”.
(Joana)

Lúcia declarou que no jornal onde atuou também havia discriminação na distribuição
de pautas.
“[...] tem uma teoria de que a gente tem que fazer o tempo todo melhor que a gente
pode, então, independente, eu sempre fiz o melhor que eu posso, mas assim, às
vezes os caras, tive colegas que se destacaram mais que eu, mesmo os gays,
porque... é dado a eles mais espaço, às vezes as pautas mais importantes vão pra
eles, sempre que tem uma pauta melhor [...] as pautas maiores sempre eram dadas
pros caras, aí tem que quando eu entrei lá eles já estavam lá, tá bom, eles eram mais
experientes, mas sei não se é só isso”. (Lúcia)

Mariana disse que não se lembra de ter vivido situações explícitas de sexismo ou
machismo no exercício da profissão, mas contou um episódio que definiu como misoginia.
“... o que eu sei, o que eu sinto, é que muitas dessas pessoas são misóginas,
misóginas mesmo, assim eles nem sabem disso, mas o ataque que eles fazem é uma
aversão à mulher. Um exemplo: tem uma pessoa aí que ela escrevia no Popular [...]
e uma vez, ela escreveu um artigo no jornal, que o editor-chefe na época, que era o
Isanulfo Cordeiro, não gostou, e mandou a editora avisar – eu nem participei da
história, eu era editora-executiva – mandou a editora de opinião avisar pr’aquela
pessoa que o jornal não tinha gostado daquele artigo e que a partir daí ele não
escreveria mais no jornal. A editora ligou, fez isso, ele botou na cabeça dele que era
eu que tinha feito. Bom, foi o editor-chefe que fez, era um homem... depois ele
tentou, foi falar com um acionista do jornal pra voltar, o acionista disse pra ele:
‘Você precisa falar com o diretor de jornalismo [...] Luiz Fernando Rocha Lima é
que pode rever essa decisão, eu não posso fazer nada’. Ele não falou com o Luiz
Fernando Rocha Lima, não falou com o Isanulfo Cordeiro e, a partir de então, ele
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criou uma guerra santa na cabeça dele contra mim, como se eu fosse a responsável.
Misoginia! Por quê? Por que que ele não foi brigar com o Isanulfo Cordeiro e com o
Luiz Fernando Rocha Lima? Porque são dois homens e grandões, fortes, né? não, foi
brigar com uma mulher! Isso eu enxergo muito, tem muita misoginia. Aí, gente que
discorda da minha linha profissional, gente que discorda de mim como pessoa,
porque acha, achava que eu não devia tá lá, que eles é que deviam tá no meu lugar,
né? Porque como que uma mulher vai ocupar um lugar que os homens inteligentes,
pensadores, intelectuais, poderiam estar ocupando? Tem isso também, então isso eu
percebi, misoginia eu percebia muito, muito mesmo, assim nesse dia a dia, mais
fora, não dentro da redação”. (Mariana)

Valentina discorreu sobre grosserias praticadas por fontes por causa de matérias
publicadas e discorreu sobre um episódio específico, no qual ela percebeu um forte
componente de hierarquia social, mas que ela acredita que não teria sido da mesma forma se o
entrevistado e seu advogado estivessem se dirigindo a um homem.
“Trabalhando como editora já aconteceu muitas vezes, inclusive teve um episódio
muito desagradável quando eu já tava saindo que a gente... publicou uma matéria
[...] assim, que não tinha nada demais, falando de, eu não sei se era de torta, uma
coisa de Páscoa, e teve uma troca de foto do dono duma confeitaria famosa aqui de
Goiânia, e ele ligou, entrou com advogado e foram muito arrogantes comigo, agora
eu não sei dizer pra você se essa arrogância, arrogantes no sentido assim – isso eu
enfrentei várias vezes, de as pessoas te ligarem, tem uma matéria que não gosta e te
tratar com arrogância, te ameaçar porque é amigo do dono da empresa, mas aí eu
não sei se é uma questão de poderio econômico, aí eu não sei fazer a diferença pra
você, se é porque eu sou mulher, ou se é porque eu também sou empregada, ou se é
porque eu sou as duas coisas, né? Não sei se o cara, por exemplo, dessa última vez,
o cara que ligou, era um advogado, que foi muito grosso comigo, se ele tivesse
lidando com um homem se ele talvez tivesse baixado um pouco a bola, talvez,
porque a gente vive numa cultura que é muito machista, mas talvez não teria
baixado tanto porque ele se punha numa situação superior porque ele se via como
empresário, então ele tá num patamar do chefe, que são empresários, né, e eu sou a
empregada, não é? Então assim, durante todo o meu tempo que eu fiquei na editoria
assim, a gente tinha muitos problemas nesse sentido, de fonte, de matérias que não
gostam e as pessoas ligam, são grosseiras, né?”. (Valentina)

Tatiana relatou um episódio vivido com um chefe numa redação de jornal impresso65
quando perdeu seu pai, que estava há alguns meses acamado. Ela não descartou a
possibilidade de que houvesse ocorrido de forma semelhante com um homem, mas disse
acreditar que não teria se desenrolado de uma forma tão desrespeitosa.
“O meu pai faleceu no dia 2 de janeiro de 97 [...] eu fui pro Farol [...] saí, fiz as
matérias, voltei, quando cheguei na redação já era onze e tanto, redigi, quando eu
acabei de redigir a matéria, era meio dia e meia, entreguei pro meu chefe, [...] aí ele
virou pra mim e falou:
- Olha, sua mãe ligou, falou pcê ir lá no hospital
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- Mas o que foi? Será que meu pai piorou?
- Não, não sei que que é não, vai lá.
Aí eu cheguei no hospital, [...] a moça da recepção, falei:
- Olha, eu queria saber do meu pai, ele tá na UTI.
Falei o nome dele, a moça olhou, olhou, olhou:
-Não, não tem esse paciente não.
Eu falei:
- Tem, moça! Tem dias que ele tá aqui na UTI, ontem eu vim aqui.
- Não, esse paciente não tá mais.
Ela virou pro lado e falou assim:
- Esse paciente, Gerson Morais Moreira, aquele da UTI.
A moça:
- Ah, não! É aquele que desceu pr’o necrotério de manhã!
(Faz uma pausa)
Falei:
- Como? Meu pai morreu?
Aí foram lá, chamaram outra pessoa...
Meu pai tinha morrido se-te-ho-ras-da-man-nhã, eu já tinha saído do Farol, quando
eu cheguei no Farol minha mãe já tinha ligado, deixado recado pro João Souza,
naquela época não existia celular, ele não deu o recado, ele esperou eu fazer a ronda
lá, [...] esperou eu fazer a matéria lá em Aparecida, esperou eu voltar, esperou eu
redigir a matéria, entregar a matéria, quase uma hora da tarde pra me dar a notícia,
porque ele precisava daquela pauta... Isso não foi o pior não, isso não foi o pior! O
pior de tudo, eu não tinha dinheiro pra enterrar o meu pai, tinha três meses que a
gente não recebia, aí eu liguei pra uma amiga, [...] o marido dela um engenheiro,
bem de vida, gente boníssima, e ele foi e pagou o enterro do meu pai falou: ‘Quando
puder, cê me paga’. Menina! Pensa na situação... [...] Aí tá, enterrei meu pai num
dia, no outro dia, cedo, no dia seguinte, eu toda arrebentada, João Souza liga lá em
casa sete e meia da manhã, enterrei meu pai seis horas da tarde, sete e meia da
manhã...
- Nossa, Tatiana, sinto muito pelo seu pai, que horror, olha, que coisa triste, ‘tal’,
mas olha, eu não vou poder te dispensar hoje...
O Janio tinha acabado de começar no jornalismo, tinha acabado de entrar no Farol.
- Eu não vou poder te dispensar, porque o avô do Janio morreu hoje e ele acabou de
ligar falando que não vem, que o avô dele morreu, é no interior, ele foi pra lá, eu não
posso dispensar os dois repórteres d’uma vez, então, como seu pai morreu ontem, já
enterrou, cê vem trabalhar que eu tenho uma pauta aqui.
(faz uma pausa)
Num tinha doze horas que eu tinha enterrado meu pai! sem falar que meu pai tinha
morrido e ele não tinha dado o recado, né? Fui. Fui, com a cara desse tamanho de
tanto chorar. Aí ele me mandou entrevistar a doutora Adriana, [...] eu falava com ela
todo dia, quando eu cheguei com a cara inchada de tanto chorar, ela só olhou pra
mim:
-Que que foi, minha filha, que que foi?
Falei:
- Ó, doutora, me perdoa, é porque meu pai faleceu.
- Nossa, que coisa chata. Quando?
Eu falei:
- Ontem.
Ela:
- Como assim, ontem?
Aí eu contei pra ela, ela:
- Não! Eu me recuso! Eu não vou dar entrevista pra uma repórter nesse estado. Vai
pra sua casa, isso é desumano, isso não é direito, eu vou ligar lá na redação, vou
conversar com o João Souza, pode ir, me recuso, isso é desumano demais.
Ela ligou pro João Souza, quando eu cheguei na redação minha demissão tava
pronta, ele me demitiu sem dó.” (Tatiana)
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Clarice contou66 sobre um período em que se sentia humilhada por um chefe que
exigia que ela fizesse o serviço de copeira.
“...quando era estagiária, tive uma experiência que não me agradou muito. Em
determinada época, um chefe que eu tinha exigia que eu fizesse ‘chá’ dele e me
colocava para servi-lo. Esta foi uma péssima experiência. Eu já tinha 20 anos, era
estagiária de jornalismo em uma TV, já haviam notado que eu era ‘boa de serviço’
mas isto me irritava profundamente. Isto me deixava mal. Mas superei e, num dia,
disse a ela que não me agradava aquele tipo de favor. Ele não gostou. [...] E ele não
fazia isto com os dois estagiários homens que havia na redação. Só comigo: a negra
e mulher! Tenho rancor disto até hoje. Me lembrei depois da entrevista porque fiz
questão de apagar isto da memória”. (Clarice, grifos da entrevistada)

Verônica comentou brevemente sobre as piadas de teor sexista que sempre ouviu na
redação e faz uma análise de como se via diante destas e de outras situações:
“[...] eu achava até natural, assim, né, essas piadas... eu me achava inferior aos
homens de uma certa forma, porque eu achava que o homem ele sempre conseguia
um cargo melhor, o homem que era chefe, [...] e eu como fui criada com dois irmãos
mais velhos e eles eram mais velhos também, aí eu achava que eles eram superiores
a mim e eu que tinha que recolher à minha insignificância”. (Verônica)

Indagada sobre o processo para superação desse sentimento de inferioridade, Verônica
respondeu: “Eu acho que é bem recente. Eu acho que é uma coisa de dez anos no máximo,
que eu fui desconstruindo isso, que eu vi que eu também era capaz, eu fiz muita coisa sozinha
e sem depender de ninguém, eu vi que eu também era capaz”.
Sílvia também falou sobre o clima de ‘gozação’ constante que faz parte da maioria das
redações e que, muitas vezes, têm a mulher como alvo.
“[...] as brincadeiras sempre há, as piadas que são de mau gosto, mas que são
institucionais mesmo, parece, que todo mundo acha muito normal, tanto os homens,
quanto as mulheres. Piadas sobre TPM, piadas sobre fragilidade emocional, de
mulher, que não pode ser pressionada porque chora, e tudo isso com invólucro de
piada, de brincadeira, isso sempre ouvi muito dentro da redação.” (Sílvia)

Raquel comentou sobre uma ‘brincadeira’ feita por um presidente de uma entidade
durante uma entrevista coletiva, na qual ela se sentiu desrespeitada:
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“[...] a única situação de desrespeito que realmente foi muito marcante pra mim, eu
nunca esqueci, foi em 95, quando eu tava na editoria de Cidades, do Diário da
Manhã, que me mandaram cobrir uma coletiva, no CRM, Conselho Regional de
Medicina, o então presidente à época, que eu prefiro também não citar nomes, mas
ele chegou e ele, aí ele antes de começar a entrevista ele me mandou – eu cheguei
atrasada, né, porque era difícil conseguir carro no Diário da Manhã pra levar a gente
pras pautas – eu cheguei, ele disse que ia começar a coletiva, mas que eu podia ir pra
sala do lanche, que antes teve um lanche, pra eu ir pra lá, porque ele sabia que
jornalista ganhava pouco, passava fome, que eu podia ir pra lá comer (ri). Então, eu
não sei te dizer, até que ponto foi questão de gênero ou de preconceito contra a
classe, mas eu me senti muito desrespeitada”. (Raquel)

Simone se queixou de preconceitos que sofreu por parte de colegas, motivado pela
ascensão rápida que teve no primeiro emprego.
“A gente enfrenta outra coisa que é muito ruim, eu acho, que são aquelas conversas
de: ‘Ah, subiu na carreira, tá dando pro chefe’, né? ‘Melhorou, mudou de...’ E
assim, eu fui de Cidades pra Política muito rápido, é, e aí eu já fui subeditora lá no
Diário da Manhã, mas no Diário é normal isso, né, cê sobe rapidão, lá a rotatividade
é muito grande na redação, mas esse pequeno salto assim já era pra: ‘Ah, tá dando
pro chefe. Ah, quem que tá pegando?’ [...] eu acho que isso é uma coisa que é
importante falar também que a gente sofre assim de redação.” (Simone)

Lúcia reclamou de que na redação era corriqueiro não obter muita atenção quando
apresentava alguma pauta.
“[...] eles meio que – na verdade não só lá, como em todos os lugares – não dão
muita bola pro que a gente fala, né? porque a gente é vista como – como é que fala
mesmo? – muito sensível ou – qual que é a palavra? – é assim, cê vai, cria problema,
ah, não, mulher, ah, cê tá na TPM, eles não dão muita bola pro que a gente fala,
assim, às vezes questões importantes que a gente consegue ver e eles, ou ideias que
a gente tem, coisas que lá na frente são executadas como se fossem deles, isso
aconteceu várias vezes. (Lúcia)

Traquina (2005) compila fatores analisados pelo sociólogo Warren Breed (1993) sobre
a cultura profissional jornalística, que faz com que haja pressões específicas sobre seus/suas
integrantes. Segundo ele, os constrangimentos sofridos pelos/as profissionais são inseridos no
cotidiano das redações por meio de mecanismos sutis de punição e recompensa, e que a
punição pode começar na atribuição de tarefas, tendo em vista que algumas pautas são
consideradas mais relevantes e agradáveis de serem executadas; na ordem de que o texto, ou
parte dele, seja reescrito; em cortes que o texto possa sofrer nas mãos do/a editor/a; na página
que o texto irá ocupar (as páginas ímpares são consideradas mais importantes que as pares,
por exemplo); e se a matéria será ou não assinada.
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Rocha (2004) destacou em sua pesquisa que o ritmo e a competitividade são aspectos
“inerentes à atividade, marcados pela lógica da concorrência e da linha de produção
capitalista” (p. 185). Essa pressão do tempo é algo que atinge a ambos os sexos, mas
geralmente, o tempo do trabalho é vivido de forma diferenciada por homens e mulheres. O
fator tempo foi determinantes para que Beatriz sofresse um revés profissional, ela admite que
poderia ter conferido melhor as informações, mas considera que teve seu nome exposto e seu
trabalho questionado em uma coluna do próprio jornal para o qual escrevia pelo fato de ser
mulher e também por ser do interior do país, isto é, a discriminação teve um viés que uniu o
preconceito de gênero ao de origem. Ieda contou sobre um homem que foi convidado por ela
para o trabalho e que depois fez intrigas para se apossar de seu cargo na década de 1970.
Beatriz narrou um processo de insubordinação vivido em meados da década de 1970, em que
um homem pediu demissão para não ser chefiado por uma mulher. Embora tenha se tornado
comum mulheres em cargos de chefia na profissão, Bianca falou, no capítulo que fala sobre as
mulheres na chefia (3.3) o quanto percebe atitudes questionadoras de subordinados/as diante
de mulheres que estão em posição de comando no jornal em que atua. Fato que pode ser
observado também na narração de Mariana, que foi acusada por um colega de ter causado sua
demissão, enquanto essa se devia, na verdade, a um superior hierárquico. Opressão que
Valentina disse ter sentido em relação a fontes que questionaram informações publicadas pelo
caderno que coordenava, quando utilizaram do poder conferido pela classe socioeconômica.
Ou ainda na narração de Joana, que na década de 1990, se sentiu preterida quando se ofereceu
como titular de uma coluna de histórias de vida, que costumam ter muita repercussão dentro
dos jornais, assim como Lucia, que afirmou ter se sentido preterida na distribuição das
melhores pautas, na década de 2010, e que não se sentia ouvida em suas sugestões de pautas,
mas que acontecia de depois algumas serem executadas como se tivessem vindo de algum
colega. Clarice comentou sobre o fato de ter sido solicitada a fazer o trabalho de copeira
quando era estagiária, o que não era jamais pedido ao seu colega que exercia as mesmas
funções, situação na qual ela sentiu que também havia discriminação racial. Outra situação,
esta trazida por Simone, são as acusações de que se uma mulher está ascendendo na empresa é
porque está concedendo favores sexuais, o que corresponde ao que Bianca disse ter
encontrado em outras profissões, com mulheres em posição de comando que têm seus cargos
creditados ao fato de serem filhas ou companheiras de homens poderosos. Isto é, elas jamais
teriam chegado lá se não fosse pela “proteção masculina”.
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Estas situações comprovam que as mulheres jornalistas foram e continuam sendo
alvos de discriminações específicas, tanto dentro das redações quanto nos contatos com as
fontes. Beatriz diz que, se ela fosse homem e também não fosse de Goiás, provavelmente seu
nome não teria sido exposto duas vezes no próprio jornal onde trabalhava, o que se traduz em
uma discriminação de gênero e de origem. Nas atuações na prefeitura e à frente das empresas
de comunicação governamentais houve o viés político, mas, conforme colocado por ela, havia
a assimetria de relações, pelo fato de homens terem que negociar com uma mulher, o que é
um reflexo do exercício do poder ter sido durante milênios destinados ao sexo masculino,
enquanto “[...] elas foram, de fato inferiorizadas na distribuição dos papéis sociais” (RIOTSARCEY, 2009, p. 183). Na avaliação de Tatiana, por exemplo, o chefe que tinha na época
do falecimento de seu pai não teria tido as mesmas atitudes se se tratasse de um repórter:
primeiro, teria dado a triste notícia mais cedo, não a teria aguardado finalizar a matéria e teria
encontrado uma pessoa para substituí-la no dia seguinte ao sepultamento. Leite (2015), que
entrevistou homens e mulheres em sua pesquisa, afirma que as mulheres percebem e
experimentam concretamente as diferenças de gênero no exercício da profissão. Raquel conta
sobre o episódio com o presidente do CRM, que como ela disse, talvez tivesse feito a mesma
brincadeira com um repórter, já que, segundo sua análise, pode ter sido um preconceito de
classe, o que não a impediu de se sentir extremamente desrespeitada.
Meynaud (2009, p. 181), ao investigar o que é questionado sobre papéis sociais em
pesquisas de opinião na França e nos EUA, que vão desde a década de 1930 até a década de
1990, verificou que as “[...] perguntas sobre profissões eram feitas basicamente em relação
aos meninos e muito raramente em relação a meninas” e ainda que

[...] simetricamente, as questões relativas a homens associavam-nos a posições
dominantes e/ou de prestígio, como a política, os negócios, a educação e a pesquisa,
ao passo que, quando perguntavam sobre o papel das mulheres, era para saber se
consumiam bebidas alcoólicas, se deviam trabalhar como garçonetes com pouca
roupa, se ainda deviam permanecer virgens até o casamento. Não havia –
estranhamente – nenhuma questão desse tipo sobre os homens. (MEYNAUD, 2009,
p. 181-182).

Lúcia falou também sobre a mudança de tratamento que sentiu, em uma pauta onde
lidava com presos, quando o fotógrafo surgia atrás dela, o que confirma que, em muitas e
diversas esferas sociais ainda ocorre a concepção de que “[...] as mulheres são destinadas ao
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privado e se expõem a diversos ataques à sua integridade quando saem.” (LAMOUREUX,
2009, p. 211).
Quanto às piadas e brincadeiras que agridem a existência de outras pessoas, Gonçalves
(2016) ensina:

Toda vez que o espaço público, cada vez mais pluralizado, é disputado, temos que
rever nossas noções de ética e de estética. Contar piadas racistas, sexistas e
misóginas, ou que revelam outras fobias e repulsas, não pode ser aceito. Não somos
livres, temos com outros, laços de interdependência, para usar um conceito caro à
sociologia de Norbert Elias (sociólogo alemão falecido em 1990 autor, entre outras,
de obras como O processo Civilizador 1 e 2). Esta noção de interdependência por si
só já deveria ser suficiente para tratarmos com dignidade e respeito todas as formas
de vida, de expressões corporais e modos de ser. No entanto, sabemos que a vida é
toda ela uma cadeia de classificações, codificações e separações hierarquizadas que
transformam as diferenças (estas também produzidas socialmente) em
desigualdades. (GONÇALVES, 2016, p. 9, parênteses da autora)

Leite (2015, p. 113) traz um relato de Jill Abramson sobre situações de discriminação
enfrentadas no início da carreira, que correspondem à fala de Lúcia. Segunda a ex-editora do
New York Times, era comum em reuniões de pauta ela ter alguma ideia e expressar sua
opinião, que em seguida era retomada pelo editor como se fosse de um colega homem. “Eu
ficava quieta e não interferia na conversa no momento. Então, depois eu reclamava sobre isso
com alguma mulher no trabalho, o que de certa forma era mais seguro e mais covarde, mas eu
me sentia mais aliviada e satisfeita”. (LEITE, 2015, p. 113).

4.4 RACISMO
Segundo a pesquisa Perfil do jornalista brasileiro (MICK e LIMA, 2013), 5% dos/as
jornalistas brasileiros/as se declaram negros/as, o que mostra que a desigualdade social
brasileira passa pela questão racial. Nessa investigação, duas jornalistas negras aceitaram
narrar suas experiências de discriminação, uma com vivência em redações de tevê, outra de
jornais impressos.
Jabardo (2012) critica a apropriação da memória coletiva feminina feita por parte dos
feminismos das mulheres brancas, que, ao se apoderar das diversas histórias vividas por
mulheres se apropriaram também da definição de opressão, assim como do desenho das
estratégias de transformação: “Anulando as histórias particulares inventam uma só história, a
que protagonizou o movimento branco [...] E a partir dessa história, se legitimam como o
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movimento feminista por excelência.”67 (JABARDO, 2012, p. 14, tradução livre). Bairros
(1995) diz que o feminismo define opressão como qualquer experiência que a mulher defina
como tal.

Cabe notar que essa definição ao mesmo tempo em que reforça um dos aspectos
definidores do feminismo em relação a outros sistemas de pensamento - a
importância da subjetividade em oposição a objetividade também abre a porta para
as generalizações. Isto associado ao maior acesso aos meios de propagação de ideias
por certos grupos sem dúvida contribuiu para que experiências localizadas fossem
tomadas como parâmetro para as mulheres em geral. (BAIRROS, 1995, p. 459).

Corrêa (2001), como representante do movimento feminista branco, reconhece em sua
concepção houve uma incapacidade do movimento feminista em articular a luta por igualdade
entre os sexos à luta antirracista, o que gerou a exclusão das mulheres negras e que esta
injustiça só começou a ser revista a partir do movimento de mulheres negras norteamericanas, pensadoras e ativistas negras. Jabardo (2012) fala sobre a importância delas para
os estudos feministas como um todo.
Estas contribuíram para a historização do movimento feminista assim como à
criação de um sólido corpus teórico. É uma questão política porque a reivindicação
da história do movimento feminista negro é também um ato de reconhecimento
frente aos processos de obscurecimento, ocultação e negação por parte do
pensamento feminista hegemônico68. (JABARDO, 2012, p. 14).

Crenshaw (2002) revela como os problemas e dificuldades de diferentes grupos de
mulheres fazem intersecções específicas e, por isso, não podem ser tratados de forma
simultânea, já que isso poderia obscurecer ou negar a proteção aos direitos humanos que todas
as mulheres deveriam ter. E que, assim como é verdadeiro o fato de que todas as mulheres
estão sempre sujeitas à discriminação de gênero, também é verdade que outros fatores, como
raça, classe, cor, religião, origem nacional e orientação sexual modificam a forma como
diferentes grupos de mulheres vivenciam a discriminação.

“Anulando las historias particulares inventan una sola historia, la que ha protagonizado el movimiento
feminista blanco desde el periodo ilustrado. Y desde esa historia, se legitiman como el movimiento feminista por
excelencia.” (JABARDO, 2013, p. 14).
68
Éstas han contribuido a la historización del movimiento feminista así como a la creación de un sólido corpus
teórico. Es una cuestión política porque la reivindicación de la historia del movimiento feminista negro es
también un acto de reconocimiento frente a los procesos de oscurecimiento, ocultación ynegación por parte del
pensamiento feminista hegemónico.
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A discriminação interseccional é particularmente difícil de ser identificada em
contextos onde forças econômicas, culturais e sociais silenciosamente moldam o
pano de fundo, de forma a colocar as mulheres em uma posição onde acabam sendo
afetadas por outros sistemas de subordinação. Por ser tão comum, a ponto de parecer
um fato da vida, natural ou pelo menos imutável, esse pano de fundo (estrutural) é,
muitas vezes, invisível. O efeito disso é que somente o aspecto mais imediato da
discriminação é percebido, enquanto que a estrutura que coloca as mulheres na
condição de ‘receber’ tal subordinação permanece obscurecida. (CRENSHAW,
2002, p. 176).

Crenshaw (2002) assinala ainda que é preciso se dar conta de que a discriminação
racial é frequentemente marcada pelo gênero, “[...] pois as mulheres podem às vezes vivenciar
discriminações e outros abusos dos direitos humanos de uma forma diferente dos homens” e
ainda que “[...] a incorporação da perspectiva de gênero não trata apenas das diferenças entre
homens e mulheres, mas também se aplica às diferenças entre as mulheres” (idem, p. 173)
Tatiana respondeu69 brevemente, mas de forma contundente, sobre situações de
racismo vivenciadas na profissão: “Desde sempre fui vítima de racismo. Desde que me
entendo por gente as pessoas olham para mim, como se uma negra não fosse capaz de ser
culta e inteligente. Nunca me importei e sempre faço de conta que não entendo, caso
contrário, já teria pirado de vez”. Segundo Collins (2012), falando sobre a realidade dos
Estados Unidos, mas que também pode ser aplicada ao Brasil, já que, comparado ao número
de pessoas negras, ainda são poucas que ocupam postos de destaque, os/as negros/as de classe
média têm mais possibilidade de se depararem com uma forma de racismo ainda mais
perniciosa, que coloca em dúvida suas capacidades intelectuais e conhecimentos. Ela conta a
história de uma jovem diretora graduada com louvores, que teve de repassar três vezes um
plano de marketing – que havia sido elaborado por ela mesma – diante de seu chefe antes de ir
apresentá-lo a uma empresa. Tatiana falou sobre uma observação feita por um editor de um
caderno sobre seu trabalho, pela qual ela sentiu sua capacidade sendo questionada:

Aí, um dia, teve um menino lá [...] um menino, bem mais jovem do que eu, assim:
‘Nossa, até que cê tem um texto bom, né?’ Falei: ‘Nossa, muito obrigada...’ [...]
Nossa gente, para vai! E sempre assim, o pessoal me desvalorizando e tal, aquela
coisa toda...” (Tatiana)

Clarice que até hoje foi uma das poucas repórteres negras da televisão goiana,
perguntada sobre sua trajetória profissional, começou a entrevista falando sobre a questão
racial:
69

Esta resposta foi dada pelo Messenger a uma questão que havia sido formulada durante a entrevista concedida
pessoalmente.
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É importante, eu não sei se pro seu trabalho vai ser, mas lembrar que eu fui criada
numa época em que nós, eu, além de mulher, sou negra, então a pessoa negra ela
não, ela não era vista como bonita, [...] a minha família, não por maldade, claro, de
maneira nenhuma, mas nunca tinha visto um negro ascender pelo estudo, um negro
crescer pelo estudo, ou mesmo um negro em postos altos e tudo o mais, muito
menos uma mulher negra.” (Clarice)

Clarice frisou que de 22 netos/as que sua avó teve, ela foi a única a cursar uma
faculdade. Ela relatou que sua mãe, que a criou sem a ajuda do pai, destinava boa parte do
salário que recebia como empregada doméstica para que ela estudasse em colégios
particulares, enfrentando a recriminação de toda a família.

Então, ela foi muito massacrada também por essa escolha dela, mas eu não vejo isso
como uma maldade das minhas tias, elas não faziam isso porque elas eram vilãs,
não, mas a realidade que elas viveram, veja bem, a minha vó é de 1904, logo depois
da escravidão, as minhas tias são de 1930, mil novecentos e trinta e poucos, então
elas eram, pegaram resquícios da escravidão, então elas não tinham visto ainda
negro estudando e se dando bem, então elas, como que elas iam ver que aquilo ia
render de alguma forma? Então, elas ridicularizavam a minha mãe, elas brigavam
com a minha mãe porque minha mãe tava perdendo ali o poder do dinheiro, eu
poderia largar o estudo e ir trabalhar, porque o que elas precisavam era o quê?
Dinheiro. Pra se divertir? Não! pra botar o arroz e o feijão em casa.” (Clarice)

Clarice passou todo o período universitário na redação da emissora de tevê e no início
de 1994, já formada, foi efetivada, mas não na reportagem, como gostaria, e sim na produção.
Clarice diz que justificaram sua contratação naquela área por ela ser muito competente e
rápida – dois requisitos essenciais a quem faz produção. Questionada se ela acredita que
houve racismo nessa decisão, revelou:
“Eu tava morrendo de medo dessa pergunta que você iria fazer, porque eu acho que
houve os dois sim, eu acho que o fato d’eu não – eu era uma menina, imagina uma
menina negra, eu ia pro estágio de bermuda, camisetinha, que as minhas amigas
brincando chamavam de pijaminha, porque era sempre um conjuntinho, que eu tinha
dois, dois, que eu tinha pra ir pra faculdade, [...] chegava da faculdade ia direto pra
esse estágio. Então eu acho que foi um pouco de falar assim: ‘Não, ela não tem a
postura que nós precisamos pro vídeo’, né? Eu não tinha, eu usava cabelo amarrado,
meu cabelo ele é, ele é sarará, é aquele cabelo que ele não é nem liso e não é aquele
que fica durinho, ele é aquele meio termo, então não tinha jeito, numa época em que
também, Ana Maria, não havia tantos produtos, tantas alternativas pra se usar no
cabelo do negro, então ou você cortava, ou você alisava, né? Ou você... Eu não
tinha, eu me achava que eu não tinha o estilo pra usar o cabelo curtinho como
homem, eu achava que não dava certo, mas teve uma época que um cabeleireiro
famoso aqui em Goiânia cortou meu cabelo e ficou muito bonito, ficou cheio de
ondinhas e eu passei a usar ele assim, mas isso já foi dez anos depois, quando eu já
tava já bem firme na carreira. Mas, no início, acho que isso pegou sim, é, eu não, eu
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não era, não era chamativa, né? Eu era aquela negra, aquela menina tímida lá do
canto, de cabelo amarrado, que chegava, ficava quietinha, era boa de serviço, mas
tava lá, quietinha, fazendo a pauta. Então, acho que houve sim, não sei se de
propósito, mas claro que houve, claro que houve, tanto é que outras colegas, que
faziam o mesmo período que eu fazia de comunicação, enquanto eu era estagiária
sem contrato ela já era apresentadora, já era apresentadora, né. Coincidentemente,
branca, coincidentemente...”. (Clarice)

Esta resposta comprova dados compilados por Guimarães (2009, p. 69-70) de
que “[...] esses mecanismos condensam-se em padrões normativos e valores fortemente
arraigados na identidade nacional, acabando por estabelecer o lugar do negro no mercado de
trabalho”. Ela disse que estava com medo da pergunta sobre o fato de não ter conseguido a
desejada vaga como repórter na primeira emissora de tevê, onde ficou seis anos inicialmente,
porque, revela em seguida, acredita que houve, sim, um componente racista na decisão do
chefe. Segundo ela, primeiro ele justificava que ela não podia aparecer no vídeo pelo fato de
ainda estar estudando, mas logo contrataram uma também estudante – branca – para a
apresentação do telejornal. Clarice só foi conseguir a vaga como repórter em outra emissora,
mas anos depois voltaria à redação do primeiro trabalho, também como repórter, e ali se
destacou muito nas entradas ao vivo. Hoje, sabe que teve que esforçar duplamente para ter
sucesso na carreira. Tatiana preferiu não narrar histórias, mas também afirma que sempre
sofreu com o racismo, como se “uma negra não pudesse ser inteligente”. O que nos leva à
afirmação de que:
[...] a experiência da opressão sexista é dada pela posição que ocupamos numa
matriz de dominação onde raça gênero e classe social interceptam se em diferentes
pontos Assim uma mulher negra trabalhadora não é triplamente oprimida ou mais
oprimida do que uma mulher branca na mesma classe social mas experimenta a
opressão a partir de um lugar que proporciona um ponto de vista diferente sobre o
que e ser mulher numa sociedade desigual racista e sexista. (BAIRROS, 1995, p.
461).

Por essa razão, diz Guimarães, “A tensão entre um ideário antirracista que,
corretamente, negava a existência biológica das raças e uma ideologia nacional, que negava a
existência de racismo e de discriminação racial, acabou por se tornar insuportável para todos e
insustentável pelos fatos.” (GUIMARÃES, 2009, p. 66-67). Afinal, continua o autor: “Se as
raças não existem num sentido estrito e realista da ciência, ou seja, se não são um fato do
mundo físico, elas existem, contudo, de modo pleno, no mundo social, produtos de formas de
classificar e de identificar que orientam as ações humanas.” (GUIMARÃES, 2009, p. 67).
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Clarice destacou ainda que, quando começou como repórter na televisão, no ano de
1996, não havia maquiagem adequada à cor da sua pele.

Não tinha maquiagem pra negro no início dos anos 90! Não tinha. E é claro que pro
negro sempre era um pouquinho, o caminho era um pouco mais longo, não era
bonito ser negro... Nos anos 80, final dos anos 80, isso começou no final dos anos
90, agora, mas não era bonito ser negro, não era cult, não era moda ser negro, era o
contrário! tudo era mais difícil, nós negros usávamos maquiagem pra branco, pra
pele branca! Depois é que as empresas foram vendo, e não é porque as empresas
queriam defender o negro não, porque elas foram vendo o mercado, os negros
crescendo, ocupando cargos, querendo produtos também, precisando desses
produtos também! Não é só a questão da diversidade, eu não vou ser tão inocente de
achar que ‘Ah, as empresas também agora estão, viram que os negros têm a mesma
chance’, não! Viram o mercado, viram um nicho! Então, eu senti muito isso, eu
sentia muito assim... questão simplória, porque eu acho que quando é uma questão
mais complicada o cérebro da gente acaba querendo bloquear pra gente não lembrar.
Eu lembro da questão da maquiagem... O maquiador ele acabava usando em mim
itens que não eram pra minha pele, então, um dia ou eu ficava branca, demais, ou
outro dia ficava pálida demais...” (Clarice)

Enquanto estava nessa emissora sofreu uma decepção profissional que marcou sua
vida. Em 1998, a Rede Globo procurava uma ‘herdeira de Glória Maria’, posto para o qual
Clarice foi indicada por três colegas mulheres que atuavam em diferentes áreas do jornalismo.
“E a Rede Globo me ligou, me ligou na TV Goiânia ainda, pedindo fitas do meu trabalho pra
que vissem se eu me enquadraria no padrão global. E eu mandei o material pra ele70, mas
infelizmente aquele não era o momento e ele, muito educado, me respondeu, falou: ‘Ó, isso
aqui não é o momento pra você, não, cê não tá pronta ainda.’ Eu, aos 25 anos de idade, eu
achei que era o fim eu ser rejeitada [...] pela grande emissora do país, achei que eu tinha
morrido pro jornalismo, afinal de contas meu sonho era ser repórter [...]”. Clarice diz que
levou algum tempo para superar a frustração por não ter sido escolhida, mas que depois
entendeu que aquilo não significava o fim de sua trajetória no jornalismo.
Discorrendo sobre o quanto ainda é raro ver negros/as ocupando postos de
visibilidade, ela destacou o fato de que, ainda hoje, quando uma pessoa negra ascende na
escala social ainda é manchete nos jornais.
“[...] quando a gente vê negro hoje em alto, altos postos, ou encargos, ainda é
notícia. Então, se você vê ‘Ministro do STF é negro’ é notícia; se você vê um
governador, o Barack Obama, que foi O presidente negro, é notícia. Eu citei o
Barack Obama, mas posso ficar só aqui no Brasil também: quando a Benedita da
Silva assumiu o governo no Rio de Janeiro foi notícia, chegaram na família dela no
Palácio, porque eram negros, negros entrando no âmbito do poder, que ainda é
notícia aqui. Então, as coisas não estão muito diferentes da época em que eu fui
70

O diretor de jornalismo da emissora na época, Laerte Rímoli.

136

criada, infelizmente... [...] como eu antecipei no início da entrevista eu fui criada
numa época em que ser negro não era bonito, e que não se via negro em altos
cargos, em altos postos, tanto é que as famílias, assim que os meninos cresciam,
completavam 9, 10 anos, ou tiravam da escola e mandavam pro trabalho, ou faziam
acumular os dois, por quê? Porque na cabeça daquelas pessoas, não era culpa delas,
mas elas não tinham visto nunca um negro ganhar pelo estudo! Não, era trabalho,
negro foi feito pra trabalhar! [...] é claro que a realidade ela vem mudando aos
poucos, mas muito devagar, muito devagar, nós negros ainda somos notícia, ainda
somos notícia [...] Basília Rodrigues, uma repórter que gosto muito, mas também
neeeegra, né? Aí a TV Globo escolheu a Maju, que antes era da TV Cultura, fazia
muito sucesso, muito boa lá, mas foi pra Globo, neeegra! Então, assim, é um ponto,
é sempre a exceção, não é a regra de um país que é o quê? Predominantemente
misto...” (Clarice)

Refletindo sobre a presença de mulheres negras que tenham atuado na área de
reportagem dos telejornais goianos, Clarice lembrou-se de duas outras apenas, sendo que hoje
não há nenhuma em exercício. E ao falar sobre o assunto, a radialista realça as características
somáticas que caracterizam o pensamento racial brasileiro. “Quando aparece uma negra, ou o
que eles chamam de negra, é uma morena muito morena, de cabelo bem lisinho, né, mas
negra mesmo, de cabelo pixaim não, e isso é muito engraçado, porque em Goiás já houve uma
apresentadora negra, eu acho que no início dos anos 80, quando tinha um programa em Goiás
chamado Feminina, se eu não me engano...”. Esse programa de que fala Clarice foi idealizado
a apresentado por Ieda, que também falou sobre a contratação dessa jornalista: “Depois
peguei uma, uma negra, a, como é que chama? A Zezé. E falei: ‘Vamos botar essa moça como
repórter, nós vamos inovar porque não tem uma negra no vídeo’. E foi muito bom”.
No Brasil, de acordo com Guimarães (2009), a ideia de ‘embranquecimento’ é o que
especifica o pensamento racial. Como mostra o pesquisador, o maior status associado à cor
branca, que leva mulheres e homens a procurarem parceiros/as mais claros/as está na base da
hierarquia e do preconceito racial brasileiros, tendo levado ao desenvolvimento dos valores
positivos presentes na linguagem ligados ao branco e os valores negativos ligados ao negro,
linguagem que, por sua vez, reforça cotidianamente o preconceito e a discriminação. “No
Brasil, o racismo se desenvolveu de outra maneira. Presente nas práticas sociais e nos
discursos – racismo de atitudes – mas não reconhecido pelo sistema jurídico e negado pelo
discurso não racialista da nacionalidade” (GUIMARÃES, 2009, p. 220). De acordo com o
autor, esse discurso racialista foi originado por doutrinas científicas, de diferenças entre as
raças, com a alegação da superioridade da raça branca, que serviram de base para justificar
diferenças de tratamento e de diversos grupos étnicos presentes nas sociedades ocidentais e
americanas e levaram a um racismo perverso e desumano e, às vezes, genocida. Conforme o
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autor, derrubadas as doutrinas científicas das diferenças inerentes às raças, ruptura que teve
como marco a publicação de Casa-Grande & Senzala (1933), de Gilberto Freyre, criou-se um
consenso em torno da negação da existência das raças, levando a sociedade brasileira a definir
como brancos “[...] não só os mestiços mais próximos das características somáticas européias,
como também, no extremo, todos os que usufruíam dos privilégios da cidadania.”
(GUIMARÃES, 2009, p. 220), substituindo

[...] as explicações sobre as desigualdades sociais, antes atribuídas às raças por
outras que preservaram a noção de superioridade da cultura e da civilização brancas,
ou europeias, sobre a cultura e civilização negras, ou africanas, tachadas de
“incultas” e “incivilizadas”. (GUIMARÃES, 2009, p. 220-221, grifos do autor).

Assim, como mostra Guimarães (2009), foi criado no país o ideário antirracialista de
negação da existência de ‘raças’, o que se fundiu logo à política de negação do racismo, como
fenômeno social. “Entre nós existiria apenas ‘preconceito’, ou seja, percepções individuais,
equivocadas, que tenderiam a ser corrigidas na continuidade das relações sociais.”
(GUIMARÃES, 2009, p. 65, grifo do autor). Na tentativa de mascarar o racismo e as
desigualdades raciais brasileiras, diz o pesquisador, foram instituídos termos como
‘escurinhos’, ‘morenos’, ‘roxinhos’, ‘azulinhos’, mas surtiram efeito contrário e acabaram por
evidenciá-los. Isso foi confirmado em um momento em que não se tratava desse assunto, na
entrevista de Viviane, que teceu os seguintes comentários, por achar que o tema dessa
pesquisa é coisa de quem gosta de ‘caçar problema’: “Às vezes vão me processar, né? porque
eu tô falando besteira, mas existe muita diferença de você falar com o coração, com mágoa,
com ódio: ‘Fulano é preto!’ ou: ‘Ah, é pretinho’, entendeu? acho que tá muito da cabeça, da
criação da pessoa, acho que o povo tá preocupando muito com o politicamente correto hoje
em dia e a gente não tá nem aí, o povo é, ah, eu não sei, acho que o povo gosta muito de
causar problema, polêmica, inventar coisa. Eu vivo no meu mundo, o meu mundo eu tenho
outros problemas pra ficar resolvendo, é conta pra pagar, é hora pra cumprir, é família pra tá
ligando pra saber como é que tá, não estou muito atenta a essas coisas não”.

Tais práticas racistas são, quase sempre, encobertas para aqueles que as perpetuam
por uma conjunção entre senso de diferenciação hierárquica e informalidade das
relações sociais, o que torna permissíveis diferentes tipos de comportamentos
verbais ofensivos e condutas que ameaçam os direitos individuais. Trata-se de um
racismo às vezes sem intenção, às vezes de brincadeira, mas sempre com
consequências sobre os direitos e as oportunidades de vida dos atingidos.
(GUIMARÃES, 2009, p. 70).
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Embora não seja uma representante da elite, Viviane reforçou tudo o que tem sido dito
e contradito por essa elite quanto à política de ações afirmativas adotada por meio do Sistema
de Cotas Raciais e Sociais, aprovado pela Lei Federal 12.711 em 2012: “É igual essa questão
de negro também, eu não vejo negro diferente de mim, porque eu tenho qualidades, eu sou, tô
no meio do caminho, eu não sou branca, eu não sou negra, eu sou no meio do caminho, e eu
nunca consegui nada na vida desse jeito. A questão mesmo meu pai e da minha mãe, minha
mãe era do Estado, meu pai não era, eu ia tentar uma coisa, por exemplo, Pró-Cerrado, eu não
podia porque minha mãe era funcionária do Estado, aí eu ia conseguir uma coisinha melhor,
‘Não pode, porque seu pai não tem um contracheque que sirva’. Nunca consegui uma vaga
por ser – branca eu não sou, então eu sou negra, mas essa cor minha não serve pra ganhar
nada. Tive nada do governo, nunca tive nada do governo, não tenho porque acreditar que,
enfim...” Este tema também foi abordado71 por Clarice: “Há pouco cheguei a ser contra as
cotas. Já estava tão acostumada a sempre ter que fazer mais, que nem me dava conta. As
coisas nunca foram fáceis pra mim. Hj entendo. Tenho 25 anos de carreira e só hj me sinto
recompensada financeiramente. Colegas de sala, brancas, foram reconhecidas ‘ainda na sala
de aula’”. (grifos da entrevistada). Não é de se estranhar que Clarice tenha sido contra essa
política pública inclusiva. Historicamente, a maioria dos veículos jornalísticos brasileiros tem
tomado essa atitude de solapar as políticas públicas que objetivam assegurar cidadania às
pessoas vítimas de opressão, conforme mostra Magnoni (2016), ao trazer a posição contrária
do jornal Folha de São Paulo e das revistas Veja e Época72 em matérias publicadas em 2012,
ano da aprovação da Lei, quando estes veículos argumentaram que a Lei de Cotas significava
um retrocesso, a institucionalização do racismo e colocava como secundário o mérito
acadêmico. Guimarães narra um episódio protagonizado pela escritora Rachel de Queiroz, em
1968, ao publicar uma carta aberta73 onde ela criticava uma medida proposta pelo então
Ministro do Trabalho Jarbas Passarinho de reservar uma porcentagem de vagas em empresas
para pessoas de cor. Entre seus longos argumentos (a carta teve de ser dividida e publicada em
duas edições) estava o de que não havia como distinguir entre os brasileiros quem é negro e
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Ela discorreu sobre o assunto quando foi perguntada, pelo Messenger, se ela considerava que tinha que se se
dedicar mais à profissão para ter o trabalho reconhecido.
72
Segundo a Associação Nacional dos Jornais, no ano de 2012, a Folha de São Paulo era o jornal de maior
circulação no Brasil. Disponível em: <http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil/>. Acesso em: 23 fev
2017. E as revistas Veja e Época, respectivamente, as mais vendidas. Disponível em:
<https://lista10.org/diversos/as-10-revistas-semanais-mais-vendidas-do-brasil/>. Acesso em: 23 fev 2017.
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quem não é, afirmando que somos realmente um país de mestiços e que tal medida geraria
ainda mais desigualdades. O autor destaca que o ponto de vista da escritora, que tem sua
origem na antropologia de Gilberto Freyre74 (1933), Sérgio Buarque de Holanda (1936) e
Caio Prado Júnior (1937), foi largamente difundido pela própria escritora e por seus
congêneres Jorge Amado e José Lins do Rego, é “[...] compartilhado por amplos setores da
sociedade brasileira, principalmente por aqueles mais intelectualizados” (GUIMARÃES,
2009, p. 183), e continua sendo legitimado pelos veículos jornalísticos de grande aceitação na
sociedade brasileira, que não hesitam em alardear sua posição anticotas baseados nesses
mesmos argumentos. Argumentos que são descontruídos de forma simples por Guimarães
(2009):

Não podemos continuar a dispensar um tratamento formalmente igual aos que, de
fato, são tratados como pertencendo a um estamento inferior. Políticas de ações
afirmativas têm, antes de mais nada, um compromisso com o ideal de tratarmos
todos como iguais. Por isso, e só por isso, é preciso, em certos momentos, em
algumas esferas sociais privilegiadas, que aceitemos tratar como privilegiados os
desprivilegiados. (GUIMARÃES, 2009, p. 196).

Então, apesar das restrições demonstradas por amplos setores da população brasileira,
as políticas inclusivas têm sido adotadas em universidades e concursos e a radialista acredita
que ocorreu sim, uma inclusão de minorias na sociedade, mesmo que ainda restrita. “[...] há
mais chances do negro, da mulher, ou do pobre ascender hoje em dia, há mais chances... [...]
Não, não isso não quer dizer que seja fácil, não é, não é, ainda há muita restrição à bolsa,
imagine, ao mesmo tempo que as coisas melhoram, tem hora que cê acha assim que a gente tá
no fim do mundo, ainda tem gente que discorda de bolsas de estudo, de bolsas de estudo.
Quando um governo, como o de Goiás, por exemplo, que dá a bolsa universitária, tem gente
que discorda, fala assim: ‘Ah, não, cê vai dar bolsa universitária pra pessoa que não tá
preparada pra entrar na universidade? E eu que já pago imposto, tô pagando pra ela estudar,
mulher que não vai dar conta de formar em Medicina, em Jornalismo, em Direito, em
Fisioterapia, não concordo com isso’, quando na verdade tem que ser o contrário, cê tá
abrindo a cabeça da pessoa, cê tá dando conhecimento, só tem uma coisa, Ana Maria, que
pode, é, melhorar a situação de todos nós, é conhecimento”.
Sem desconsiderar a importância do conhecimento para que as minorias possam
elaborar estratégias de resistência aos múltiplas opressões causadas pelas classes
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hegemônicas, essa pesquisa se alia a Hooks (2013), que ensina que não é a ‘educação’ que
proporciona condições para que as pessoas adquiram autonomia e consciência para lutar
contra os fatores de sujeição, já que, tradicionalmente, o papel desta ‘educação’ tem sido
exatamente o de reforçar os valores da ideologia dominante. “A teoria não é intrinsecamente
libertadora e revolucionária. Ela só cumpre esse função quando lhe pedimos que o faça e
dirigimos nossa teorização para esse fim.” (HOOKS, 2013, p. 86). A autora ensina que, para
buscar mais justiça social para todos é necessário que esta seja uma educação comprometida
com “[...] a luta pelo fim do racismo um compromisso com o fim do sexismo e da opressão
sexista e com a erradicação dos sistemas de exploração de classe”, e aponta que conheceu

[...] muita gente que se diz comprometida com a liberdade e a justiça para todos;
mas seu modo de vida, os valores e os hábitos de ser que essa gente institucionaliza
no dia a dia, em rituais públicos e privados, ajudam a manter a cultura da
dominação, ajudam a criar um mundo sem liberdade. (HOOKS, 2013, p. 41-42).

Para a autora, uma das principais razões pelas quais não sofremos uma revolução de valores é
um fato também apontado por Guimarães: o de que a cultura dominante promove a negação
do racismo, do sexismo e mente que as sólidas oportunidades de igualdade social habilitam
qualquer pessoa trabalhadora a alcançar a autossuficiência econômica, independente de
gênero, raça e orientação sexual.
Quando se acrescentam a isso as onipresentes suposições de que os negros, as
mulheres brancas e outras minorias estão tirando os empregos dos homens brancos,
e de que as pessoas são pobres e desempregadas porque querem, fica mais do que
evidente que a crise contemporânea é criada em parte por uma falta de acesso
significativo à verdade. Ou seja: não somente se apresentam inverdades às pessoas
como também essas inverdades são apresentadas de uma forma que as habilita a ser
comunicadas do modo mais eficaz. Quando o consumo cultural coletivo da
desinformação e o apego à desinformação se aliam às camadas e mais camadas de
mentiras que as pessoas contam em sua vida cotidiana, nossa capacidade de
enfrentar a realidade diminui severamente, assim como nossa vontade de intervir e
mudar as circunstâncias de injustiça. (HOOKS, 2013, p. 44-45).

Entretanto, Hooks (2013) diz também que é possível desaprender o sexismo, praticar o
antirracismo, a sororidade e lutar por uma sociedade com menos injustiça social. Afinal, como
diz Collins (2012, p. 123): “Quando estas expressões individuais de consciência se articulam,
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argumentam, refutam e agregam de forma que reflitam a heterogeneidade da feminilidade
negra, se faz possível uma consciência grupal coletiva que resista à opressão”75.

4.5 ASSÉDIO MORAL
Das 20 jornalistas entrevistadas, 13 narraram episódios de assédio moral no exercício
da profissão. Beatriz falou sobre um chefe que comandava a redação aos gritos na década de
1970.
“Então, a gente teve um caso de amor e ódio [...] ele era bem mais velho que eu e ele
gostava muito de mim, mas era assim, ele gritava comigo, eu respondia, gritava com
ele, e aí eu ia embora, ‘Eu não fico, eu vou embora’ e ele mandava o motorista ir na
minha casa pra me buscar [...] Ele era acostumado a gritar com todo mundo,
inclusive os homens, todos os homens que trabalhavam na redação, e acatavam,
abaixavam a cabeça e eu não abaixava a cabeça, não acatava e encarava ele, e ele
gritava, eu gritava, ele gritando, eu gritando! [...] O povo ficava tudo doido com a
gente!”. (Beatriz)

Joana contou que viveu situações de assédio moral em dois programas de
telejornalismo, uma na década de 1980, outro no começo da década de 1990. Segundo ela, no
primeiro as mulheres atuavam apenas na produção e havia uma forte carga de inferiorização
no tratamento dispensado a elas pelos homens que exerciam funções de chefia.
“[...] naquele momento ali do Programa Popular76 talvez seja o espaço onde as
relações de gênero elas foram mais evidentes na minha vida profissional. [...] eu me
lembro... nomes proeminentes do jornalismo na época e lá dentro nas relações era
muito claro isso: nós, as mulheres que existíamos, nós trabalhávamos muito, mas a
grande maioria era masculina, sabe? Tanto os cinegrafistas, quanto os produtores,
quanto os apresentadores, chefes de uma maneira geral, em grande parte todos eram
masculinos. Então, toda referência do Programa Popular era muito em função da
figura masculina. E ali dentro nós éramos tratadas, sim, como minoria, como o sexo
mais frágil. [...] ali eu vi muito chefe botar o pé em cima da mesa e te dar ordem,
sabe? Uma coisa que me afrontava muito aquilo, porque a gente trabalhava muito no
telefone, atendendo pessoas em situação de muita carência... [...] As pessoas
chegavam em situação de muita penúria! [...] Sugava toda nossa energia ali, então
nós trabalhávamos muito, muito, mas os homens eles já tinham uma outra função!
Nós mulheres que ficávamos ali na redação, a gente tinha que suportar toda essa
carga, mas ali eles chegavam e faziam exigências [...] absurdas, botavam o pé em
75
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cima da mesa, gritavam com você, sabe? Talvez tenha sido nesse momento da
minha vida profissional que eu tenha me transformado na figura que eu me
transformei, que todo mundo depois, ao longo da minha vida profissional falava que
eu sempre fui uma pessoa extremamente brigona, sabe? [...] arretada mesmo, de
brigar pelo que eu queria, falava, sempre fui extremamente transparente, nunca levei
desaforo pra casa, enfim, mas talvez por causa disso, o Programa Popular teve um
papel definidor na minha formação profissional... Meu Deus do céu, [...] me lembrei
disso assim, me lembrei de tudo que vivi... Eu não vou citar nomes porque são
pessoas, enfim, alguns já morreram, outros estão aí, mas realmente não me traz boas
lembranças as relações que existiam ali.” (Joana)

No outro telejornal, onde ela e a maioria das mulheres atuavam também na produção,
ela relatou que sofreu discriminação por parte do editor-chefe, que agredia verbalmente as
jornalistas de várias formas.
“[...] o último chefe não foi legal, não foi bom, sabe, pra mim, particularmente [...]
me angustiou demais e eu tive de sair por causa dele, porque ele era uma pessoa
extremamente opressora, e eu falei: ‘Eu vou sair ou eu vou adoecer e eu prefiro sair
daqui e ter minha vida de volta como era antes, com a cabeça tranquila’, porque não
compensava ficar se matando ali enquanto profissional e ele te sufocando, te
pressionando absurdamente. [...] Eu preferiria nem tocar nesse assunto, mas assim, a
relação lá dentro, a forma como ele tratava a gente era muito diferente sim, sabe?
Como é que ele falava, como é que ele chamava a gente? (faz uma pausa para
lembrar) Era ‘racha’, ele só citava a gente como ‘ah não, é uma ‘rachinha’, ela é uma
‘rachinha’’. [...] Todas nós mulheres que trabalhávamos com ele a gente sempre
achou que o problema era com ele e não com a gente, que o problema era uma
indefinição de gênero dele e não nossa. Por exemplo, uma outra colega, ele só
chamava ela de ‘aparecidinha’, porque ele achava que ela adorava aparecer, e não, é
porque era uma pessoa alegre, gostava de rir, brincar... Enfim, todas as formas que
ele encontrava de nos humilhar, de colocar algum termo pejorativo pra nós
mulheres, ele colocava... Em muitos momentos, até no ar, ele foi muito agressivo,
muito grosseiro, eu diria. Mesmo no ar. Então, assim, nós sempre achamos, como a
gente precisava do emprego, a gente sempre achava que o problema era com ele, não
com a gente”. (Joana, grifos da autora)

Débora relatou que, em um jornal impresso onde ficou por mais de 20 anos, sofreu
assédio moral e vivenciou diversos episódios de discriminação por parte do editor da área em
que atuava.
“[...] enfrentei uma administração nitidamente sexista, machista, ou seja, os colegas
repórteres homens eram tratados de uma forma e as colegas, as repórteres mulheres
eram tratadas de outra forma, eram mais cobradas, mais exigidas, as matérias que
vai rua, que tem que falar com o povo, sabe? Existia sim, a gente tinha noção que
acontecia isso e lidava com isso, o chefe era nitidamente uma pessoa que fazia uma
gestão diferente, uma cobrança diferente de homem para mulher. [...] Então,
realmente tinha, durante 20 anos eu vivi isso. [...] E havia muita cobrança [...] de
ligar pra sua casa de noite, depois que cê já foi embora, pra te cobrar que você não
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fez isso, não fez aquilo, e te ligar dez horas e dar bronca, e dar bronca, até que um
dia eu estourei e falei assim: ‘Ou, para com isso, que isso é assédio moral’. [...]
N’outro dia eu pensei que ia ser demitida, mas na próxima, passando alguns meses,
alguns anos, não lembro muito o tempo [...] o próximo corte de despesa da empresa
eu fui a pessoa que fui demitida. No início eu fiquei chateada, quinze dias, depois foi
um alívio, porque [...] depois de 20 anos eu não tava mais suportando esse tipo de
gestão não.” (Débora)

De acordo com Débora, o comportamento abusivo do chefe deixou marcas das quais
ela demorou a se libertar:
“[...] meu telefone tinha bina, porque sabia que ia ligar, já sabia que era ele, ele tinha
hora de ligar, nove e meia, eu já ia pra casa sabendo que ia ligar porque, ‘ah, essa
matéria não ficou boa’, não falava na hora, né, então era uma forma chata, porque
você tava sempre sob tensão, sabendo que talvez sua matéria não ficou boa. Eu tive
essa sensação muito depois que eu saí de lá, em outros lugares que eu também
trabalhei, porque parece que alguém ia me ligar, eu custei a desligar disso, parece
que minha matéria não tava completa, porque eu vivi isso muito tempo.” (Débora)

Questionada se ocorreram maus tratos diante de toda a redação, Débora respondeu que
sim.
“Também diante de toda a redação, isso aconteceu várias vezes, aconteceu de umas
duas, três vezes eu até ir pro banheiro chorando... e um colega ainda chegou pra mim
e falou assim ‘ah, não chora não, que você tá demonstrando fraqueza pra ele’, mas o
homem não entende que nós mulheres somos um turbilhão, um vulcão de
hormônios, né, tem dia que cê tá mais frágil, mais fragilizada, e qualquer coisa que
te fale um pouco mais forte, você chora mesmo, eu enfrentei isso algumas vezes
sim.” (Débora)

Tatiana disse que passou por episódios de assédio moral com seu editor-chefe porque
recusou suas investidas sexuais que, de acordo com ela, duraram mais de três anos.
“Olha, quando eu mudava o horário de pegar ônibus, ou mudava o ponto, ele falava:
‘Ah, por que que cê num me esperou’, Aí eu falava ‘Ah não, Geraldo 77, eu tinha que
passar em outro lugar”, aí ele começava a pegação de pé, aí começava a por defeito
nisso, naquilo, naquil’outro... E tinha as festas também, o Geraldo é muuuuito
festeiro, que ele é poeta, e ele sempre trabalhou com artistas, aquela coisa toda,
então, era festa no clube num sei onde e como é que eu ia nessas festas, menina? De
noite [...] ‘Ai, eu te levo’ ‘Não, Geraldo, não vai dar’ e eu não ia, e toda vez que
tinha uma festa que eu não ia, era uma semaaaaana botando defeito no meu trabalho,
fazendo reunião, infernizando – eu ia pro banheiro e eu chorava, mas eu chorava
naquele banheiro [...], mas eu chorava, de ódio, precisava do emprego...” (Tatiana)
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Tatiana narrou que enfrentou outras situações de assédio moral no último jornal
impresso em que trabalhou, em meados da primeira década do século XXI.
“[...] o editor também era barra pesada [...] insuportável, quando ele cismava com a
‘sala’ de um, ele chamava o neguinho pra uma sala lá, falava o diabo – ele é louco
também, tem problemas mentais, ele toma remédio controlado – e ele me pegou pra
cristo algumas vezes, totalmente sem motivo. Gente, que coisa horrorosa! que coisa
horrorosa... Eu pedi demissão [...] cheguei pro dono lá e falei: ‘Olha, vamo’ entrar
num acordo aqui ou então eu pego o Luiz Alberto 78 e processo por assédio moral’.”

Fernanda também falou, sem se aprofundar, sobre situações que vivenciou no começo
da carreira, em meados da década de 1990.
“Agora na redação eu já tive assédio sim, sabe? de você ir pro banheiro chorar no
começo, de pensar assim: ‘Nossa, que cara babaca’, [...] Quando há relação de poder
sabe? Mas, tipo assim, depois eu aprendi a me defender”. (Fernanda)

Sílvia e Verônica discorreram sobre ocorrências de assédio moral no órgão público em
que prestam assessoria de imprensa.
“[...] eu acho que assédio moral aqui – o assédio sexual é mais velado, a gente não
vê tanto – mas o assédio moral a gente percebe, a gente vê o tempo todo.”
(Verônica)
“Se acham muito poderosos e acham que a gente tem que trabalhar especificamente
pra eles. A TV é da Câmara, a gente atende a Câmara como um todo, mas é muito
difícil lidar com o ego e com as aspirações políticas de cada vereador que quer a
gente trabalhe praticamente como assessoria deles”. (Sílvia)

Raquel relatou ter vivenciado dois episódios de assédio moral. No primeiro deles, ela
estava iniciando na profissão como repórter de Cidades, no ano de 1994.
“Acho que eu tava no meu segundo mês de trabalho e eu tinha uma matéria enorme
pra escrever e demorando, né, porque, cê sabe, no começo é complicado pegar o
jeito e eu era extremamente criteriosa com o texto – tanto que todos os lugares onde
eu passei eu sempre fui elogiada justamente pelo meu texto, que era um diferencial,
eu era muito rigorosa. E aí chegou uma certa hora essa editora saiu de onde ela tava,
de dedo em riste na minha cara, que quem que eu pensava que ela era, quem que eu
pensava que eu era, se eu tava armando uma conspiração contra ela, se eu queria que
ela fosse mandada embora por causa do tanto que eu tava demorando, que isso era
um absurdo! que eu ia acabar com a vida dela! E gritando, completamente
descontrolada! E eu nunca vi ela fazer isso com nenhum homem da equipe”.
(Raquel)

A jornalista disse que conseguiu terminar o texto graças à subeditora, que também era
permanentemente assediada pela editora, e se ofereceu para fechar a página, liberando a
78

Nome de fantasia.

145

editora para ir embora. Depois de contar esse fato, Raquel informou que não se lembravq de
nenhum outro episódio de assédio moral no exercício do jornalismo diário, mas depois
reconsiderou:
“A gente tende a enterrar as coisas mais dolorosas. E, na verdade, a experiência mais
dolorosa foi essa, [...] com um editor, foi o meu primeiro editor homem depois que eu
fui contratada, efetivada. De novo isso, muito criteriosa, muito rigorosa com texto,
escrevendo, e ele me pressionando, me pressionando [...] por causa da pressão dele eu
comecei a ter branco, [...] porque ele fez um assédio moral muito grande em cima de
mim, e eu era permanentemente assediada, não que eu demorasse sempre, na verdade
não era isso que incomodava a ele, o que incomodava a ele é que ele também escrevia,
na época ele tinha que escrever alguma coisas, e aí a editora-executiva falou pra ele
em vários momentos que o meu texto que era repórter era melhor que o dele que era
editor, então ele começou a me perseguir, me assediar moralmente, começou a falar
que eu demorava demais, isso resultou num bloqueio horrível, eu não dava mais conta
de escrever. [...] aí eu lembro que eu tava sentada no computador, tentando fazer, ele
tava no jornal até tarde esse dia pra fechar um caderno, chegou por trás de mim,
cruzou os braços e falou assim: ‘Seu texto realmente é muito bom, bom mesmo, sem
defeito, mas cê sabe, né, em jornalismo isso não é tudo. Teve uma repórter que já
trabalhou aqui, a fulana, era igual você, texto irretocável, mas era igual a você
também, demorava pra entregar, sabe o que aconteceu? Ela foi demitida’. Aí esse dia
eu não aguentei, eu desliguei o computador, no outro dia, quando eu cheguei, fui
conversar com o editor-executivo [...] falei: ‘Se você não me mudar de editoria, [...] eu
vou pedir minha demissão’ [...] Aí eu contei pra ele a história e ele foi me dizer, em
off, que esse editor já colecionava outros históricos de assédio moral, e tinha uma
colega nossa que ele assediava sexualmente, de outra editoria, mas que ele não era
mandado embora porque entre a diretoria estava em alta conta. [...] E esse cara, depois
mudaram ele de editoria e eu sei que ele continuou gerando problemas, mas menos, a
crista dele foi baixando com o passar do tempo, poder foi diminuindo, as pessoas
foram se rebelando, os casos contra ele foram aparecendo, mas foram seis meses de
tortura psicológica com essa figura.” (Raquel)

Além desses casos, Raquel narrou que na assessoria de imprensa de um órgão
governamental também sofreu assédio moral por parte da presidente da instituição.
“...ela assediava moralmente homens, mulheres, indistintamente, e eu pedi demissão
porque eu não suportei; eu enfrentava, enfrentava elegantemente, mas enfrentava, não
levava desaforo pra casa, mas isso teve um custo emocional muito grande, então em
2009 meus sintomas de fibromialgia se agravaram demais, até que em 2011 eles
ficaram insuportáveis...” (Raquel)

Verônica aludiu a um episódio de assédio moral que sofreu em 1999, quando cobriu
uma manifestação encabeçada por motoristas do transporte coletivo alternativo79.
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Trabalhando no período da manhã, depois de colher as informações no local, voltou para a
redação e conseguiu entregar a matéria às 13h30, retornando, então para a sua casa.
“Eu fiz a matéria e entreguei o que tinha acontecido até aquele horário, aí depois lá
pelas duas e meia me morre alguém lá no Câmpus, e eu não fiz a matéria porque eu já
tinha ido embora. Só que, nunca foi falado pra mim assim: ‘Verônica, você tem que
ficar além do seu horário’, nunca me falaram, mas eu sentia isso. Aí eu recebi uma
bronca do chefe, ele me xingou de tudo quanto é nome, me falou que eu era repórter
de internet, que não servia pra tá ali, sabe? foi uma situação muito constrangedora, e
eu me senti assim, eu me senti como se eu não servisse pra ser jornalista mesmo. Eu
tinha de me sentir diferente, tinha de me sentir assim ‘nossa, eu realmente, eu cumpri
além do meu horário, eu vim de outra cidade pra trabalhar, fiz minha parte’, né, mas
não, eu me senti: ‘nossa, eu não mereço estar no jornalismo mesmo, eu acho que eu
tenho que me esforçar mais...’” (Verônica)

Márcia expôs uma situação vivida em 2010, quando trabalhava em um jornal impresso
e foi assediada por uma colega que acedeu a um posto na hierarquia do veículo.
“Eu tive uma colega repórter que assumiu tipo uma chefia de reportagem pela manhã,
[...] ela começou uma, uma sucessão de assédio moral.... Eu estava escrevendo minha
matéria, ela ficava parada horas, parada, me encarando... Eu sei que teve uma situação
que ela, não sei se ela chegou a gritar comigo, ela fez alguma coisa, me humilhou lá
na redação, e eu lembro que eu não voltei mais pro trabalho e aí, tipo, eu não apareci
no outro dia, e aí o meu chefe [...] foi e me ligou pra saber o que que tinha acontecido.
[...] E assim, já tava tendo recorrentes reclamações relacionas à pessoa e aí ele foi e
me ligou, eu fui e falei ‘Olha, eu não vou voltar mais, porque é um absurdo’, e ele [...]
‘Não, cê pode voltar, a gente vai resolver’ e aí eu fui num psiquiatra porque eu fiquei
totalmente assim super mal, aí ele foi e me deu um atestado, não me lembro de
quantos dias, aí eu não voltei mais. [...] eu tive essa questão específica, que foi o
primeiro contato que eu tive com uma questão de assédio, que foi por uma outra
mulher...” (Márcia)

Ela declarouu que, depois da licença médica, não voltou mais para o jornal impresso
porque conseguiu emprego em um telejornal, onde logo passaria por outra situação de assédio
moral.
“...inicialmente tava tudo maravilhoso e aí veio um chefe de São Paulo, foi quando
começaram todas as mudanças lá; e além da gente sofrer contínuos assédios morais, a
gente também sofria assédio sexual constantemente. [...] E assim, a situação mais
drástica que aconteceu foi num dia que uma outra emissora concorrente tava
mostrando um factual ao vivo [...] e aí eu tava no camarim me arrumando, no meu
horário, normal [...] e aí o chefe começou a gritar, perguntar, no meio da redação,
perguntando onde que eu tava, , e aí o pessoal: ‘Márcia, ele está querendo um
repórter’ [...] eu tinha acabado de chegar, e aí eu saí correndo, nem deu tempo de me
arrumar, e fui: ‘Nossa, que que tá acontecendo?’, ele começou a gritar no meio da

chegou a ser proibido por lei pela Prefeitura de Goiânia, mas, devido à má estrutura do transporte oficial e ao
apoio popular, foi regulamentado no ano de 2003 e hoje funciona em sistema de cooperativa.
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redação, falando: ‘Você tinha que tá lá! que que cê tá fazendo aqui? Vai agora, vai
agora!’ E eu não tava entendendo nada que tava acontecendo, ele foi me deu o celular
e eu saí correndo. [...] E aí enquanto isso eles já tinham ligado pro meu cinegrafista,
ele tava dando a volta pra chegar com o carro, e nesse meio tempo o chefe desceu
correndo no corredor, gritando, perguntando que que eu ainda tava fazendo lá. E aí
todo mundo das outras salas saíram pra ver o que que tava acontecendo, porque ele,
gritando igual louco no corredor, e eu tentando explicar: ‘Não, eu tô aqui esperando’.
E ele achando que eu tava enrolando, vamo’ dizer assim. E aí, tinha um senhor do
meu lado, que era um cinegrafista, [...] e ele falou também: ‘Não, ela tá esperando, o
cinegrafista tá vindo’, e todo mundo tentando explicar, mas ele só gritando, e aí ele foi
e perguntou: ‘Quem tá nesse carro, quem tá nesse carro?!?’, porque tinha um carro
parado lá... [...] Aí ele foi e falou: ‘Entra no carro agora, entra!’, aí ele, assim, me
pegou praticamente pelo braço e me colocou dentro do carro. E aí foi aquele super
constrangimento, ficou tipo com o dedo na minha cara, mandando eu entrar dentro do
carro, sabe? E assim, na hora eu não percebi o que que tinha acontecido, mas depois,
assim, o burburinho na emissora foi tão grande... depois disso ele nunca mais
conversou comigo, ele me ignorava, ele ficou meses me ignorando lá e era normal, às
vezes ele errava, fazia alguma coisa assim, se exaltava e [...] ignorava a pessoa, era
como se ela não existisse, já tinha acontecido com outros colegas, e aí foi quando
aconteceu comigo e eu meio que caí a ficha do que tinha acontecido, da gravidade da
situação, porque, assim, várias pessoas chegaram pra mim e falavam ‘Olha, se você
quiser eu testemunho pra você’, e os cinegrafistas ficaram revoltados, porque eles
sabiam que eu não tinha culpa... [...] E aí foi quando eu resolvi sair de lá, que eu tava
realmente muito em crise, assim, eu não tava conseguindo mais lidar com a
situação...” (Márcia)

A jornalista acrescentou que, antes de sair, procurou o departamento de recursos
humanos na busca de uma solução para o dilema que estava vivendo, mas não encontrou o
respaldo que procurava.
“...uma vez eu fui conversar com a menina do RH pra explicar a situação do que tava
acontecendo e pra pedir uma ajuda, ela foi, anotou tudo que eu tava falando e falou:
‘Nooossa, ninguém nunca falou isso pra gente! Pôxa vida!’ [...] aí eu fui conversar
com meus colegas, aí eles: ‘Mentira, eu já fui lá e denunciei’ e outro pegou e falou
que tinha também. Aí eu fiquei muito grilada! Porque eu falei: ‘Uai! tipo, todo mundo
já foi, outras pessoas já falaram, eles ficam fingindo que não tá acontecendo nada’. Aí
quando eu fui pedir pra sair, eu fui conversar com a chefe do RH, ela foi, virou pra
mim e falou assim: ‘É, você pensa muito bem o que você vai fazer’, porque eu fui e
contei tudo pra ela, porque que eu queria sair, ela foi e falou: ‘Ó, muito cuidado com o
que você vai fazer, porque cê sabe que esse mercado é muito pequeno, né?’ [...] Eu saí
da sala dela, eu chorava tanto! Eu não conseguia nem falar do tanto que eu chorava...
[...] ...no meio dessa situação eu fui liguei pro advogado, ele falou: ‘Não, se você
quiser eu vou pedir a rescisão indireta agora!’ Só que como eu era muito boba, assim,
não sei se é boba, mas tipo ficava com medo, aquela coisa: ‘Ai, e depois o mercado?
depois eu não vou conseguir mais nada, depois eu vou ficar queimada’, aí eu preferi
não fazer nada, eu reuni um monte de provas na época, de todas as coisas, de questão
salarial, de diferença, de tudo que eu fazia e não recebia, reuni tudo, mas aí eu não tive
coragem de fazer nada...” (Márcia)
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Portanto, Márcia partiu à busca de outro trabalho e conseguiu uma colocação como
repórter em outra emissora. E lá, narrou a jornalista, viveu outra circunstância de assédio
moral.
“...chegou um chefe novo lá também, e aí esse chefe novo simplesmente ele não
conversava. Eu morria de medo de entrar no elevador com ele, então, assim, quando
eu via ele eu ia pra outro lugar, porque ele era uma pessoa assim, sem expressão
nenhuma, sem sentimentos, sem nada, sabe? [...] Aí o que aconteceu lá eu acho que
foi uma maneira de assédio. Lá tem os anunciantes, tem o comercial que é muito forte
e eu fui fazer uma matéria sobre o mercado, sobre não poder ter venda casada, e aí eu
fui gravar a passagem e pegou a Novo Mundo de fundo, e aí a Novo Mundo é uma das
maiores anunciantes da emissora e aí eles, lógico, eles esperaram um tempo pra me
mandar embora, mas me mandaram embora tipo uns três meses depois, não falaram o
motivo, até porque o chefe já tava organizando comigo porque ele queria que eu
fizesse outras coisas lá, e tal, ou seja, ele tinha projetos pra mim, de repente me
mandou embora; e a editora da matéria também foi mandada embora; então a gente
imagina, tem certeza que foi isso. E o cinegrafista, que era o responsável pela matéria,
porque ele que fez a imagem, eu não tinha visto, ele continua lá até hoje porque ele é
da igreja. [...] a gente foi penalizada por uma coisa que não seria nossa
responsabilidade, vamos dizer assim, porque a imagem não seria responsabilidade
minha, mas eles sempre imputavam tudo ao repórter. E chegou num nível também, eu
já tava muito cansada disso, porque eles sempre ficavam naquela pressão, tipo: ‘Se
errar, a gente vai mandar embora, tem que tá tudo...’, tipo: ‘Se levar furo’; aquela
ameaça o tempo todo que acaba que você não consegue produzir: ‘Meu Deus, eu não
posso errar! Meu Deus eu tenho que...’, sabe? Então, isso vai gerando... Tanto é que
eu não voltei pra TV, tive outras propostas e eu não quis por conta disso, porque eu
ficava tão estressada, tão nervosa, e aí eu vivia doente, vivia tendo que ir pro médico,
porque minha imunidade ficava muito baixa por conta disso, e eu percebi que num
dava mais...” (Márcia)

Ela relatou que as situações deixaram marcas tão profundas em sua vida, que precisou
buscar ajuda psicológica e tratamento psiquiátrico. “E assim, eu percebi o quanto isso deixou
marcas assim comigo em relação a chefe, que eu fico toda temerosa, assim, sabe?” Então,
apesar de dizer que é apaixonada pelo telejornalismo, de declarar que sente saudade e de ter
recebido convites de outras emissoras de TV, Márcia preferiu abrir uma empresa de assessoria
de imprensa, por meio da qual atende empresas e faz vídeos institucionais.
Bianca disse que tem dúvidas sobre situações que viveu no primeiro emprego, se onde
começou como estagiária e depois foi contratada, tendo trabalhado lá por três anos.
“Na outra empresa que eu trabalhava, já aconteceu assédio moral sim, mas eu também
não sabia muito lidar com isso [...] não sabia se era porque era mulher, porque era
jovem, porque eu merecia escutar alguma coisa, então tem muito disso, acredito eu, da
gente nunca nem acreditar, não querer nem se colocar como vítima, né? Não entende
muito ali o que que é que tá acontecendo...” (Bianca)
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Helena descreveu um episódio ocorrido na rádio esportiva onde teve seu primeiro
contrato como jornalista, provocado por um colega que depois assumiu um cargo de chefia,
para a qual até hoje ela não encontrou uma explicação que faça sentido:
“Na primeira semana, esse rapaz que [...] se tornou meu chefe depois, antes ele era um
colega, tinha uma função equivalente à minha [...] então na primeira semana que eu
tava lá, que eu ainda era estagiária, ele [...] me chamou no corredor e virou pra mim e
falou assim: ‘Olha, eu vou te falar uma coisa, eu não gosto de mulher encostando em
mim’. Eu olhei assim e fiquei estarrecida, sabe, falei: ‘Gente, mas por que que essa
pessoa tá falando comigo desse jeito? Eu encostei nele em algum momento?’ [...] Foi
o tipo de postura que eu fiquei cheia de dedos... Criou uma barreira tão grande, eu não
sabia porque ele tava falando aquilo pra mim, imagino que por conta da formação
dele, por conta da questão da religião e tudo o mais, mas foi tão invasivo [...] pelo que
eu me lembro eu paralisei, fiquei assim, gente, tá, não entendi, mas tá, né! Foi
basicamente isso, eu fiquei meio sem reação e falei pra ele: ‘Ok, tudo bem, não vou
encostar em você, pode ficar tranquilo’.” (Helena)

Viviane começou a entrevista afirmando, enfaticamente, que jamais havia sido alvo de
assédio sexual ou moral no exercício da profissão. Mas depois, buscando provar que não há
necessidade de se preocupar com eventuais perseguições e que ‘fruto podre cai sozinho’, ela
contou as seguintes histórias:
“Eu me recordo que quando comecei na reportagem tinha um cinegrafista que me
odiava e eu não sabia o motivo, ele me humilhava na frente de um monte de... [...]
Quanto mais policial, melhor pra ele dar o show, me humilhava, me xingava, xingava
de puta... Nunca falei mal dele! Acabou que ele não quis ficar na madrugada, ele veio
pro dia. Por um outro motivo ele foi demitido e tempos depois eu fiquei sabendo que
ele tava preso, usando até tornozeleira, por um crime que ele tinha cometido, e a
polícia tinha provado que era ele e, enfim, precisei fazer maldade pra ele? Não
precisei. Tem um caso também de uma editora que me perseguia, que ela queria ser
repórter, não conseguiu – meu português não é bom, eu era bem gordinha quando eu
virei repórter, eu tinha 90 quilos, e esse jeito meu despreocupado de querer agradar, eu
não fico puxando o saco [...] E ela toda estudada, português corretíssimo, queria uma
oportunidade de ser repórter e a oportunidade num vinha, e eu chego de fora e passo
na frente dela! – essa expressão que ela pensava – ela me perseguia tanto, tanto,
tanto...” (Viviane)

Ela falou também, de forma indireta, sobre broncas que acontecem na rotina da
redação, mas que, para ela, não podem ser consideradas assédio moral.
“...quando um chefe chama a atenção da gente, ninguém gosta, vontade de mandar ele
tomar no... ninguém gosta, mas ele tá na posição dele, cê tem que entender que no
lugar dele cê faria igual ou pior, né? Então, eu tento não guardar mágoa, eu tento não
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ficar lembrando, eu tenho muita fé em Deus, se alguém tá me discriminando por
alguma coisa, porque eu sou mulher, coisas de mulher, mulher não sabe fazer as
coisas direito, mulher só sabe chorar, mulher na TPM não presta, se eu ficar fazendo,
por que que nasci? Vou me matar, meter um tiro na minha cabeça, uai, porque eu sou
mulher, não vou deixar de ser mulher nunca!” (Viviane)

Os testemunhos revelam que alguns/algumas chefes assediam moralmente homens e
mulheres indistintamente, porém mostram também que alguns/algumas fizeram uma gestão
sexista, de acordo com os depoimentos de Joana, Débora, Tálita, Tatiana, Raquel e Márcia,
cobrando mais das mulheres e também dando bronca em frente a outras pessoas, o que não
costumavam fazer com os homens. As seis jornalistas falam sobre o quanto essas atitudes as
afetaram emocionalmente, e como destacado por Soares (2016), essas são formas de
violências emocionais que podem contribuir para o agravamento de doenças físicas. Soares
(2016) diz que a definição de emoção “é uma tarefa quase impossível, já que existem tantas
definições como existem autores que já estudaram esse conceito” (p. 43). Entretanto, ele se
lança ao desafio e indica:
Do latim emovere – pôr em movimento –, as emoções criam um movimento de
mudança de estado no indivíduo. É uma manifestação interna que gera uma reação
exterior. [...] A emoção possui um começo e um fim e uma duração suficiente para
que, ao menos, possamos reconhecer certa qualidade. As emoções são corporalizadas
(embodied), implicando assim em uma mudança corporal, por exemplo, palidez,
enrubescimento, aceleração de pulso, palpitação, tremores, tiques nervosos etc. Por
isso dizemos, frequentemente, que somos traídos por nossas emoções. Finalmente, as
emoções podem variar em intensidade, mas elas têm sempre uma causa e um objeto
(SOARES, 2016, p. 43).

Além disso, o autor define que as emoções são socialmente construídas, isto é, a
maneira como são desencadeadas e apresentadas dependem dos valores, crenças e
estereótipos cultivados em cada grupo social, o que determina a cultura daquela sociedade.

De um ponto de vista sociológico, a partir do final dos anos 1970, há um interesse
crescente no estudo das emoções, uma vez que as emoções perpassam todos os
aspectos da experiência humana. Na verdade, as emoções perpassam todas as esferas
de nossas vidas e não há relação social que exista sem elas. As emoções podem tanto
unir as pessoas, gerando um comprometimento com as estruturas sociais e culturais,
quanto podem separá-las, levando a um rompimento com essas mesmas estruturas
(SOARES, 2106, p. 43).

Entre esses aspectos da experiência humana de que fala o autor, sem dúvida um dos
mais importantes é o profissional, tendo em vista que as pessoas passam boa parte de suas
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vidas no ambiente de trabalho. E como ele ressalta, os estudos sobre os efeitos do trabalho na
saúde das mulheres ainda são incipientes.

A violência pode fazer parte mesmo da estrutura da sociedade e das organizações, e
se ela sempre esteve presente no mundo do trabalho, sob diversas formas, ela, ainda
hoje, é mal compreendida. Por exemplo, se as violências contra as mulheres podem
ser um dos temas mais presentes na literatura feminista, quando tratamos das
violências contra as mulheres no trabalho, as referências são escassas. Além disso,
as pesquisas sobre violências no trabalho ainda são embrionárias, sobretudo
descritivas e apesar da participação ativa das mulheres no mercado de trabalho,
ainda há muito pouca pesquisa sobre a violência contra as trabalhadoras e suas
consequências para a saúde física e mental (SOARES, 2016, p. 50).

A violência pode ser observada na maioria dos depoimentos que compõem este
capítulo. Beatriz não se sentia intimidada e respondia com gritos os gritos de seu editor-chefe.
Mas, no caso Joana, no primeiro trabalho ela suportou durante anos o assédio moral dos
chefes e no segundo preferiu se demitir porque achou que se não saísse poderia adoecer por
causa do chefe opressor. Joana narrou ter se sentido oprimida pelos chefes homens quando
exerceu a função de produtora em um programa de tevê e em outro presenciou um chefe que
designava de forma pejorativa ela e suas colegas de trabalho por suas características sexuais.
Em todas as outras, nota-se que o assédio atingiu fortemente o emocional, como no caso de
Débora, que sofria cotidianamente com o chefe que a expunha na frente dos colegas homens e
ainda passava pelo terror psicológico dos telefonemas noturnos com críticas ao seu trabalho, o
que deixou marcas das quais demorou a se libertar; de Raquel, que diz ter sofrido bloqueios
para escrever por causa de um chefe assediador e, depois, acredita ter tido os sintomas de
fibromialgia agravados devido ao assédio de uma presidenta de órgão público, onde fazia
assessoria de imprensa; e também no depoimento de Márcia, que relata que sentiu
necessidade de tratamento psiquiátrico desde o primeiro assédio, feito por uma chefe, o que
piorou depois dos dois últimos episódios, vivenciados com dois chefes, fazendo com que ela
procurasse terapia psicológica e, mesmo assim, se sente aterrorizada até hoje diante de chefes.
O desgaste emocional de Helena veio depois, com sua luta infrutífera por reparação diante do
assédio sexual, mas isso não significa que a discriminação e assédio moral que sofreu antes,
na rádio esportiva, não tenham contribuído com o quadro de estresse. A situação de Viviane é
sui generis, porque ela parece mesmo acreditar que, por não nomear as situações ou por evitar
pensar nelas elas perderão sua importância, ou, até, deixarão de existir para ela. No entanto,
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nas próprias palavras em que tenta desqualificar o tema, aparecem evidências de violências
verbais.

... a violência nem sempre é visível; é o caso das violências psicológicas, em que os
hematomas estão na alma, invisíveis e difíceis de quantificar. Desta forma, (in)
visíveis as violências psicológicas constrangem o sujeito a agir contra a sua vontade, o
que implica em uma violação da sua integridade psíquica, da sua dignidade humana
(SOARES, 2016, p. 50).

Outro ponto relevante mostrado pelas entrevistadas é que, em alguns casos, o
comportamento assediador é reservado apenas às mulheres, como mostra Débora, que aponta
a diferenciação no tratamento dispensado a homens e mulheres pelo editor; Raquel, que
relembra jamais ter visto a editora tratar um homem da forma como a tratou, embora
assediasse permanentemente a subeditora; e Márcia, que destaca a predileção da colega que
assumiu a chefia de reportagem por ela, ficando “parada, horas” olhando-a. O mesmo pode
ser observado na narração de Beatriz nas duas vezes em que se sentiu exposta e desvalorizada
profissionalmente enquanto trabalhava em Brasília como correspondente de um jornal de
circulação nacional, em que ela considera que houve preconceito de gênero e de origem.
Soares (2016) também aborda essa questão: “Na verdade, como ressaltaram Santana & Fisher
(2002), as pesquisas sobre violência no trabalho raramente consideram as relações sociais de
gênero” (p. 50).

4.6 ASSÉDIO SEXUAL
Doze jornalistas falaram sobre ocorrências de assédio sexual, quatro delas relataram
assédios praticados por chefes; duas falaram sobre “cantadas” de colegas e seis narraram
assédios cometidos por fontes. Ieda contou que estava representando um veículo impresso na
década de 1980 em um congresso em São Paulo quando sofreu assédio de um colega, também
de Goiânia, que estava no mesmo hotel.
“E à noite, né, eu tô com o Azevedo Magalhães80, e ele: ‘Ieda, cê não quer vir aqui no
meu quarto pra gente tomar umas?’ Eu falei: ‘Olha, Azevedo, eu não tomo umas e eu
tô com muito sono, tô cansada’, aí ele tornou a ligar, eu falei: ‘Não, Azevedo, não
quero’. Aí no dia seguinte ele sumiu, foi embora. Passado um tempo, quando o Iris
assumiu e eu fiquei sem emprego durante um tempão, e eu era pra ter porque eu fui
80

Nome de fantasia.
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assessora de imprensa e política do Mauro e do Iris81, né fiquei porque o Pedro Paulo
de Azevedo levou esse negócio meu a sério d’eu ter rejeitado a cantada dele, né, foi
uma cantada direta... Ele mesmo falou pra mim: cê sabe por que que cê não conseguiu
nada? Porque eu brequei tudo que chegou pra você na assessoria de comunicação’,
‘Bom saber’. E isso ele mesmo me falou, porque ele dormiu com todas as mulheres
que ele promoveu, todas”. (Ieda)

Joana relembrou, com certo constrangimento, um episódio de assédio sexual enquanto
trabalhava como repórter de uma rádio, na década de 1980. Ela conta que ela e outros/as
repórteres viravam noites cobrindo o estado de saúde de Ary Ribeiro Valadão Filho 82, no
Hospital de Queimaduras de Goiânia, quando ocorreu o seguinte fato:
“E ali, naquele momento, engraçado... é porque eu tinha um chefe, um chefe
homem, e esse chefe me abordou várias vezes assim, talvez, até hoje eu não consigo
entender isso, se foi pela minha fragilidade, pelo cansaço que eu tava, mas ali eu fui
cantada por ele ali em vários momentos. Ele saía da redação e ia para a porta do
Hospital de Queimaduras e me cantava! Muitas vezes eu me peguei pensando nisso,
se é porque eu tava muito fragilizada, cansada, se ali era o momento que ele tinha
de, sabe? [...] eu não sei o que que aconteceu ali, mas dentro da redação ele não me
abordava, mas saindo dali ele vinha para ver o trabalho como estava sendo
desenvolvido ali na porta do hospital e ali ele me cantou vária vezes, era uma coisa
extremamente incômoda. Mas eu gostava muito da profissão, sabe? Eu já tava muito
apaixonada pelo que eu tava fazendo. Então, eu levei aquilo, eu passava por cima,
como se nada, como se fosse uma coisa absolutamente normal. [...] Eu simplesmente
dizia não, não e não e passou, foi assim que foi resolvido”. (Joana)

Mariana Alves assegurou que nunca sofreu assédio sexual por parte de colegas e
chefes, mas que isso era bastante comum na relação com as fontes.
“...isso sempre teve em qualquer lugar. Agora, vai muito da postura da gente
também, né? O cara tenta uma vez e às vezes tenta de uma forma assim – eu não tive
nada ostensivo, que eu pudesse dizer: “ah, isso foi um assédio”. Não me lembro
assim de uma situação como essa. [...] eu não tô dizendo que as outras mulheres são
assediadas porque elas permitem, em hipótese nenhuma. Eu acho que as outras
mulheres não viveram as situações que eu vivi, nas situações que eu vivi eu não
senti isso, teve cantadas, mas eu, acho que eu cortava de início e nunca virou nada.
Aliás, eu me lembro de um caso que era uma pessoa, uma fonte, que era muito
ostensivo, aquela coisa de todas as vezes que me via... mas eu evitava a pessoa, eu
nunca... e também naquela época a gente não tratava dessa forma, a gente fugia
daquela pessoa, né? e ela não era uma fonte relevante, não era uma fonte que eu
precisava de me manter ligada a ela, cortei a fonte e pronto.” (Mariana)
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Débora relatou que, enquanto repórter de TV no final da década de 1980 e início dos
anos 1990, recebeu insinuações de colegas cinegrafistas, mas também não considera que
tenham sido episódios relevantes.
“[...] uns dois colegas cinegrafistas que sempre davam uma, tipo insinuava, ‘ó,
vamos ali, que tal, conversar num motel, e tal’ quer dizer, se desse mole, né? mas eu
já era casada, nunca dei, fingia que não entendia e levava adiante, então foi isso o
assédio que eu tive no trabalho de colegas, mas não foi nada muito forte não, porque
a pessoa faz pra ver se você, né, qual é a sua reação, quando você finge que não
entende e corta de vez, aí não tem mais nada”. (Débora)

Tatiana narrou um longo episódio de assédio sexual no primeiro emprego que teve,
por parte do editor-chefe do veículo, que, coincidentemente, morava no mesmo bairro que ela.
“[...] Toda vida eu trabalhei de manhã, entrava oito da manhã, seis e meia eu saía
daqui porque até ir de ônibus [...] quando eu chegava ali na esquina o Geraldo83 já
tava com o carro parado pra me dar carona, até aí tudo bem... [...] aquela carona que
começava a passar a mão na perna, eu tirava a mãozinha dele, e a gente ia
conversando, conversando, uma ‘cantadinha’ daqui, outra ‘cantadinha’ dali, que que
aconteceu? Tudo bem, eu era solteira, tal, mas o Geraldo era casado. [...] E ele
começou a me assediar, cantar, aquela coisa toda que me incomodava. Aí toda vez
que eu dava uma cortada nele lá na redação [...] toda vez que ele abusava um
pouquinho, que eu dava uma cortada, fechava a cara, ele começava a desvalorizar o
meu trabalho. Toda vez que o Geraldo vinha passando a mão na minha perna, que eu
fechava a cara, tal, falava ‘Ó, para com isso, tal, cê é casado’, chegava lá, ele
chamava a turma toda, fazia uma reunião na redação pra desvalorizar o meu
trabalho: ‘Isso aqui tá uma porcaria! Esse texto tá ruim! Isso aqui tá ruim, aquilo tá
ruim! Que a Tatiana é muito ruim de serviço!’, e começava a desvalorização...”.
(Tatiana)

De acordo com a jornalista, em uma época em que não existia e-mails, ela passou a
receber cartas de elogios e algumas vinham de um juiz do interior da cidade que, por
coincidência, tinha o mesmo sobrenome que ela; embora ela tivesse explicado ao editor que
ele não era parente, ele utilizava tais cartas como motivo para novas agressões, que, segundo
ela, eram motivadas, na verdade, por suas recusas às ‘cantadas’.
“Aí, toda vez que esse juiz mandava uma carta, elogiando meu texto, ele chamava
todo mundo: ‘Isso é um absurdo, pessoa mandar parente escrever carta’, não citava
nome, então era um inferno. E não tinha como eu falar pra ele ‘Moço, cê para de
mandar carta elogiando meu trabalho’, né? [...] Então, eram situações difíceis,
difíceis, muito assédio... [...] Menina, em casa, de repente, chegava a floricultura
com um buquezão de flores pra mim e um cartãozinho do Geraldo, eu tinha dó de
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jogar as flores no lixo, eu odiava ele, mas tinha dó de jogar as flores, pegava e dava
pra vizinha, falava ‘Toma, com cartão e tudo’, então tenho uma vizinha que é
testemunha desse assédio todo”. (Tatiana)

E assim foi por três anos, diz Tatiana:
“Quando eu mudava o horário de pegar ônibus, ou mudava o ponto, ele falava: ‘Ah,
por que que cê num me esperou?’ Aí eu falava: ‘[...] eu tinha que passar em outro
lugar’, aí ele começava a pegação de pé, aí começava a por defeito nisso, naquilo,
naquil’outro... E tinha as festas também, o Geraldo é muuuuito festeiro, que ele é
poeta, e ele sempre, ele trabalhou com artistas, aquela coisa toda, então, era festa no
clube num sei onde [...] e toda vez que tinha uma festa que eu não ia, era uma
semaaaaana botando defeito no meu trabalho, fazendo reunião, infernizando – eu ia
pro banheiro e eu chorava, mas eu chorava naquele banheiro [...] mas eu chorava, de
ódio, precisava do emprego... foi indo, a situação foi ficando insustentável, até que
eu dei um fora de vez nele, primeira oportunidade que ele teve, ele me demitiu”.
(Tatiana)

Ela contou que, quando foi chamada no departamento de recursos humanos para
efetivar a demissão, fez questão de contar à diretora do departamento pelo que havia passado
com o editor-chefe.
“Aaaah, eu contei tudo pra ela, nos mínimos detalhes, falei: ‘Eu acho que ele é um
doente mental. Doente mental. Que me assedia, que faz isso, isso, e isso, e isso e
isso e aquilo, aquilo e aquilo’. Que que ela fez? Chamou o Geraldo, contou pra ele
tudo que eu falei, mais um motivo pra me mandarem embora. Então, me mandaram
embora sem dó”. (Tatiana)

Sílvia comentou sobre um episódio de assédio sexual que sofreu por parte de um
apresentador do telejornal, quando ainda estagiária, no início da década de 1990.
“[...] eu quis acompanhar o trabalho dele, que era num estúdio, no camarim,
acompanhei e não sei o que ele achou, se eu estava com outra intenção e ele se
achou no direito de forçar um beijo, me segurou à força e me beijou. Eu fiquei
assustada, mas não falei nada, só empurrei e saí e o episódio ficou por isso. Eu não
denunciei, nunca falei nada com ninguém, porque eu achei que as pessoas não iam
me levar a sério ou não iam dar importância pro episódio, iam acabar falando que eu
dei mole... pensei nisso. [...] eu não cheguei a brigar com ele, nem nada, só me
afastei, nunca mais fiquei sozinha com ele, nem acompanhei ele no trabalho, ele
também fingiu que nada aconteceu, ficou por isso”. (Sílvia)

Depois de contratada como repórter e âncora do mesmo telejornal, Sílvia disse que
sofreu assédio de um chefe.
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“Com o chefe durou mais tempo, não teve nada físico, mas ele, insistentemente, me
convidava pra sair, ligava no meu celular, ou pessoalmente na redação quando a
gente ficava sozinho, aquela coisa, segurava no braço e aí... uma coisa meio,
forçando a barra mesmo: ‘E aí, quando a gente vai sair?’. [...] Teve uma vez que
deixei o celular em casa e quando cheguei tinha 13 ligações dele, foi uma coisa
muito ostensiva. E aí foi pior porque eu não ficava à vontade, eu não tive mesmo
coragem de colocar ele no lugar dele, de falar ‘ó, eu não quero, não vou sair com
você, eu até tenho namorado’. Eu tinha medo, por ele ser chefe, então eu me senti
muito oprimida com isso, foi muito desgastante, porque eu tinha vontade de falar
muita coisa pra ele e não tinha coragem porque eu achava que eu ia ser demitida,
que isso ia me prejudicar. E isso se arrastou durante bastante tempo. Meses. Mesmo
depois que ele saiu de lá da chefia ele foi trabalhar em outro lugar do governo, mas
que eu também tinha que ir por causa da cobertura jornalística lá da TV, eu
encontrava com ele e ele continuou com essa conversa e eu continuei sem poder
falar o que eu queria falar, porque ele tava no governo ainda e tinha muita, podia
interferir bastante na minha carreira ainda. Mas eu fingia que era brincadeirinha,
levava, né? Ria pra ele, fingia que tava levando numa boa... mas foi muito ruim,
psicologicamente me afetou muito essa questão com esse chefe. Mas também
acabou, como ele saiu de lá, eu o via menos, acabou naturalmente, não precisou ter
nenhum tipo de confronto não.” (Sílvia)

Simone Pulcineli se lembrou de um episódio de assédio de um parlamentar:
“[...] eu lembro que teve uma vez que eu tava na Assembleia e eu passei e um
deputado falou que eu era gostosa, eu fiz um escândalo, falei que eu não admitia
esse tipo de tratamento e tal – ele não é deputado mais hoje, mas na época – e aí
ajuntou uma rodinha assim pra tentar pôr panos quentes: ‘Não, não foi isso que ele
falou’, eu falei: ‘Foi, foi isso que ele falou, foi isso que eu ouvi!’ [...] acho que com
receio do jornal fazer matéria, né?”. (Simone)

Durante a entrevista, ela declarou que assédio sexual é algo bastante rotineiro na
profissão, mas que geralmente não é assumido como tal, o que dificulta qualquer medida que
poderia ser tomada:
“Então, em geral, eu dou umas cortadas, mas aí tem aquela coisa de falar: ‘Não,
imagina, cê tá interpretando mal, não foi assim’, então por alguns momentos você
fica calada, esperando, pra saber até onde vai avançar, avaliando, então eu acho que
ainda no início, eu acho que muitas vezes eu fiquei calada, engoli o sapo, sabe? Mas
quando eu percebia claramente, eu, em geral, dava uma cortada: “Não, cê tá indo por
um caminho errado, não gosto desse tipo de brincadeira, não gosto desse tipo de
tratamento”, sabe? Mas ainda mais no começo da carreira, teve várias vezes que eu
fiquei calada. [...] Mas assim, ontem eu tava conversando com um amigo e falando
pra ele que tá na moda assim os caras te cantam e colocam assim: ‘Olha, eu não
estou te cantando’, sabe, assim, tem uma preocupação em dizer que aquilo não é
aquilo, mas cê sente que é aquilo. [...] Já tive chefes que me cantaram também, não
chefes diretos, mas chefe acima que já teve cantada, que eu tive que dar um chega
pra lá também.” (Simone)
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Lúcia trouxe opinião semelhante à de Simone, de que as ‘cantadas’ são dissimuladas,
o que dificulta uma reação e revelou que ela passava por situação semelhante como assessora
de imprensa da UFG84.
“[...] tinha um delegado, na Delegacia do Meio Ambiente, que era terrível, mas
assim, tudo muito velado, então tipo assim, não tem como falar: ele fez isso. As
cantadinhas mesmo. [...] Quando eu trabalhei na redação eu não era quem eu sou
hoje, então eu acho, eu mesma achava ‘Ah, normal, é assim mesmo’, então eu não
fazia nada, se fosse hoje eu ‘tretaria’, hoje, como eu trabalho na universidade, ainda
tem, nossa! tem uns professores terríveis que eu vou entrevistar! Mas hoje eu treto
mais, eu dou má resposta, falo: ‘Não, opa!’ Eu respondo: ‘Onde é que eu te dei essa
liberdade?’, antes eu não fazia isso, deveria ter feito, talvez tivesse educado, porque
algumas pessoas, fontes, até os chefes mesmo são, é todo mundo da mesma, da
sociedade, elas... algumas pessoas são escrotas mesmo e fazer o quê? Mas tem gente
que nem percebe que tá sendo ‘paia’, porque é natural, os homens fazem isso porque
há uma cobrança deles de ser o garanhão, né, o machão, sei lá, às vezes o cara nem
queria fazer aquele comentário, mas ele acha que se ele fizer ele vai ser melhor
aceito... besteira, mas...”. (Lúcia)

Entretanto, a jornalista reconheceu que, enquanto trabalhava em jornal impresso,
aproveitava da situação para obter informações privilegiadas.
“[...] nas delegacias, né, que é predominantemente masculino, eu conseguia
informações privilegiadas porque jogava um charme, de propósito, assim... [...] Não
sei, não era jogar um charme assim: ‘ah, vou lá dar em cima’, não é isso, mas os
caras tratam bem se você for bonitinha...”. (Lúcia)

Márcia contou que um jornalista vindo do estado de São Paulo para substituir o diretor
de jornalismo da emissora onde ela trabalhava na época instituiu um clima de assédio
constante na redação do telejornal.
“[...] tinha muitas brincadeirinhas dele ficar falando: ‘Ai, você tá linda’. Teve um dia
que ele chegou pra mim e falou: ‘Nossa! esses dias eu vi uma mulher com uma calça
branca, descendo do carro, na hora eu pensei ‘nossa, que mulher gostosa!’ quando
eu vi era você’, coisas assim. [...] A gente não sabia o que falar, sabe? então a gente
ficava só rindo...”. (Márcia).

Entretanto, ela considerou que quando os elogios e até alguns comentários pouco
convencionais vinham dos pares profissionais, ela não perecebia a mesma conotação.
“...os colegas sempre elogiam muito, a gente que trabalha na tevê, a gente é muito
elogiada: ‘Nossa, mas cê tá muito bonita!’ porque a gente arruma, fica toda assim...
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mas eu sempre vi muito respeito nisso, tanto que os colegas falam: ‘Nossa, cê tá
linda; nossa, arrasou!’, mas nunca senti algo desrespeitoso, sabe? eu sempre senti
muito respeito. Aí no caso desse chefe, a gente ficava assim – tipo, porque os outros
faziam isso, tipo o meu cinegrafista falava alguma coisa pra mim, era aquela coisa
leve, a gente era parceiro, a gente tava ali e tal, é diferente do chefe que fica com
uma brincadeirinha assim, sabe? igual tipo assim, às vezes os colegas falavam da
minha bunda: ‘Ah, não, Márcia, cê tem uma bunda desse tamanho? fala sério, ‘não
sei o quê’, é de silicone sua bunda’, o povo sempre ficava brincando disso, é
diferente do seu chefe chegar e falar que cê é gostosa, sabe, assim, a leveza, a
situação... Então, é... mesmo que a gente brincasse com isso havia um respeito que a
gente não percebia no caso dele, que era aquela coisa mais pesada, assim”. (Márcia)

Helena descreveu minuciosamente um processo doloroso que viveu por causa devido a
um episódio de assédio sexual praticado por uma fonte após a realização de uma entrevista em
vídeo para o site de um jornal impresso. Ela era a responsável pela produção, edição e
postagem desses vídeos e um jornalista da tevê, do mesmo grupo, realizava as entrevistas.
Uma dessas entrevistas, em 2016, conta ela, foi realizada com um renomado ex-jogador de
futebol e atualmente empresário. Uma sexta-feira de manhã, ela, um motorista e o
entrevistador foram buscar o entrevistado em uma academia, levaram-no até o principal
estádio da cidade, onde foi feita a matéria. Em seguida, foram devolvê-lo em casa e foi aí que
aconteceu o episódio que deixaria fortes marcas em Helena.
“Numa bela reta, de repente ela virou curva e meu entrevistado começou a se
balançar pro meu lado [...] e de repente ele enfiou a mão na minha coxa e apertou a
minha coxa e eu fiquei paralisada, eu paralisei, eu não consegui fazer nada, nada,
nada, nada, eu só consegui abrir a boca quando ele desceu do carro. [...] foi quando
eu falei: ‘Olha, ele, cês não vão acreditar o que aconteceu, mas ele enfiou a mão na
minha coxa, apertou minha coxa!’ [...] fiquei assim muito envergonhada, porque, no
final das contas, eu queria ter gritado, a gente é educada pra fazer isso, eu sei disso,
eu sei exatamente o que eu tava passando, sabe? Com o crachá da empresa no meu
pescoço, dentro de um carro, protegida, e o cara enfiar a mão na minha coxa... E aí
quando eu falei, finalmente consegui falar depois de ficar paralisada [...] porque,
além de tudo, ele ainda foi o ídolo do meu clube, então, quando eu era criança,
quando eu tinha cinco anos, eu andava com a camiseta, com a camisa do time, desse
boçal que era o ídolo do meu clube, que de repente, depois de anos, me enfiou a mão
na perna. E aí eu escutei a seguinte frase do Germano85: ‘Nossa, que bom que cê não
falou nada porque ia ser muito constrangedor’ (outra longa pausa). Nossa, Ana!
(suspira, contendo as lágrimas) Aí eu não parei de falar, aí eu não parei de falar até a
redação, não calei a boca, e aí eu falei, todo o discurso, toda a feminista que tava
dentro de mim ali sentindo dor na perna, porque minha perna ficou doendo – e eu
tava de calça jeans! - não parou de falar. Cheguei na redação desesperada, alucinada,
assim, chorando, porque não tinha como tá em outra condição, não é? [...] Eu fiquei
com marca de dedo na perna! Cinco dedos! E eu cheguei na redação toda
desesperada, fui amparada por colegas de trabalho, por mulheres, contei o que tinha
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acontecido, e aí contei a situação também pro presidente do Sindicato 86 [...], e aí ele
falou: ‘Nós temos que falar com os editores executivos’, e eu falei assim: ‘Não, mas
a gente tem que falar mesmo! porque esse tipo de coisa não pode acontecer, porque
se aconteceu comigo na circunstância que eu tava, cê imagina o que esse homem
fez! cê imagina o que esse homem já fez!’”. (Helena)

Helena afirmou que recebeu a solidariedade da editora e do editor que partilhavam o
comando da redação do jornal, que ambos asseguraram que a entrevista não seria postada,
junto com a promessa de que fariam o que fosse necessário para que houvesse uma reparação
pelo ataque que ela havia sofrido. Ela conta que solicitou à direção para que o advogado da
empresa a acompanhasse na queixa que iria prestar à delegacia, mas que, às seis horas da
tarde da tarde daquele dia recebeu em casa um e-mail informando que, na segunda-feira, ela
poderia ver se o advogado da empresa tinha um horário para recebê-la. A jornalista relata que,
mesmo sem o apoio jurídico antes prometido, decidiu ir, acompanhada do pai e de amigas, à
Delegacia da Mulher registrar ocorrência, atitude que foi desencorajada pela mãe.
“Quando eu contei pra minha mãe, minha mãe teve aquela reação de ‘deixa quieto’,
sabe? Sabe quando se parece que cê passou por tantas coisas, tipo: ‘Eu já passei por
isso, isso vai dar merda pra você, isso vai sobrar pra você, porque isso sobra é pra
gente mesmo’? Então, a minha mãe ficou muito temerosa, ela foi meio do ‘deixa
disso’...”. (Helena)

Já era noite quando chegaram à delegacia e foi preciso esperar horas para que a
delegada chegasse, contou Helena. Quando finalmente isso aconteceu, uma nova surpresa:
“Aí, quando ela chegou, ela me recebeu, eu contei o que tinha acontecido, aí ela
olhou pra mim e falou assim: ‘Mas isso foi só uma cantada mais audaciosa.’ [...] É
chocante assim... Ai, Deus, ela falou pra mim que tinha sido uma cantada mais
audaciosa. [...] ...comparou isso com: ‘Ah, um policial vem aqui, tira foto com você,
te dá uma apertadinha assim’. Oi? E aí não podia ser considerado atentado ao pudor
porque, segundo ela, não tinha tocado meus seios nem minha vagina, porque assim,
se ele tivesse tocado meus seios ou minha vagina eu teria como comprovar então,
né? Porque ninguém tinha visto, eu não tinha gritado, e se eu tivesse gritado,
segundo ela, também não ia adiantar nada... [...] A única coisa que ela falou que eu
poderia fazer nessa situação era importunação da ordem, que é aquele mesmo crime
de vizinhos, foi a orientação que eu recebi na Delegacia da Mulher, que era o único
crime que eu podia enquadrar aquilo que tinha acontecido comigo: uma mãozada no
meio da minha coxa importunação da ordem... E que seria facilmente reversível,
segundo ela, porque ele podia alegar que tinha escorregado, que tinha esbarrado...
Eu saí de lá com os papéis pra fazer o exame de corpo de delito no IML, mas ao
mesmo tempo a briga era muito grande. [...] E aí, ela chegou a dar a entender que eu
tava indo lá só porque ele era famoso... na própria Delegacia da Mulher, entendeu?
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que eu tava indo ali porque eu queria aparecer... [...] Saí de lá com esse papel, super
desesperançosa, porque eu achei que era ali que eu ia encontrar uma acolhida, né,
tipo: ‘Sim, a gente pode fazer alguma coisa’, porque no discurso feminista a gente
escuta que sim, isso é um estupro, encostar em você sem, sem, sem você deixar é um
estupro! E é isso. Mas pra lei não é! E aí ficou pra mim uma mensagem de que, tipo:
cê só consegue comprovar uma violência contra você, mulher, se for uma coisa
muuuito esdrúxula, se for uma violência muuuuuito pesada, se tiver penetração, se
tiver prova... e assim, é claro, eu tinha uma prova física, eu tinha um monte de dedo
na minha perna, mas é uma prova muito forte, sabe, se tiver acontecido uma coisa
muito ruim mesmo com você, cê ter sido abusada, cê ter sido, se tiver sêmen... ficou
uma sensação de muita impotência, de muito abandono, do tipo: ‘Você, se você
quiser, cê vai comprar essa briga sozinha e cê vai ser exposta e isso pode ser
facilmente revertido contra você’”. (Helena)

Na segunda-feira seguinte, relatou a jornalista, seria a vez do advogado do jornal:
“Cheguei lá na segunda-feira no jornal e aí o Jurídico me recebeu, o Jânio87, o
advogado do jornal. Eu tava com uma saia até o joelho – só pra constar, até o joelho
– e aí quando fui contar a história pra ele, tudo que tinha acontecido, de novo [...] a
primeira coisa que ele me perguntou era o que que eu tava vestindo. Eu perguntei:
‘Por que que cê tá perguntando? Porque eu tô de saia hoje? Porque assim, Jânio, eu
posso tá vestida o que eu qui’, o que for! Ele não tinha que encostar em mim! Essa
não é a questão! Mas só pra constar então pra você eu tava de calça jeans e camiseta,
como eu trabalho todo santo dia no jornal há quase cinco anos...’”. (Helena)

Dessa forma, diante da falta de respaldo, Helena declarou em seu depoimento que
optou por não dar continuidade na intenção de processar o assediador, apesar da dor pela
sensação de injustiça, conforme ressaltou. Só que a história não parou por aí. Um ano depois,
o mesmo jogador foi acusado de assédio por uma jornalista88 de um programa esportivo de
uma rede nacional de tevê; surgia, então, um novo capítulo.
“Quando as pessoas viram falar disso, que ele tinha assediado uma outra repórter,
outra jornalista, todo mundo que sabia da história veio falar comigo: ‘Helena, cê
viu? ele fez de novo! Por que que a sua não teve repercussão?’ E eu começo a
reviver a história [...] Aí o pior: o jornal, que não tinha feito nada no meu caso,
publicou que o caso existia, [...] eles publicaram uma nota e eu fiquei re-vol-ta-díssi-ma! Revoltadíssima! De falar assim: [...] ‘Por que que a gente noticia os casos de
fora, por que que a gente noticia quando acontece em outro lugar e aqui a gente não
faz nada?! Nada!’ Por que que comigo não puderam fazer nada por mim, sabe? [...]
E aí, eu fiquei pensando que que podia fazer em relação àquilo [...] Falei: ‘Gente, ele
fez de novo. Ele se sente tão dono do corpo dos outros, tão poderoso [...] que ele fez
e vai continuar fazendo’...”. (Helena)
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Sentindo-se forçada a reviver o episódio e considerando que o veículo para o qual
trabalhava não estava sendo justo, Helena decidiu retomar o assunto com o editor e editora
chefes, solicitando que reconsiderassem seu pedido de reparação e propondo a redação de um
artigo no qual narrasse o que havia ocorrido com ela. A solicitação foi aceita pela direção da
redação com um incremento de pauta: que fossem encontradas outras possíveis vítimas de
assédio por parte do ex-jogador. Devido ao pouco tempo para a publicação, Helena contou
que foi feita uma força tarefa com outras duas repórteres, das editorias de Polícia e Esportes,
incumbidas de procurar mulheres que pudessem ter sido assediadas, mas que ela é quem faria
as entrevistas, mantendo a abordagem de ‘vítima para vítima’. Entretanto, disse ela, conseguiu
apenas o depoimento de uma mulher que não julgava que tivesse sido assédio o que o exjogador fizera com ela, mas apenas um comportamento ‘questionável’. Assim, ela escreveu o
artigo relatando o que sofrera.
“E numa bela quinta-feira à noite eu fui escrever o artigo e reviver tudo o que eu
tinha passado de novo. Tudo! Revivi tudo pra escrever aquele artigo! Tudo, tudo,
tudo! Horrível, horrível! E aí, chorava e conversava com meu namorado (não
consegue conter as lágrimas), parava e chorava e ele falava: ‘Continua, escreve,
porque vai ser importante’, foi horrível, horrível, horrível, horrível! Entreguei o
artigo na sexta-feira, porque eu sabia da rotina do jornal, sexta-feira era o mínimo
pra sair no domingo, né? Seis horas da tarde [...] o Lucas89 vem falar comigo, disse
que o artigo tinha ficado muito bom, mas que a diretoria queria um tempo mais pra
avaliar a situação. Aí, falei: ‘Cara, num vai rolar, né? Já tô vendo que que vai
acontecer aqui...’”. (Helena)

Helena estava certa. Além de vetar a publicação, a direção da empresa deixou a cargo
da diretora do departamento de recursos humanos mais uma opressão de gênero que a
jornalista sofreria. Ela descreveu a situação falando cada vez mais rapidamente, resultando em
um encadeamento vertiginoso.
“Aí foi isso, um final de semana de pura agonia, na segunda-feira eu pisei na
redação, me chamaram no RH. E aí contei a história toda de novo no RH, tudo isso
que eu tô te contando aqui [...] e a Fernanda90 vira pra mim e fala91:
- Nossa, Helena, me desculpa, eu peço desculpa pra você em nome da empresa, eu
não soube dessa história na época, se eu soubesse seria tudo diferente, isso não teria
acontecido, a gente lamenta demais que você tenha passado por isso aqui dentro.
E eu ainda cheguei a falar pra ela:
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- Olha, Fernanda, o negócio é o seguinte: tudo bem, eu aceito as suas desculpas, mas
eu entendo que cês poderiam ter feito bem mais e é isso que tá no meu artigo, eu não
sei se você leu.
Ela falou que não tinha lido, aí eu falei:
- Não sei se você leu, mas acho que vocês deviam ter feito bem mais e dependendo
do desenrolar dessa situação eu tenho plena certeza que eu não vou me sentir mais
confortável pra trabalhar aqui. Mas, tudo bem, vou esperar vocês resolverem que
que vocês querem, né, que que vai ser dessa história, porque eu revivi todo o trauma
pra escrever esse artigo, foi doloroso, é horrível, toda vez que eu contar a história vai
ser horrível e é isso.
[...] Na terça-feira eu pisei no jornal [...] assim que eu cheguei lá, me chamaram na
sala do RH, tava o Lucas e a Fernanda. E aí eu lidei com outra pessoa, lidei com
uma pessoa totalmente diferente, a diretora do RH. De falar assim, Ana: - Como
assim? Como é que fica nossa credibilidade? E se alguém chega aqui e conta essa
história pra gente, o que que a gente faz?
Eu, eu... E assim, por Deus, eu tava chorando, completamente transtornada, mas eu
consegui falar tudo que eu queria:
- Como assim sua credibilidade, a credibilidade de vocês? cês confiam em mim todo
dia pra escrever matéria! Todo dia cês confiam em mim pra escrever matéria, pra
publicar o jornal que cês fazem! Ninguém nunca veio pra mim assim: ‘Ô Helena,
tem certeza disso aqui que tá escrito? cê tem certeza que fulano falou isso?’ E aí
agora que eu tô contando a mesma história faz um ano cês vêm falar de credibilidade
pra mim?!
- Mas, Helena, como é que os maridos das mulheres que trabalham aqui, o que que
os maridos das mulheres que trabalham aqui vão achar disso?
- Oi?! O que que os maridos das mulheres que trabalham aqui vão achar disso?!? O
que que as mulheres que trabalham aqui vão achar disso? Porque Deus vai abençoar
que ninguém vai passar por uma situação dessa que eu tô passando aqui dentro,
porque isso aqui é um absurdo! Isso aqui não existe, sabe? Eu tenho é dó das
mulheres que trabalham aqui se elas tiverem de passar o que eu tô passando com
vocês, porque isso, isso é uma falta de respeito, isso não faz o menor sentido!
- Helena, mas cê não pensou nem um minuto na empresa, e o processo que a gente
vai levar? Olha o nosso tamanho, olha o tamanho do Leandro 92, olha o nosso
tamanho, olha o tamanho do Leandro!
- Oi?! O tamanho de vocês, o tamanho do Leandro?! Olha meu tamanho! Se vocês
que são o maior grupo de comunicação não só do estado, provavelmente do CentroOeste, cês não podem fazer nada num caso de assédio, quem pode?! Quem pode?
Aí ela começou a virar pra mim e a falar:
- Você não fez o BO, você não fez o BO, você não fez..., gritando!
Eu:
- É claro que eu não fiz o BO, é claro que eu não fiz o BO! Vocês falaram pra eu não
fazer o BO, vocês me disseram que eu não devia fazer isso!
E aí, eu virava pra ela e falava:
- Peraí, cê tá dizendo que a culpa é minha? Tipo, a culpa é minha, né? porque
decerto eu não tô pagando muito caro por ter levado uma mãozada na coxa? Essa
situação aqui é super confortável, realmente eu tô adorando passar por isso aqui, a
culpa é minha de não ter feito o BO, a culpa é minha dessa situação toda aqui, a
culpa é minha que não pensei na empresa. É sério que eu que tinha que pensar na
empresa?!
Nossa, foi horrível assim...”. (Helena)
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A jornalista comentou que, depois disso, a empresa concedeu uma licença de dez dias
e ofereceu tratamento psicológico, mas o acúmulo de injustiças e opressões fez com que
Helena não tivesse mais condições emocionais para continuar naquele trabalho, o que ela
narra com grande pesar.
“E aí eu voltei pra redação e a única coisa que eu fazia era igual antes, eu só
chorava, só chorava, só chorava, só chorava. E aí eu não sei o que aconteceu, que
um belo dia chegaram com a minha carta de demissão. Demitida. [...] Eu já tinha
decidido que eu não ia pedir conta, que eu ia fazer, provavelmente, era ir na
psicóloga, ver se eu tinha alguma questão psiquiátrica e de repente ir me
licenciando, mas eu não ia pedir demissão porque simplesmente eu não achava justo
[...] eu pedir demissão e eu, na verdade, não tava forçando a demissão, porque não
tinha condições de trabalhar mesmo, não tinha, tipo eu não trabalhava simplesmente
porque eu... não tinha como, não tinha como, eu não tinha cabeça, eu não tinha
cabeça, não tinha psicológico nenhum pra tá ali, sabe?”. (Helena)

Após alguns meses, Helena entrou com um processo judicial93 contra o jornal,
exigindo uma indenização e a publicação do artigo como forma de reparação pelo desgaste
psicológico e emocional sofrido. No momento da finalização dessa dissertação, ainda não
havia ocorrido a primeira audiência.
Bianca comentou sobre duas situações de assédio de fontes no trabalho em que está
atualmente.
“Eu tava cobrindo uma matéria super séria, eu tava num canto, escrevendo, era uma
assembleia sobre se ia privatizar ou não a Celg 94, e aconteceu na Assembleia
Legislativa do Estado, tava todo mundo, uma plateia lotada, não tinha lugar pra
sentar. Eu tava num canto, anotando as coisas todas, e tal, de repente chega um rapaz
e fala assim pra mim:
-Preciso do seu contato, pra te passar uma informação’.
[...] Passei o contato da redação, imediatamente [...] e o evento acontecendo, então
eu não podia parar pra nem prestar atenção direito. Cobri o evento, quando eu volto
na redação, o telefone toca, aí eu atendi o telefone, o rapaz:
-Não, porque eu gostei muito de você.
Aí eu falei:
-Mas cê pediu meu telefone pra passar uma informação sobre o evento, não é isso?
- Não, não era não, era pra você sair comigo.
[...] E assim, quando que isso acontece com um homem, né? Um absurdo! [...] Fora
outras fontes que ficam o tempo inteiro falando assim:
-Ah, vamos sair, vamo’ tomar um café que daí eu te passo alguma informação,
vamo’ jantar, vamo’ almoçar...
Tem muita gente que faz isso, que realmente sai, realmente as pessoas passam
informação, mas é um limite ali assim muito tênue de você saber realmente o que...
Então a gente sempre fica com um pé atrás, nossa, é horrível! A gente nunca sabe se
a pessoa tá te assediando ou se ela realmente vai passar uma informação, por que
93
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que ela não pode falar por telefone? Por que que ela não pode vir à redação? Por que
que tem que ser uma coisa escondida em algum lugar? Então, assim, é muito tenso, e
eu vejo que isso acontece muito com mulheres, assim, não é só comigo, enfim, já vi
vááários casos...”. (Bianca)

A jornalista disse ainda que, para se livrar dos convites, usa a estratégia da
‘embromação’ e que uma vez chegou a abrir uma exceção:
“[...] eu ainda preciso muito aprender a dizer não e a falar: ‘Para, eu não vou sair
com você! Não adianta’. Então, muitas vezes eu falo assim: ‘Ah, vamos ver, algum
dia...’ E uma vez eu até saí com uma fonte, que era muito importante na época e tal,
então eu saí, [...] falei: ‘Tudo bem, vamos lá’, levei minha equipe inteira. A pessoa
almoçou comigo [...] e a minha equipe inteira de Economia, fomos todos e ficamos
lá esperando alguma informação, não tinha informação nenhuma, entendeu? Eram
só conversas, disse: ‘Não, pra gente aprofundar...’ Mas era uma pessoa que eu
escutava praticamente todos os dias, então aprofundar o quê, né?”. (Bianca)

Bianca acrescentou que com o surgimento do Whatsapp, ela percebeu um crescimento
também no assédio sexual virtual.
“Aí manda coisas por Whatsapp, já vi acontecer com muuuitas colegas, já aconteceu
comigo, de ficar mandando mensagem por Whatsapp. Pra uma colega já aconteceu
de mandarem até fotos da pessoa nua! Aí a pessoa: ‘Não, mandei sem querer’, deu
problemas no casamento dela... [...] Então assim, e eu nunca vi nenhum homem,
nenhum colega meu relatar que recebeu qualquer mensagem pelo Whatsapp. E hoje
em dia tem muito isso, assim, as pessoas pedem muito o Whatsapp, pra tudo, então,
pra te passar uma informação pede Whatsapp, pra te passar um número, um dado...
então a gente acaba tendo que dar o nosso número pessoal, acreditando na boa fé, no
profissionalismo, e não é bem isso que acontece....”. (Bianca)

Viviane, no começo da entrevista, garantiu que, quando foi convidada a participar da
pesquisa, se esforçou para buscar na memória algum episódio de assédio.
“[...] nunca aconteceu, sempre eu fui muito bem respeitada, nas emissoras que eu
passei eram emissoras, assim, que tinha a ética levada a sério, o respeito levado a
sério; em relação a assédio moral e sexual eu até hoje nunca sofri nada”. (Viviane)

Todavia, quando perguntada sobre as relações mantidas com as fontes, ela informou
que aí sim o assédio é constante.
“Obviamente amizade com fonte é um trem limitado e meio complicado também,
porque a gente num conhece ser humano, a gente não sabe como é que tá o
emocional, por exemplo, o caso de um homem, sabe-se lá se ele não está solteiro há
um tempo, ou não tá dando certo com a esposa, aí você vai ser gentil pra você
manter a fonte e pode acontecer que a pessoa confunda essa relação. E eu que sou
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muito aberta, as pessoas passam por mim, nunca vi na vida, me chamam, eu já olho
e já respondo com a mesma intimidade que ela falou o meu nome, e esse é um dos
grandes problemas que eu enfrento na profissão, porque hora nenhuma – eu sempre
fui muito séria com tudo que eu fizesse profissionalmente, se, você é um homem e
você, eu tenho que trabalhar com você, eu nunca vou te ver como homem, eu vou te
ver como parceiro, um amigo, uma pessoa, na minha cabeça não dá pra confundir,
só que infelizmente as pessoas não são assim e fonte é um problema porque você
não pode desacatar, cê não pode ofender, que cê vai precisar dela sempre, né, então
o que eu Viviane faço é ir levando na brincadeira, fingindo que não tá entendendo, é,
ir levando, né?”. (Viviane)

Duas jornalistas que falaram sobre assédio, mas não foram catalogadas na contagem
no começo desse capítulo são Fernanda e Roberta. Fernanda disse que os episódios de assédio
sexual pelos quais ela acredita ter passado no início da carreira não a atingiram e que ela
discorda da forma com que muitas mulheres tratam o assunto atualmente.
“Acho que eu já tive assédio mais no começo, mas assim eu levava tudo na
brincadeira, então nunca me atingiu, igual hoje tá tudo muito, muito, cê já viu?
Tudo, ‘vou processar’. Você viu aquela jornalista do DJ lá, Gabriel? Tipo assim: não
sei, tá bom, não vou ser machista de falar que ela não teve assédio, pode ter tido,
mas ela podia muito bem ter saído daquilo ali com uma brincadeira. Já aconteceu
comigo, sabe? Tipo assim de deixar a pessoa sem graça dependendo do jeito que
você responde, brincando também. Sabe assim? Eu acho que o jeito que se lidava
com o assédio antes, é toda uma geração, mudou como se dá hoje, acho que as
pessoas estão muito intolerantes hoje. [...] E às vezes até a mulher faz com homem
também, assédio, uma brincadeira, não sei que, não sei que... tipo assim: você vê
mais mulher processando homem, do que homem processando mulher. Não sei se eu
estou sendo machista, sei que tenho três irmãos homens... Então assim, nunca tive
muito problema com assédio não, eu saía de boa”. (Fernanda)

No caso de Roberta, ela informou que nunca foi vítima de assédio sexual, embora
tenha reconhecido que na cobertura de jogos de futebol sempre acontece alguma insinuação
de jogadores e de torcedores, mas disse que isso não a incomoda.
“[...] sempre sobra uma ‘cantadinha’, né? eles acham que se colar, colou, eles jogam
uma brincadeirinha – os desavisados, porque a maioria sabe que eu sou casada, e
também eles têm muita vergonha, mandam bilhetinho, é engraçado, mas eu sempre
vejo o lado de querer dar uma ‘cantada’ pra ver se cola [...] ...é mais pro lado da
brincadeirinha mesmo, não chega a ser uma coação, nem uma intimação assim não,
não causa um constrangimento”. (Roberta)

Seis dos depoimentos sobre assédio vieram de fontes, quatro foram praticados por
chefes e dois por colegas. Conforme destacou Lúcia em sua entrevista estas são condutas tão
arraigadas na construção da masculinidade, nos privilégios que são dados aos homens, que,
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muitas vezes, essa é uma postura cobrada pela sociedade, o que corresponde à classificação de
Bourdieu (2002, p. 64): “O privilégio masculino é também uma cilada e encontra sua
contrapartida na tensão e contensão permanentes, levando por vezes ao absurdo, que impõe a
todo o homem o dever de afirmar, em toda e qualquer circunstância, sua virilidade”.
Assédio sexual, de acordo com Alemany (2009a, p. 26), “[...] designa todas as
condutas de natureza sexual, quer sejam de expressão física, verbal ou não verbal, propostas
ou importas a pessoas contra a sua vontade, principalmente em seu local de trabalho, e que
acarretam um ataque à sua dignidade”. E, segundo atesta, “[...] a maior parte desses
comportamentos é dirigida contra as mulheres e constitui uma expressão do poder dos
homens sobre elas.” (idem, p. 26). Esta expressão de poder é visível nas denúncias de assédio
feitas pelas jornalistas entrevistadas. Na situação narrada Ieda, embora o assédio tenha sido
somente verbal, o assediador conseguiu uma maneira de demonstrar o poder que detinha
diante dela, fazendo com que a jornalista ‘pagasse’ pela recusa tirando-lhe a possibilidade de
trabalho e ainda contando a ela para que tivesse consciência de que tudo seria diferente caso
ela tivesse aceitado. Joana não era assediada pelo chefe enquanto se encontrava na redação,
mas se deparou com uma situação totalmente diferente quando surgiu o que pode ter sido
visto pelo por ele como um ambiente de maior liberdade, fora do contexto da redação, quando
então valeu-se da posição de chefe para praticar o assédio.
Tatiana foi a que mais tempo tolerou o assédio do editor-chefe, equilibrando sua
necessidade de trabalho aos avanços diários, já que o chefe, quando se via rechaçado em suas
intenções, encontrava uma maneira de expô-la frente aos/às colegas de redação, criticando seu
trabalho. Sílvia também se viu presa à teia do poder, primeiro por acreditar que sua palavra,
enquanto estagiária, não teria peso frente a de um apresentador de TV que já tinha o trabalho
reconhecido; depois, por temer retaliações de uma pessoa que, mesmo depois de deixar de
ocupar um cargo de chefia no telejornal, ainda mantinha o poder em outros órgãos
governamentais. Conforme diz Scott (1995, p. 86), mesmo que não seja o único campo no
qual o poder é articulado, “o gênero é uma forma primária de dar significado às relações de
poder”. conceito que pode ser complementado pela definição de Riot-Sarcey (2009, p. 184),
de que “[...] a interação entre poder e resistência não é sempre perceptível, pois a ordem
dominante se reconstitui apagando os traços de sua contestação”.
A situação mais flagrante de que a resistência nem sempre surte efeito diante da ordem
dominante é a da experiência vivida por Helena, na qual ficou evidente a falta de preparo da
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direção da empresa e da chefia de redação para lidar com uma situação de assédio sexual;
começando pela postura de Germano, que ressaltou o quanto teria sido ‘constrangedor’ se ela
tivesse denunciado a agressão no momento em que aconteceu95; na postura do editor-chefe,
que ficou de ligar para o assediador e não o fez e ainda não hesitou (junto com a editora com
quem divide o comando da redação) em noticiar a acusação vinda de uma repórter de outro
veículo; na do advogado, que perguntou que roupa ela vestia no momento do abuso; e na
postura da diretora do RH, que, representando a voz da empresa (comandada somente por
homens, conforme frisa Helena) destacou o poder do ex-jogador de renome, não hesitou em
questionar a veracidade das palavras de Helena e ainda jogou com a dominação que a maioria
dos homens exerce sobre as esposas96, indagando-a sobre “o que os maridos das mulheres que
trabalham lá iriam pensar”. E para finalizar, o poder institucional emanado da delegacia da
mulher, onde a delegada qualificou o episódio como uma “cantada mais audaciosa” e ainda
sugeriu que talvez ela estivesse simplesmente “querendo aparecer”, já que se tratava de uma
pessoa famosa.
“Segundo as informantes, as ‘cantadas’ são de todos os níveis, e as mais comuns vêm
sobretudo das ‘fontes’.” (TRAVANCAS, 1993, p. 91, grifos da autora). Esta é uma acusação
encontrada nas falas de Mariana, Bianca, Simone, Roberta, Viviane e Helena. Evidentemente,
o nível mais grave de ‘cantada’ foi a dirigida a Helena, que mesmo demonstrando uma
consciência aguda e apesar de ter lutado por alguma forma de reparação pelo desrespeito que
sofreu, comportamento que vem se tornando cada vez mais frequente com as denúncias de
assédio e abuso sexual em diversas esferas, se viu aniquilada diante da falta de respaldo da
empresa em que trabalhava e preferiu não dar continuidade ao exame de corpo delito para
registrar o boletim de ocorrência.
Ainda assim, o empenho que Helena demonstrou nas duas vezes em que tentou obter
alguma forma de reparação pelo assédio que sofreu, comprova também que, mesmo que
lentamente e esparsa, está ocorrendo uma mudança na maneira de lidar com o assédio sexual,
que sempre foi muito de fingir que nada estava acontecendo, como relatam Mariana e Débora,
ou de levar tudo na brincadeira, como narra Fernanda. E esta mudança, conforme pode se
perceber no depoimento de Helena, deve-se muito ao discurso feminista, que apesar da
resistência que vem sofrendo pela onda neoconservadora que assola o mundo, tem muitas/os
95

Helena ressalta que, depois, vendo o quanto ela havia sido atingida, Germano pediu desculpas.
“Do poder como da potência, as mulheres são excluídas pelo princípio de sujeição que as liga a seus maridos.”
(RIOT-SARCEY, 2009, p. 184)
96

168

defensoras/es e há algumas décadas é divulgado no meio acadêmico. “É por isso que o
feminismo, que pode se definir pelo combate a favor da igualdade, é para as mulheres o meio
de chegar tanto ao poder da palavra como ao poder da ação.” (RIOT-SARCEY, 2009, p. 184).
O comportamento de Helena, mesmo não tendo surtido o efeito esperado, se diferencia
das outras por ela não ter se furtado a falar sobre o assunto e ainda por ter tido uma postura
inédita em Goiás, processando judicialmente o jornal, já que não se sentiu respaldada para
entrar com um processo contra o ex-jogador. Isto mostra um avanço na questão e prova que
parte das mulheres não vê mais o assédio como um ‘direito’ masculino um ‘dever’ feminino
das mulheres em aceitá-lo como prova de que são bonitas e desejáveis97. Ieda, que é
considerada uma das primeiras feministas atuantes de Goiânia, tendo participado, por
exemplo, da I Conferência Mundial sobre as Mulheres 98, em 1975, e tendo idealizado e
coordenado dois programas de TV dirigidos a mulheres trabalhadoras, um em 1970 e outro no
começo da década de 1980, tinha consciência do assédio feito pelo colega de profissão, mas
sabia que não resolveria nada se pronunciar, porque seu poder sobre ela estava posto: Ieda não
havia sido convidada para compor a equipe de comunicação do governo que ela havia
contribuído para eleger como assessora de imprensa e esclarecendo que era uma vingança por
sua recusa em aceitar sua proposta sexual.
Joana, que também resolveu a questão dizendo não por diversas vezes, se sentiu
constrangida ao rememorar o episódio de assédio que sofreu e confessou que chegou a apagalo de sua memória. Sílvia também se sentiu sem condições para contar a colegas o que havia
ocorrido no primeiro assédio, quando foi forçada a um beijo pelo apresentador do telejornal e
não teve coragem de denunciar o chefe que lhe importunava por medo de demissão ou de
algum tipo de perseguição. Fernanda, na década de 1990, e Viviane, na década de 2010,
demonstram uma continuidade do comportamento de “levar na brincadeira”, deixar a “pessoa
sem graça”, o que não pode deixar de ser considerada uma estratégia de confronto, embora
nem sempre vá fazer com que o assediador pare. Afinal, como diz Simone, comprovar um
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assédio nem sempre é fácil, já que a pessoa pode simplesmente negar que seja uma ‘cantada’
caso questionada.
Outro elemento que merece análise é aquele colocado por Márcia, de que ela não se
sentia desrespeitada quando os colegas a elogiavam. Como é colocado por Gonçalves (2016),
existem fronteiras entre um comportamento afetuoso, mesmo quando há toque físico, e uma
prática de assédio sexual e, por mais que pareçam tênues, as pessoas envolvidas em ambas
sempre saberão as diferenças.

Eu gostaria que, ao redefinirmos e problematizarmos a questão do assédio, não
sacrificássemos nossos traços culturais afetivos que podem ser mais positivos do que
negativos. Eu morei um ano nos EUA, frequentei uma universidade famosa, a mais
famosa talvez, e fiquei muito irritada e impressionada com a hipocrisia das relações
que nunca podem ser explícitas, públicas; onde qualquer esbarrão num
supermercado é tratado com exagerada mesura e pedidos de desculpas, mas onde
abundam episódios de assédios e abusos nos campi. Sem mencionar que as relações
de namoro entre colegas, mesmo iguais em status, são veemente desencorajadas e
por isso, pela impossibilidade de seu controle e proibição, são vividas como segredo
ou de conhecimento restrito a um pequeníssimo grupo. Eu não gostaria que o Brasil
copiasse esta forma cultural, mas que decididamente problematizássemos esta
mistura de fronteiras entre carinho e assédio. (GONÇALVES, 2016, p. 6)

Ao divulgar os resultados da pesquisa feita com cerca de 400 mulheres em 50 países,
que atestam os altos índices de assédio sexual, assédio moral, sexismo e discriminações
diversas, a FIJ diz que “[...] a maioria das redações ou locais de trabalho nem sequer possuem
uma política escrita para combater esse tipo de abuso ou fornecer um mecanismo para
informar sobre eles” (FEDERAÇÃO NACIONAL DO JORNALISTA). Alemany (2009a)
afirma que, na França, como meio de prevenção muitas empresas tomaram medidas contra o
assédio sexual no trabalho, incluindo cláusulas em negociação coletiva de sindicatos de
operários/as, acrescentando uma interdição da prática no regulamento de empresas ou, no
caso de grandes corporações, até criando um cargo especial para que esses casos fossem
ouvidos. Outro dado que deve ser considerado é que, na nossa cultura, onde há uma grande
troca de afeto entre as pessoas – inclusive com contatos físicos –, conforme é ressaltado por
Márcia em seu depoimento, quando ela disse que as colocações dos colegas não eram vistas
por ela como desrespeitosas; e este é um ponto abordado por Gonçalves (2016), que considera
que ao prevenir situações assim é preciso atenção para que não gerem mais prejuízos que
benefícios, pois poderiam prejudicar amizades no ambiente de trabalho. Além disso, em uma
era de liberdade sexual como vivem as sociedades ocidentais, não restam dúvidas, como diz
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Fernanda, de que mulheres também assediam sexualmente homens, mas, de acordo com
Alemany (2009a), é preciso compreender a condição das mulheres no momento da aparição
do assalariamento feminino. “Os direitos de utilização dos corpos das mulheres, aí
compreendidos evidentemente em sua dimensão sexual, foram perpetuados no seio das
relações salariais.” (LOUIS, 1994, apud ALEMANY, 2009a, p. 26). A autora diz ainda que
foram realizadas pesquisas sobre assédio sexual contra homens na Alemanha, Finlândia e
Portugal e que elas provaram “[...] por um lado que os homens se sentem menos atingidos em
sua dignidade que as mulheres e que, por outro, a maioria dos assediadores eram homens.”
(ALEMANY, 2009a, p. 29).

4.6.1 No meio político

Simone, que é repórter de política desde 2001 e falou sobre seu embate com o
deputado que a chamou de ‘gostosa’ no plenário da Assembleia Legislativa de Goiânia,
comenta que são comuns situações de assédio sexual a jornalistas no meio político, o que ela
credita ao fato de ser um meio em que há uma maioria de homens.
“Tem outras jornalistas e repórteres que fazem não necessariamente uma cobertura
direta de política, mas que aparecem [...] em momentos de coletiva, o assédio é
muito grande, assim, é muito, eu acho muito excessivo ainda. A gente tem poucas
mulheres na política aqui em Goiás, então acho que isso pesa ainda mais. Outro dia
eu tava vendo, inclusive, a entrevista da Shéridan lá no Congresso, né, e ela ainda
fala, mesmo lá no Congresso, onde você ainda tem um pouco mais e é muito menos
do que deveria ser, considerando o número da população, o tanto que ela sofre
assim, né, e ela é super bonita, acho que isso piora ainda mais o negócio, e ela
falando que lá ela enfrenta muito preconceito e tudo o mais na atuação parlamentar,
então pra jornalista eu acho que tem demais assim, acho que tem muito... Outro dia
mesmo eu tava num aniversário, não era diretamente no meio político, mas eram
advogados que atuam defendendo políticos; e aí tinha uma repórter lá, foi assim,
sabe aquela coisa da pessoa passar e ficar todo mundo olhando? ‘Não, vou ali me
apresentar. Não, eu vou ali me oferecer como fonte...’ Uma coisa horrível isso! Eu
acho que tem muito no meio político em geral”. (Simone)

Sílvia e Verônica informaram que no órgão público onde trabalham também são
corriqueiras as ocorrências de assédio sexual.
“Tem uns funcionários também que vivem falando: ‘Oi, minha gatinha, bom dia,
princesa’, sabe? essas coisas assim indelicadas. E vereadores também já assediaram
colegas, de uma forma, colegas jornalistas, de uma forma, é, bem...(Verônica)
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“Constrangedora” (Sílvia)
“Constrangedora mesmo. Porque ele chegava, ela falava assim: ‘Eu sou casada, eu
tenho marido, eu não tenho interesse em você’, ela chegava a falar e ele mandando
mensagem... Essa estagiária, teve uma estagiária de libras aqui, que ela foi assediada
pelo chefe, o chefe dela ficava mandando mensagem pra ela no celular, no
whatsapp, o dia todo, e meio que ameaçando ela a demiti-la se ela não ficasse com
ele.” (Verônica)
“E ela tinha um namorado sério e ele sabia...” (Sílvia)
“Tanto é que a foto do whatsapp dela era a foto com o namorado, e ele foi
assediando ela, e ela, a postura dela foi ficar quieta e ao mesmo tempo com medo de
ser demitida por conta do chefe. Então, já é meio que comum, assim, a gente vê
vereador dando beijinho em jornalista com intenção, sabe? não só um beijinho
educado, mas a gente costuma ver vereador...”. (Verônica)

A título de compreensão do assédio no mundo político, trazemos um trecho de
artigo99, publicado em maio de 2015 em um jornal francês, intitulado Nós, mulheres
jornalistas políticas e vítimas de sexismo100. Assinado por 41 profissionais101, apresenta
diversas cantadas recebidas por elas no exercício da profissão, entre as quais selecionamos as
descrições contidas em um parágrafo.

A bordo de um avião, durante a última campanha presidencial, é um porta-voz que
nos fotografa durante nosso sono antes de compartilhar a imagem com o resto da
equipe. Ou, em um carro onde coabitam militantes e jornalistas, um peso pesado da
política que nos propõe de interromper a reportagem e de escapulir para o hotel. Para
rir, claro. Numa indústria visitada a passos rápidos, é um ministro que se diverte de
nos ver usando uma túnica azul regulamentar e cochicha que “seria melhor se você
não tivesse nada por baixo”. Ou um conselheiro ministerial que pergunta, no retorno
das férias, se nós estamos “bronzeadas realmente em todos os lugares”102.
(LIBÉRATION, 2015)

Elas ressaltam ainda que elas, jornalistas, não são ingênuas nem caricaturais e que
sabem que o ofício de jornalista implica em construir uma proximidade e uma relação de
confiança com as fontes, mas que constatam que não podem agir como os colegas do sexo
masculino, devido ao sexismo do meio e que, assim, evitam conversas ‘tête-à-tête’, usam
99

http://www.liberation.fr/france/2015/05/04/nous-femmes-journalistes-en-politique_1289357
Nous, femmes journalistes politiques victimes de sexisme
101
Cada jornalista é de um veículo e artigo ressalta que o manifesto representa ainda 24 profissionais de outros
13 veículos, mas que essas mulheres não puderam assinar porque se encontravam em “situações profissionais
complicadas e não precisam que se acrescente a discriminação às condições de trabalho delicadas” (dans des
situations professionnelles compliquées et n’ont pas besoin qu’o rajoute de la discrimination à des conditions de
travail délicates)
102
A bord d’un avion, pendant la dernière campagne présidentielle, c’est un porte-parole qui nous prend en photo
pendant notre sommeil avant de partager le cliché avec le reste de l’équipe. Ou, dans une voiture où cohabitent
militants et journalistes, un poids lourd politique qui nous propose d’interrompre le reportage et de filer à l’hôtel.
Pour rire, bien sûr. Dans une usine visitée au pas de course, c’est un ministre qui s’amuse de nous voir porter des
chasubles bleues réglementaires et glisse que «ce serait mieux si vous n’aviez rien en dessous». Ou un conseiller
ministériel qui demande, au retour des vacances, si nous sommes «bronzée vraiment partout».
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roupas que passem desapercebidas e mantêm uma vigilância permanente para conservar a
distância, tratando-os por senhores. Essa necessidade de manter um contato mais próximo
com as fontes foi abordada por Mariana Alves, que atuou durante décadas na política (como
repórter de jornal diário e como assessora de imprensa de políticos) e, após deixar a chefia de
redação, voltou a atuar como comentarista política independente.
“Uma fonte é uma relação de confiança, muito de confiança, nós ‘tamos falando (eu
tô te dando essa entrevista aqui, você me deu um papel pra eu assinar, autorizando
você a fazer a entrevista) numa relação de fonte não tem isso, então eu tenho que
construir uma relação de confiança com aquela pessoa. Uma vez eu liguei prum
político, que eu não vou falar o nome dele, mas ele é um político importante, quando
eu tava ainda começando e ele também começando a carreira dele, eu liguei pra ele
pra pedir uma informação em off, ele falo ó – eu sabia que tava acontecendo um
determinado fato – ‘Fulano eu sei que você não pode confirmar pra mim, em on,
mas pelo menos me diga em off se tal coisa tá acontecendo’. Ele virou pra mim e
falou assim: ‘Ah, que quê isso? Nós vamos ter que comer um saco de sal juntos
primeiro pra depois eu te falar uma informação em off’. E ele tinha razão, vai que
ele vai falar comigo e não sabe o que eu vou fazer com a informação, não sabe se eu
vou realmente proteger aquela fonte, né?”. (Mariana)

Simone abordou os relacionamentos que mantém com suas fontes, assegurando que
consegue a proximidade que necessita para executar seu trabalho e, ao mesmo tempo, manter
a distância necessária.
“Eu tenho proximidade, por exemplo, [...] eu saio pra almoçar, saio pra jantar, saio
pra tomar um café com fonte, sempre, assim, sempre. [...] ...não é amizade, é
aproximação como, eu acho que fica muito claro, jornalista e fonte, é claro que você
tem que estabelecer uma relação de confiança, às vezes a pessoa vai te passar
alguma coisa em off e que cê não pode divulgar a fonte, ou às vezes você negocia
uma coisa: ‘Ah, não, cê me dá isso aqui, depois lá na frente eu divulgo’ [...] enfim,
tem esse tipo de negociação, mas jornalística. [...] já teve várias fontes minhas que
de repente viraram alvo de escândalo, aí falam assim:
- Ah, pôxa, cê é minha amiga!
E eu: ‘Eu nunca fui sua amiga! Eu nunca fui, sempre foi uma relação de fonte e
jornalista, de confiança.
Às vezes eu até gosto da pessoa, mas assim, amiga? Não sou amiga de ninguém, de
nenhuma fonte, nenhum político, não sou amiga de nenhum político. [...]
- Você me conhece, você é minha amiga, quantas vezes eu já te passei informação?
- Olha, azar, sabe? Se você tem essa boa relação comigo, cê vai servir agora pra me
dar as informações pra apresentar, pra esclarecer o escândalo, sabe, pra apresentar
sua defesa e cê vai ter o espaço que cê quiser, mas não tem amizade.
É cobrado muito, assim, tem muitos que falam:
- Quantas vezes cê já conversou comigo? Quantas vezes eu já te passei informação?
- Olha, azar...” (Simone)
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Beatriz trouxe um outro lado da moeda, dizendo que, na época em que atuou em
Brasília como correspondente de um jornal de circulação nacional, presenciou relações
promíscuas de jornalistas com o mundo político, sobretudo de mulheres.
“[...] acompanhei experiências de mulheres que usavam, abusavam do fato de ser
mulher pra se prostituir profissionalmente, muitas mulheres fizeram isso, por
exemplo, eu vi isso acontecendo dentro do Congresso Nacional, a relação promíscua
de profissionais jornalistas com o poder, é, em princípios por troca, na obtenção fácil
de informações, pra cativar, pra conquistar fontes de notícias, fonte de informação, a
gente via isso acontecendo numa, eu vi isso acontecendo num grau muito próximo
de uma prostituição, então eu acho que existe sim, não é só de mulheres, mas
mulheres mais, prostituição jornalística, jornalismo que usa como instrumento de
crescimento pessoal, sabe? e as mulheres mais, porque elas, a gente tem o lado
feminino mesmo e é moça, é mulher, ser cativante, ser charmosa, ser atraente, isso
faz parte do nosso ser, né?” Não pode ser usado como, pela profissão, pra atrair, pra
crescer, pra... isso se chama prostituição”. (Beatriz)

Esse aspecto destacado por Beatriz é um ponto abordado por Ortega e Humanes (2000,
p. 193), os políticos aparecem, para os jornalistas “[...] como se destes visse a única forma de
poder possível, como se os jornalistas tivessem que medir o seu pelo mesmo critério que
impera na política103” e de que “[...] os jornalistas aparecem para os políticos como uma
forma de poder ‘oculto’, ou escassamente legítimo, ou dedicado a fins inconfessáveis”.
Talvez, por essa razão, alguns/mas jornalistas tenham estabelecido com os representantes do
poder, a grande maioria homens, uma relação em que ambos procurassem vantagens e que, no
caso das mulheres, usavam do ‘poder de sedução’ feminino para obter informações
privilegiadas.

[...] no sistema hierárquico existente na democracia representativa, os lugares
estratégicos dos poderes de decisão permanecem nas mãos da elite masculina. O
feminismo não pode considerar acabada sua luta sem que seja questionados os
dispositivos políticos existentes na maioria dos países ditos democráticos, nos quais
a igualdade enunciada é compatível com a desigualdade social. Desta, um dos
fundamentos é constituída pela desigualdade de sexo. (RIOT-SARCEY, 2009, p.
187).

A necessidade de estabelecer uma relação de confiança, elemento destacado por
Mariana e reforçado por Simone, que não recusa, inclusive, convites para almoços, jantares e
cafés com políticos, também reforçam essa relação, que muitas vezes, pode ter uma fronteira
tênue entre o profissionalismo e a amizade.
“Como se el de éstos fuese la única forma de poder posible, y como si los periodistas tuvieram que medie el
suyo por el mismo tipo de criterio que impera en la política.” (ORTEGA; HUMANES, 2000, p. 193).
103
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4.7 CONCILIAÇÃO ENTRE A VIDA PROFISSIONAL E PESSOAL

No que diz respeito à vida pessoal e familiar, das 20 entrevistadas 10 são casadas e
oito têm filhos. Das que são casadas, o marido de uma delas mora nos EUA e outra tem um
arranjo mais alternativo, morando cada qual em sua casa. Todas as participantes da pesquisa
falaram sobre dificuldades em conciliar as exigências do jornalismo com a vida particular,
mas aquelas que são mães e/ou moram com os companheiros relataram uma dificuldade maior
para administrar a vida doméstica.
Fougeyrollas-Schwebel (2009, p. 257) conceitua o trabalho doméstico como um
conjunto de tarefas relacionadas ao cuidado das pessoas, executado no domicílio conjugal e
parentela. Em uma investigação feita com homens casados ou divorciados, no estado de São
Paulo sobre a contribuição masculina nos afazeres domésticos, Bruschini e Ricoldi (2012, p.
284) assinalam o espanto demonstrado pelos participantes da pesquisa, “[...] prova irrefutável
do quanto, a princípio, se sentem distantes das questões que dizem respeito à esfera privada e
da reprodução”. Entretanto, contam as autoras, passada a surpresa inicial, os homens
revelaram um envolvimento acima do que era esperado por elas. No estudo, dois principais
modelos emergiram: o primeiro modelo distinguia os casais com arranjos ditos tradicionais,
nos quais a divisão das tarefas aparecia desigual, os homens investindo um número bem
menor de horas diárias que as mulheres; e o segundo arranjo, mais igualitário, agrupava os
casais em que as tarefas são mais bem divididas, tanto no trabalho doméstico, quanto com os
pais investindo o mesmo tempo que as mães nos cuidados com as crianças. Porém, como
ressaltaram as autoras, esse modelo era minoria e foi encontrado somente entre os
participantes mais jovens.
Ieda disse que, para conciliar a carreira de jornalista com a administração da casa,
sempre teve uma empregada doméstica; quanto à maternidade, considerou que na infância da
filha “não era muito mãezona”, já que, além do trabalho em jornalismo, fazia pós-graduação e
ainda dava aula, mas que também não abria mão de participar da vida da filha, como estar
presente em apresentações escolares, o que era difícil por não contar com o apoio do marido e
ter que desempenhar também o papel de pai. Ela fez a seguinte análise:
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“Era difícil e é difícil pra toda mulher jornalista que tem filhos. Vocês veem que os
homens que entram com ela no início como parceiros, abandonam, abandonam
mulher com filhos e com problemas, né? [...] Então, é muito difícil a mulher ter
carreira, você tem de lutar lá fora contra o status quo e dentro de casa. E ainda tem
um negócio que eu considero, que é muito a inveja do marido [...] Raros maridos
ajudam a mulher a ir pra frente, seja em qualquer área, jurídica, qualquer coisa... [...]
Quando você vê que a primeira mulher que entrou na faculdade de medicina não tem
100 anos, então tudo muito novo. É uma questão [...] cultural, né? (Ieda)

Beatriz, mãe de três filhos, comentou que, além da manutenção da casa, inicialmente
teve de se encarregar da criação dos dois primeiros filhos contando para isso com a ajuda de
uma irmã, já que não “queria explorar a mãe” e o marido estava preso pela ditadura militar.
Ela contou que, naquele trabalho em que ela foi contratada para reformular o noticiário
matutino de uma rádio, no ano de 1974, e que um jornalista mais antigo pediu demissão
dizendo que não aceitava ser comandado por uma ‘pirralha’, uma das justificativas dele é que
mulher não era adequada para trabalhar com jornalismo porque se o filho adoece ela deixa de
ir ao trabalho. E Beatriz afirmou que foi justamente o que aconteceu: ela teve que deixar a
coordenação do projeto por causa de uma pneumonia contraída pelo filho mais velho.
“Nesse momento não tem escolha, né? A gente faz, sacrifica mesmo a carreira,
sacrifica alguma coisa. [...] Então eu tive que abandonar o projeto, foi assim com
muita pena e até porque pra mim era um desafio, primeiro desafio mesmo de gênero
que eu tinha tido na minha carreira, minha profissão, e que eu tive que abandonar
por questões também de mulher, porque um homem nunca deixa, ou pelo menos não
tinha isso, hoje, muito raramente, mas já tem um caso ou outro de homem que é o
dono de casa, né, que toma conta da família e dos filhos e tal, mas cabe à mulher
sempre esse papel até agora...” (Beatriz)

E ela contou sobre outro episódio ocorrido em 1984, em que a dificuldade de
conciliação da vida familiar e profissional a levou também a desistir do trabalho:
“[...] Eu fui convidada então pra assumir uma coordenação de um grupo de trabalho
que tava implantando o primeiro telejornal da TV Brasil Central, e eu trabalhei então
como editora, coordenei esse trabalho de colocar no ar o primeiro telejornal e lá eu
fiquei ainda até quando eu fiquei grávida outra vez de outro filho, e aí na volta,
depois da gravidez, ao invés de voltar pra redação da TV, que é muito puxado, TV
exige muito da gente, é uma questão, assim, de minuto, de hora, de, não, é segundos,
né, [...] então a exigência pra uma mulher, mãe de duas crianças já pequenas, é,
muito difícil, mãe tem que levar menino em médico, né, mãe tinha que se virar em
duas, né, a profissional e a, mãe e a mulher profissional, e a gente fazia muita
ginástica, acho que uma das maiores dificuldades nossas foi essa, porque nós não
contávamos com o apoio de nada, nós não tínhamos na época nenhuma creche,
nenhum tipo de assistência, a não ser da família...” (Beatriz)
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Joana, que teve um filho quando estava na faculdade, sem o apoio do pai da criança e
contou com o auxílio da mãe até que ele chegasse à adolescência, contou que, quando o
garoto passou a morar com ela, em meados da década de 1990, a vida se tornou um caos,
porque não conseguia se concentrar como antes no trabalho e não conseguia gerenciar a casa e
a vida do filho como queria, já que não contava com auxílio de trabalhadora doméstica. Para
ela, um dos entraves enfrentados pelas mulheres é justamente o fato de que a “cabeça da
mulher nunca está integralmente no trabalho, a gente tem filho, você tem casa pra administrar,
você nunca está integralmente [...] seu pensamento tá sempre em algum ponto, porque é assim
que a mulher é...”.
Mariana, casada, mãe de um rapaz (falecido em 2002, aos 18 anos) e uma moça,
explicou que sempre delegou as tarefas domésticas a uma funcionária, mas ainda assim
considera que precisou sacrificar a vida pessoal para obter sucesso profissional.
“Sempre foi muito difícil, porque na nossa profissão a gente trabalha demais, né?
[...] a gente tem horário pra chegar, mas a gente não tem horário pra sair e a vida
toda isso me foi muito, muito cobrado, porque eu era aquela que não cumpre
horários, eu era aquela que não chegava, nunca chegava, eu era aquela que sempre
tava fora de casa. E uma época eu achava até que eu podia conciliar, tipo assim, que
o meu marido podia fazer mais do que eu, mas ele até fazia, mas sempre ficava me
cobrando daquela parte que eu não fazia. Então, eu tive que... Isso foi muito difícil
pra mim. Eu acho que todo jornalista sofre isso em casa, independentemente de ser
homem ou mulher, dessas cobranças, de estar longe de casa. Mas eu acho que o fato
de eu ser mulher, isso me levou, de alguma forma, a eu mesma me cobrar muito, por
eu não conseguir fazer as coisas todas, eu sempre achava que eu não era uma mãe
exemplar, que as outras mães eram melhores do que eu, porque elas estavam, porque
elas iam. Então, isso eu sofri muito, sabe, com esse meu superego extremamente
cobrador, extremamente exigente, isso foi difícil pra mim... [...] especialmente
quando meus meninos eram pequenos, eu sofria muito com isso [...] durante muitos
anos eu acreditei que eu não era uma mãe boa para os meus filhos.” (Mariana)

Entretanto, ao mesmo tempo que essa opção é tida como um “sacrifício” em muitos
momentos, avaliando retroativamente, ela analisou que não poderia ter construído sua
trajetória de outra maneira:
“[...] porque pra mim só tinha um jeito da gente se destacar e, assim, não acho que
eu errei não, porque era assim mesmo, né, que era se envolvendo muito naquilo que
tava fazendo, mas isso também não era uma dor pra mim não, fazer o que eu tava
fazendo, eu gostava muito, eu sempre gostei muito do que eu faço.” (Mariana)

Débora, casada há 30 anos, declarou que o jornalismo contribuiu para que não fosse
mãe:
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“Eu digo que por causa do jornalismo eu não tive filhos. Não foi só por causa do
jornalismo, eu tenho endometriose, mas eu só descobri tardiamente porque eu estava
sempre envolvida com o jornalismo, aí quando eu descobri [...] já tava numa idade
maior e eu achei melhor, pelo desgaste emocional e financeiro e também porque
uma pessoa jornalista que for ficar pegando licença pra ficar fazendo tratamento pra
engravidar, certamente não será bem vista no seu trabalho, né? Então... eu não tive
filho também por causa do jornalismo.” (Débora)

Quanto à conciliação da vida pessoal com a profissional, ela acredita que o fato do
marido ser publicitário facilitou, porque ele compreende as exigências da profissão.
Valentina, que é casada, mas mantém casa separada do marido e não teve filhos, teceu as
seguintes considerações:
“[...] Eu não sei como que seria se eu tivesse filho, né, porque eu chegava oito, oito e
meia da manhã, por exemplo numa sexta-feira, e saía dez horas da noite, né?
Durante a semana, eu chegava oito e meia, nove horas da manhã, saía seis da tarde,
intervalo de almoço quando tinha era uma hora, né? Chega em casa à noite cê tá
preocupada é com a pauta do outro dia, [...] cê tá ligada, porque a gente não desliga,
né? É, então, realmente assim, eu porque, não digo que foi uma opção, né, acho que
foi,, não vou dizer pra você: ah, eu deliberadamente não quis ter uma família com
filhos, eu não vou dizer isso pra você, acho que foram as circunstâncias que me
levaram por esse caminho, mas eu acho que se eu tivesse filho seria muito difícil,
muuuiiito difícil! Sabe, assim, pra conciliar, porque realmente é uma, assim, não é
uma estrutura pensada pras mulheres, né? pra uma mulher que tem filho, que tem
família, né, não é pensada, né, cê não tem uma estrutura de creche, né, por
exemplo... Eu lembro assim de conversas num nível de sindicato, tudo, a dificuldade
pra você conseguir essas coisas, né? Então assim, pra você dar conta daquela tarefa e
assumir as tarefas de casa, aí assim, eu nunca tive que passar por isso, mas tenho
impressão que seria muito difícil pra mim fazer.” (Valentina)

Tálita, solteira, sem filhos, também opinou que obter um acordo entre a vida pessoal e
profissional para o/a jornalista é “muito difícil, muito difícil, muito difícil mesmo! Era uma
coisa complicada, foram vinte anos tendo que escolher entre Natal e Révéillon, Carnaval ou
Semana Santa [...] era uma vida muito complicada, muito puxada, canseira”. Segundo ela, nos
vinte anos em que trabalhou no jornal e lecionou, não conseguia sequer gozar as férias dos
dois empregos ao mesmo tempo. O que não a impediu, porém, de dizer que jornalismo é uma
paixão, que não se vê fazendo outra coisa, e que, tendo saído do jornalismo diário, encontrou
na docência a forma de repassar a novos jornalistas os valores éticos nos quais acredita.
Tatiana, solteira, sem filhos, considerou que não tinha vida doméstica enquanto
exercia a profissão:

178

“Que vida doméstica?! [...] Eu me casei com o jornalismo. Depois que eu separei,
esse rápido casamento, aquele fundo de poço que eu voltei, eu morava sozinha,
minha mãe veio morar comigo bem depois que meu pai faleceu, então eu morei
sozinha muitos anos. Era só trabalho mesmo, eu já tinha tido a decepção do
casamento, fiquei muito tempo sem gostar de ninguém, enfiei a cara no trabalho e
fui. Pagava uma pessoa que vinha duas vezes por semana, limpava casa, lavava e
passava roupa, pronto, comia fora de casa e pronto, assim foi minha vida durante
muuitos anos.” (Tatiana)

Sílvia disse que enquanto era solteira e morava com a mãe não sentia dificuldades em
conciliar a vida profissional com a pessoal, já que a mãe se encarregava da maior parte das
tarefas domésticas, mas que desde que se casou, há cinco anos, mesmo tendo optado por não
ter filhos, a situação mudou e ela resumiu assim a desigualdade na distribuição de tarefas
entre ela e o companheiro:
“[...] eu posso comparar como é que é eu chegar do trabalho e ele chegar do
trabalho. Eu chego do trabalho, nem sento, ou tiro a roupa, já vou pra cozinha, já
faço o almoço e tem sempre muita coisa pra fazer; ele chega, ele trabalha à tarde,
n’outro horário, e quando ele chega, tá com o tempo livre pra fazer o que ele quiser.
Eu sempre percebo isso: a gente tem obrigação, ele pode até fazer alguma coisa, mas
pra ajudar, sendo que a obrigação é minha.” (Sílvia)

Clarice é solteira mora com a mãe e tem dois filhos, um biológico outro adotivo. Ela
relatou que no começo da carreira foi fácil conciliar as esferas profissional e pessoal, já que
contava com o total suporte materno em casa, e que a dificuldade veio quando teve um filho,
há dez anos, e que agora está mais complicado com o envelhecimento da mãe.
“[...] agora eu não sou só a filha, eu agora sou a mãe do meu filho e quase a mãe da
minha mãe, porque a minha mãe já tá com 73 anos, enfrenta problemas de saúde e
eu sou a chefe da família, então eu trabalho o dia inteiro e tenho que acompanhar os
meninos104 na escola, tenho as minhas atividades extras...” (Clarice)

Clarice atualmente é chefe do departamento de comunicação de um órgão público,
onde trabalha oito horas diárias de segunda a sexta-feira, está finalizando um curso de Direito
e presta, eventualmente, assessoria para escritórios de advocacia, o que faz com que suas
jornadas, geralmente, comecem às 8h e se encerrem às 23h. Entretanto, durante o depoimento
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Além do filho biológico, Clarice adotou o filho de um primo, que não tinha condições de assegurar a criação
da criança.
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ela se policiou, dizendo que não pode reclamar, já que foi a primeira da família a ter
oportunidade de cursar uma universidade105:
“Enquanto todos os meus primos, todas as minhas primas sequer conseguiram
terminar o segundo grau, ou às vezes o primeiro, sequer conseguiram o primeiro, eu
já tô indo pro meu segundo curso universitário, parece pouco, mas numa família de
negros [...] estudar era luxo...”. (Clarice)

Ela salienta também que conta com a compreensão de chefes e colegas, o que facilita
essa conciliação. Mas isso não a impediu de constatar que esse difícil equilíbrio de papéis,
entres as quais sobressai o de uma provedora, o preço que lhe é cobrado vem na ausência do
tempo de convivência com sua família e para o lazer e nas consequências em sua saúde.
Fernanda, casada há 22 anos, mãe de uma garota e um garoto, acredita que tinha
facilidade para conciliar a vida pessoal com a vida profissional graças à renda,
complementada com trabalhos esporádicos em assessorias de imprensa e colunas sociais em
revistas, que lhe permitia contar com uma funcionária para os serviços domésticos.
Entretanto, segundo ela, nem sempre era fácil conseguir despensa do trabalho quando
precisava levar criança a médico, por exemplo. Com a precarização do piso salarial de
jornalista, Fernanda se viu em uma situação de muita dificuldade para cobrir os gastos com
trabalhadoras domésticas, ao mesmo tempo em que a carga horária exigida excedia as cinco
horas previstas na legislação, sem pagamento de hora extra (o que, segundo ela, foi o que teve
maior peso na decisão), e ainda ocorreu um roubo de uma bicicleta na garagem de sua casa
enquanto as crianças se encontravam lá, sozinhas. Tudo isso somou e contribuiu para que se
‘desencantasse’ com a profissão:
“Tem que acontecer um choque pra você parar. Aí eu falei: será que compensa? Eu
comecei meio que desgostar do jornal, não conseguia, não tava mais focada na
matéria que eu tava fazendo, tava focada lá em casa, como é que tava com os
meninos lá. E aí eu acho assim, tá bom, eu comecei a avaliar: você ama o que você
faz, mas até que ponto você ama o que você faz quando tá comprometendo um
negócio que é muito mais importante?” (Fernanda)

Depois de pedir demissão no trabalho, em 2013, ela se mantém como jornalista
autônoma e realiza assessorias de imprensa para órgãos e eventos. Paralelamente começou um
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A mãe de Clarice, que a teve em um período em que ter uma criança sem se casar era motivo de profunda
discriminação social, enfrentou resistência de toda a família para que a filha estudasse. De acordo com Clarice, a
mãe pagou escolas particulares com o salário de empregada doméstica, o que, em alguns meses, consumia 50%
de sua parte no orçamento doméstico, fazendo com que ela fizesse ‘bicos’ como faxineira para complementar a
renda.
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curso de Direito e está realizando estágio em um escritório de advocacia. Quanto ao arranjo
familiar, Fernanda informou que não há exatamente uma rotina e uma divisão de tarefas,
sendo comum não poder se liberar do trabalho no escritório de advocacia e a família almoçar
em restaurante. Além disso, conta com o trabalho de uma diarista uma vez por semana e
delega ao marido e à filha a responsabilidade de cuidar das próprias roupas e o preparo da
comida à noite.
Verônica teve uma filha na adolescência e ela estava com dois anos quando começou a
estagiar em um jornal impresso. Na época morava em cuidade vizinha e deixava a filha sob os
cuidados de sua mãe para vir a capital, onde estudava de manhã e trabalhava à tarde. Sem
veículo particular, ela afirma que a carga horária se tornou um problema constante em 1999,
quando foi transferida da editoria de Cultura, onde conseguia fazer o trabalho cumprindo as
cinco horas regulamentares, para a editoria de Cidades. Segundo ela, embora nunca tenha sido
dito a ela que deveria ficar além do seu horário, sentia que isso era obrigatório. Um dos
problemas, relembrou, ocorreu quando cobriu uma manifestação encabeçada por motoristas
do transporte coletivo alternativo106. Trabalhando no período da manhã, depois de colher as
informações no local, voltou para a redação e conseguiu entregar a matéria às 13h30,
retornando, então para a sua casa. A manifestação continuou, a polícia foi acionada e, ao
reprimir os manifestantes com tiros, matou um dos motoristas. Como na época a internet era
incipiente e o editor não havia enviado alguém para continuar a cobrir a pauta, o jornal foi
‘furado’ pelo concorrente.
“Aí eu recebi uma bronca do chefe, ele me xingou de tudo quanto é nome, me falou
que eu era repórter de internet, que não servia pra tá ali, sabe? foi uma situação
muito constrangedora, [...] eu me senti como se eu não servisse pra ser jornalista
mesmo. [...] eu me senti: ‘nossa, eu não mereço estar no jornalismo mesmo, eu acho
que eu tenho que me esforçar mais, eu acho que eu...’ Isso assim, ao mesmo tempo
cê fica com a cabeça na criança, né? ‘Nossa, eu deixei a criança em casa com a
minha mãe, e eu tenho que ir lá, cuidar dela, é meu papel.’ Então, eu fiquei muito...
foi um conflito muito grande nessa época.” (Verônica)

Para corresponder às expectativas do chefe, Verônica passou a ficar bem além do seu
horário e, em um dia de plantão noturno, que, teoricamente, começava às 18h e terminava às
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A péssima estrutura do sistema coletivo de transporte de Goiânia fez com que surgisse no final da década de
1990 o transporte de passageiros por vans, kombis e micro-ônibus que cobravam um valor cerca de 10% acima
do custo da passagem e faziam as mesmas linhas dos ônibus regulamentados. Funcionou na clandestinidade por
algum tempo, chegou a ser proibido por lei pela Prefeitura de Goiânia, mas, devido ao clamor da população, foi
regulamentado no ano de 2003 e hoje funciona em um sistema de cooperativa.
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23h, terminou por passar a noite toda na redação, porque perdeu o último ônibus, que saía à
meia-noite para sua cidade. No início dos anos 2000 conseguiu um emprego como assessora
de imprensa de um órgão público, o que a fez se mudar para Goiânia. Em 2004, decidiu trazer
a filha para morar com ela:
“Esse era um dilema pra mim também. [...] Ela tinha oito anos. Eu tinha que deixá-la
sozinha em casa, trancada, e eu ia pro trabalho e na hora do almoço era uma correria
porque eu tinha que levá-la pra almoçar e levá-la pra escola, sempre foi muito
corrido.” (Verônica)

Roberta comentou que nos primeiros anos de jornalista não havia grandes dificuldades
em conciliar a vida profissional com a vida pessoal, mas desde que se casou, há cinco anos, e
se tornou mãe de dois meninos, na época107 da entrevista com cinco e um ano de idade (o
bebê estava junto com ela enquanto concedia a entrevista em um parque da cidade), tudo
mudou. Embora tenha conseguido se tornar uma profissional de sucesso na área de esporte,
um segmento do jornalismo que ainda tem uma maioria masculina, Roberta não obteve o
mesmo êxito ao solicitar do marido o compartilhamento nas tarefas domésticas:
“Eu sou casada com um machista nato, ele fala que ele trabalha, ele coloca dinheiro,
ele não tem que fazer nada [...] ‘Não, eu sou homem!’ Tipo assim, meu filho acorda
de noite chorando, eu olho pro lado e ele: ‘Não vou levantar’. Ele não levanta! Ele é
bem machista nesse ponto. [...] É o mais machista que eu conheço, de todos os tipos
de relações profissionais, pessoais. [...] cuido dos dois, cuido da casa, faço comida...
pra te tá dando essa entrevista aqui eu já lavei roupa, já fiz a comida dele, já dei
banho nele, já cuidei de tudo lá em casa. [...] Tudo sou eu, tudo sou eu, meu marido
não sabe nem o que que tem na geladeira, ele chega e come o que tá pronto, tudo sou
eu, eu sou assim super atarefada, eu não paro um minuto.” (Roberta)

O que o marido faz dentro de casa, disse Roberta, é cuidar dos filhos quando ela está
de plantão no final de semana, ou quando precisa trabalhar até mais tarde, horário em que os
garotos estão dormindo, frisou ela. Para as tarefas domésticas, ela conta com o serviço de uma
diarista três vezes por semana e com o auxílio da mãe e da sogra para cuidar do filho caçula
no momento em que ela vai cumprir as seis horas de trabalho na tevê, período em que o mais
velho está na escola.
Para Bianca a conciliação da vida profissional com a vida pessoal é tranquila pelo fato
de ter se casado com um jornalista, em 2013, e de ambos trabalharem no mesmo jornal.
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“Acaba que a gente tem uma rotina que dá pra conciliar perfeitamente [...] Eu tive
muita sorte, porque eu nunca vi isso acontecer na minha família, [...] então eu tô
fazendo algum freela, [...] enquanto meu esposo não, ele já, ele já não pega tanto
trabalho assim pra dentro de casa, então, eu tô trabalhando, ele tá lavando a louça,
ele tá fazendo o almoço, então, assim, ele faz muito mais tarefas diárias domésticas
do que eu. [...] Então, é até meio que o inverso, então ele sabe que eu tô trabalhando,
tô no meu computador, tô escrevendo uma matéria, apurando qualquer coisa, ele tá
trabalhando em casa, então a gente vai dividindo assim, né? [...] quando ele precisa
de um tempo pra fazer alguma coisa, eu também tô tentando dar uma mão, ou então
a gente simplesmente larga e deixa a casa, deixa empoeirar. A gente liga, alguém
vem e dá um jeito. Então, assim, não tem cobrança...” (Bianca)

Ela relatou que não há cobrança também sobre a vida profissional, já que tanto ela
quanto o marido sabem que pode acontecer de chegar em casa às dez horas da noite, ou sair
muito cedo algum dia, porque “imprevistos acontecem”. Entretanto, Bianca informou que sua
família de origem não entende sua dedicação ao trabalho.
“Eles não entendem de maneira nenhuma, reclamam muito, falam: ‘Ah, mas o seu
trabalho, mas você não ganha nada’, meu pai fala: ‘Meu pião ganha mais que você,
então como que você vai sair daqui num churrasco e vai ter que trabalhar?’, ou então
assim: ‘Como que cê trabalha no final de semana? Você não é médica nem nada!”
(Bianca)

O primeiro resultado que emerge de todos os depoimentos que trataram da conciliação
da vida profissional com a pessoal é que, para todas as entrevistadas, a dedicação de tempo
exigida pela profissão de jornalista é algo que leva ao sentimento de ausência de uma vida
privada satisfatória. Conforme diz Travancas (1993, p. 35, grifo da autora), “O jornalista, de
certo modo, não é ‘dono’ do seu próprio tempo: este não lhe pertence, e sim à carreira”. Nas
entrevistas que Travancas (1993) fez com jornalistas mulheres, ela analisa que os
depoimentos são pautados por muita contradição. Isso pode ser observado na entrevista de
Mariana, que embora diga que essa dedicação ao trabalho tenha causado sofrimento e gerado
culpa de não ser uma “boa mãe”, ao mesmo tempo considera que não havia outra forma de
“dar certo” na profissão de jornalista. E na fala de Tálita, que analisa como muito
“complicada” a falta de tempo acarretada pela profissão, mas simultaneamente, define a
atividade como uma paixão, e que não poderia ter feito outra coisa em sua vida. No
depoimento de Clarice, também se percebe que, apesar da sobrecarga intensa, ela se recrimina
por se queixar, já que ela foi a única da família a ter oportunidade de fazer um curso
universitário.
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O impacto da profissão na vida familiar é sentido de maneiras diferenciadas, mas é
sempre relevante, como no depoimento de Débora, que debita na conta do jornalismo o fato
de não ter sido mãe; na de Verônica, que não pode acompanhar a infância da filha como
gostaria; no de Clarice, que não tem tempo para o lazer e para convivência com os seus; no de
Tálita, que não é mãe, mas que trabalhou por 20 anos como repórter no mesmo jornal e além
de ter sempre que optar em qual data festiva não trabalharia, ainda não conseguia tirar férias
ao mesmo tempo dos dois empregos que sempre manteve para a sobrevivência. O choque
entre a vida profissional e pessoal também está expresso no discurso de Beatriz, que considera
que muitos trabalhos que poderiam ter lhe rendido reconhecimento pessoal e financeiro não
foram continuados porque em alguns momentos ela teve de optar por cuidar dos filhos. E
apesar dela ter vivido uma situação peculiar, com o marido preso na ditadura militar, ela
acredita que há uma continuidade dessa atribuição do trabalho reprodutivo designado às
mulheres, o que faz com que as mulheres profissionais tenham que “se virar em duas” e que
“um homem não abandona o trabalho para cuidar de filhos”, fator que é observado por
Bruschini e Ricoldi (2012, p. 284), de que “[...] os homens têm mais condições de manter
separadas as esferas do trabalho e da família”. Por essa razão, Rocha (2004) comprovou que,
entre as jornalistas que entrevistou, aquelas que alcançaram sucesso profissional, tanto em
termos de reconhecimento pessoal quanto financeiro, são mulheres que disputam o mercado
de trabalho semelhante aos homens, cumprindo extensas jornadas de trabalho e ocupando
cargos que exigem uma maior dedicação profissional. Situação que pode ser comprovada na
trajetória de Mariana, que foi a primeira mulher a ocupar durante cinco anos o cargo de
editora-chefe do maior jornal impresso do estado.
As atividades de reprodução e as tarefas domésticas, temas que apenas bem
recentemente tem sido tema de discussões públicas no Brasil, ainda é possível comprovar que
elas continuam, em sua maioria, imputadas às mulheres, e que este se mostrou um ponto
crucial para as profissionais do jornalismo que são casadas, que são oito entre as doze
jornalistas selecionadas, ou que têm filhos/as, que também são oito mulheres. A principal
queixa vem de Roberta, que não pode contar com o marido nem para uma “ajuda”, embora
cumpra uma extensa jornada de trabalho como repórter de um programa esportivo; em
seguida vem a de Clarice, que além de zelar por um jovem e uma criança, agora tem que
cuidar também da mãe que está idosa e com problemas de saúde; de Verônica, que para que
pudesse morar junto com a filha na infância, tinha que deixá-la sozinha por um período
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enquanto trabalhava. Quanto ao compartilhamento das tarefas domésticas com os
companheiros, destacam-se as entrevistas de Sílvia, que conta com a “ajuda” ocasional do
marido, sendo que, como ocorre na maioria dos lares, a responsabilidade de todas as tarefas
domésticas é dela; e também de Roberta, que não recebe nenhum tipo de apoio do marido
para as tarefas diárias e se vê sobrecarregada com a criação dos filhos pequenos assim como
Beatriz nas décadas de 1970 e 1980. Elementos que evidenciam, além da falta de
compartilhamento parental, a ausência de políticas públicas que obriguem empresas privadas
a manterem creches para auxiliar pais e mães trabalhadores/as, já que jornalistas não se
encaixam nas faixas salariais para obtenção de vagas em creches públicas.
Entre as percepções trazidas pela pesquisa de Bruschini e Ricoldi (2012) está o fato de
que o trabalho doméstico continua sendo uma atribuição feminina, portanto os homens não o
encabeçam, apenas ajudam a realizá-lo e que “[...] essa forma periférica que a ‘ajuda’
masculina assume significa que essas tarefas estão entre o que sobra para ser feito (quando as
mulheres não dão conta) ou o que os homens gostam ou preferem fazer” (idem, p. 263, grifo
das autoras), que é o que acontece no casamento de Débora, em que o marido partilha
algumas tarefas, mas se ocupa sobretudo das refeições, porque gosta de cozinhar. As
pesquisadoras encontraram também arranjos mais igualitários, que se assemelham ao que é
vivido por Bianca e o marido, os quais, de acordo com a investigação de Bruschini e Ricoldi
(2012), são encontrados entre casais mais jovens e com mais tempo de estudo. Mas, como
revela a entrevista de Bianca: “Eu tive muita sorte, porque eu nunca vi isso acontecer na
minha família”, isto é, o compartilhamento de tarefas que ela tem com o marido é o único que
ela conhece de todos os casais com quem convive em Goiânia e é lançado à conta do acaso,
da sorte, já que este não é um comportamento aprendido pelos homens, nem aguardado pela
maioria das mulheres. Méda (2005) apresenta um estudo sobre políticas públicas implantadas
na Suécia, com licença parental (em vez de licença maternidade), regulamentação do trabalho
de meio período, paridade de salários, declaração de imposto de renda separados, que levaram
a relações mais igualitárias entre os sexos, tanto na esfera profissional, quanto pessoal,
mostrando o quanto esse país, e outros países nórdicos que têm copiado o modelo sueco, está
avançado e o quanto ainda falta para que seu próprio país, a França, avance nesse sentido. No
Brasil, além das dificuldades já vividas pelas mulheres, conforme apontam Bruschini e
Ricoldi (2012), temos assistido a retrocessos, com mulheres que defendem o sistema
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patriarcal e atacam as conquistas obtidas pelo feminismo108. Para Hirata (2003, p. 20, grifo da
autora), “[...] enquanto a ‘conciliação’ entre vida profissional e vida familiar, trabalho
assalariado e trabalho doméstico for pertinente somente para as mulheres, as bases em que se
sustenta essa divisão sexual não parecem estar ameaçadas em seus fundamentos". Embora as
mulheres selecionadas para esta pesquisa sejam, em sua maioria, profissionais que se
destacaram no jornalismo, a conciliação entre a esfera pública e a esfera privada ainda se
mostra um ponto conflituoso, que traz prejuízos, sobrecarga e, em muitos casos, contribui
para o desencanto com a profissão.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os testemunhos são abundantes, tratam de vários assuntos que não estão contemplados
nessa dissertação e a multiplicidade de opiniões demandaria muito mais análises para que
todos os sentidos fossem desvendados. A tentativa foi a de ater os resultados pesquisa às
questões que foram elaboradas antes de se iniciar as entrevistas. Na pergunta sobre a visão
que as profissionais têm do jornalismo, houve um compartilhamento de visões entre a maioria
das jornalistas entrevistadas quanto a algumas questões, como por exemplo, sobre os papéis
originais do jornalismo, em defesa da democracia, na vigilância do poder e na constituição da
cidadania, fatores que haviam sido percebidos por Travancas (1993), Figaro (2013) e Leite
(2015) em suas pesquisas.

A figura de um jornalista universal aparecia nos discursos à medida que eles e elas
descreviam a profissão e o profissional. Na verdade, os profissionais empenham-se
em torno desses discursos, manuseando os significados do que é ser jornalista, seja
na assessoria de imprensa, seja na redação, seja nas oportunidades que fabricam.
(LEITE, 2015, p. 219)

No momento em que passam a analisar esses significados do que é ser jornalista, a
maioria começa a considerar que estes papéis originais, acima elencados, não têm sido
cumpridos, o que vai ao encontro das análises de Nonato (2013, p. 148), que assim classifica:
108

Para citar apenas dois exemplos de mulheres que têm atuado ativamente contra o feminismo e contra estudos
de gênero, citamos, do facebook, a página Moça não sou obrigada a ser feminista, que, em 3 de junho de 2018,
contava com mais de 40 mais seguidores/as e cuja editora, Thaís Godoy Azevedo chegou a ser convidada para
vir à UFG ministrar palestra no ano de 2017; e também a de Ana Caroline Campagnolo, que na mesma data,
tinha quase 70 mil seguidores, e além de dedicar seu tempo a ler e desconstruir sistematicamente os estudos de
gênero (com argumentos rasos), ataca homossexuais, negros/as e é cabo eleitoral de Bolsonaro.
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“A falência do discurso humanista derrubou todos os paradigmas estabelecidos dentro do
iluminismo. Os avanços tecnológicos e econômicos trouxeram um novo caráter ao jornalismo
e a seu discurso”. Dessa forma, conforme apontam Valentina e Bianca, o tempo de dedicação
ao trabalho aumentou por causa das novas tecnologias e, como é lembrado pela primeira, as
responsabilidades domésticas femininas dificultam essa conciliação. Outro aspecto relevante
observado quanto à precarização da profissão, que é abordada pela maioria das entrevistadas e
está de acordo com o que mostram os estudos de Figaro (2013) e Leite (2015), é de que há,
cada vez mais, um trânsito entre multiplataformas para a complementação da renda. E há
ainda o fato comprovado pela pesquisa da FENAJ, de que a maior parte do contingente
profissional é formado por jovens, e de acordo com a pesquisa de Figaro (2013), a maioria
apresenta dificuldades para se organizar financeiramente a médio e curto prazo. Conforme as
investigações de Leite (2015), as mudanças técnicas e tecnológicas criaram algumas funções,
desapareceram com outras, diminuíram as divisões entre as funções do/a jornalista, do/a
assessor/a de imprensa e do/a assessor/a de comunicação. E nesse processo, de acordo com a
pesquisadora, também é possível perceber as implicações da divisão sexual do trabalho:
Os profissionais estão transitando de uma função à outra, sendo ‘multiplataformas’,
exercendo diversos tipos de contrato de trabalho, algumas vezes simultaneamente.
São processos articulados de banalização e profissionalização do jornalismo. Estes
fenômenos foram generificados, com as mulheres se concentrando mais nos
processos de precarização e banalização, e os homens mais no processo de expertise.
(LEITE, 2015, p. 14, grifo da autora).

Estas mudanças agravaram a condição econômica de jornalistas e aumentaram a
necessidade de manter mais de um trabalho para complementar renda, o que já era uma
realidade vivida pela maioria e foi constatada desde a primeira entrevistada, Ieda, que
conciliava o trabalho em jornalismo com a docência; Joana, que exercia paralelamente tanto o
trabalho de produtora de telejornais como o de repórter de jornal impresso com o de assessora
de imprensa; Tálita, que conciliou por muito tempo o jornalismo com assessorias de imprensa
e, em seguida, com a atividade de professora; Fernanda, que mantinha colunas em revistas e
fazia trabalhos esporádicos de assessoria de imprensa enquanto era repórter de jornal
impresso; Clarice, que concilia o trabalho de oito horas de assessora de imprensa em órgão
público com outros prestados a escritórios de advocacia; e Bianca, que se equilibra entre o
trabalho de repórter no jornal impresso e aqueles prestados a vários clientes e empresas em
mídias sociais – para citar apenas alguns exemplos. Além disso, três dentre as entrevistadas,
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Clarice, Fernanda e Simone estão fazendo Direito, embora nenhuma delas tenha falado em
abandonar a carreira de jornalismo, preveem uma possibilidade de complementar renda, e
Clarice diz que, se surgir algo que valha a pena, seguirá carreira no direito.
Com relação às mudanças trazidas pela feminização da profissão, as jornalistas, em
sua maioria, consideram que as mulheres são mais cuidadosas, mais detalhistas com o que
produzem, características que são vistas como tipicamente femininas, mas algumas delas,
como Mariana, Raquel e Lúcia lembraram que estas características fazem parte da construção
social da feminilidade e não são exigidas na construção da masculinidade. Outra questão
visível é que, independente do fator geracional, as mulheres que se destacaram na profissão
exigem demais de si mesmas, conforme destacou Mariana, de que se preparou para ser a
melhor; Lúcia, que considerou ter feito sacrifícios que lhe custaram a convivência com a
família; e Raquel, que disse sempre ter sido “extremamente exigente consigo mesma”. No
exercício de cargo de chefia, a maioria destacou e percebeu nas mulheres a necessidade de
incorporar códigos masculinos e aquelas que exercem com mais flexibilidade, uma
característica tida como feminina, consideraram que em alguns momentos não foram
respeitadas. Valentina destacou o fato de que ao fazer exigências enquanto chefe era tachada
de durona e estressada, o que corresponde à análise de Leite (2015) de que mulheres chefes
que tenham atitudes que nos homens são vistas como “naturais” nas mulheres são vistas como
inapropriadas. Além disso, conforme foi percebido por Bianca e Helena, as mulheres que
exercem cargos de liderança são questionadas pelos/as subordinados/as e têm necessidade de
provar continuamente capacidades e competências. Márcia relatou que observava as mulheres
se desestabilizarem mais emocionalmente que os homens quando assumiam posições de
comando e que, por estarem quase sempre subordinadas a um homem, transmitiam a carga
que haviam recebido no momento de transmitir as ordens, o que vai ao encontro do que Rocha
percebeu (2004, p. 195) ao analisar homens e mulheres na chefia: “Assim, a carga da
administração das emoções que precisam fazer é menor, inclusive porque não encontram
legitimidade social para o exercício da autoridade nas posições de comando”. Trazendo um
exemplo de outro campo, o acadêmico, uma prova de que a sociedade tem mais respeito e
considera mais legítimas as determinações masculinas vem do fato que os estudos de gênero
só passaram a ser aceitos sem questionamentos pela academia depois que um homem,
Bourdieu (2002), lançou, no ano de 1998, A dominação masculina, o que significou uma
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legitimação da área enquanto saber científico109. A discussão sobre o rebuliço que esse
reconhecimento gerou entre as estudiosas feministas pode ser encontrada em um artigo que
compila discussões de uma mesa-redonda, coordenada pela revista Mouvements110
(DEVREUX et al., 2002), logo após o falecimento do sociólogo, em 2002. Intitulado A crítica
feminista e a dominação masculina111, o debate revela a tensão que envolve as questões de
gênero, as disputas e a relutância das feministas em endossar o sucesso que a obra alcançou
entre pesquisadores/as de todo o mundo.
É certo que o surgimento desse livro foi recebido com uma certa ambivalência pelas
pesquisadoras feministas, em particular pelas sociólogas feministas. De uma parte,
um sociólogo reconhecido tornava visível um campo de análise do funcionamento
social ao qual se via recusar a legitimidade depois de décadas por todos os níveis da
nossa instituição (em termos de acesso às publicações, de ensinamentos, de carreira).
Mas ao mesmo tempo, havia uma forte irritação de ver sob a pluma de um homem,
porque ele se chamava Bourdieu, a audácia de fazer como se décadas de trabalho
não existessem, de pegar os resultados de autoras que para nós são as fundadoras
sem referenciar, de “descobrir” enfim a importância do campo da dominação
masculina e do papel que desempenham os sistemas de representação e os efeitos de
categorização, todas coisas estabelecidas cientificamente bem antes do artigo Actes
de la Recherche escrito quase dez anos antes do livro e que constitui a sua maior
parte112 (DEVREUX et al, 2002, p. 63, livre tradução da autora).

Quanto às percepções que as jornalistas têm das desigualdades de gênero, estas são
diversas e vão desde a distribuição de pautas até a observação de que as mulheres são mais
submetidas a situações de assédio moral que os homens. Conforme destacado por Traquina
(2005), a cultura profissional também é moldada por constrangimentos e punições, que fazem
parte do processo de socialização na redação.

109

Prova de tal fato pode ser obtido com alguns cliques no banco de dados da Capes sobre estudos de gênero na
comunicação que utilizam somente a obra de Bourdieu como referência.
110
A revista se propõe a ser um espaço de diálogo entre pesquisadores/as e movimentos sociais.
111
La critique feministe et la domination masculine.
112
Il est certain que la parution de ce livre a été reçue avec une certaine ambivalence chez les chercheuses
féministes, en particulier chez les sociologues féministes. D’une part, un sociologue reconnu rendait visible un
champ d’analyse du fonctionnement social qui se voyait refuser sa légitimité depuis des décennies par tous les
niveaux de nos institutions (en termes d’accès aux publications, d’enseignements, de carrière). Mais en même
temps, il y avait une forte irritation à voir sous la plume d’un homme, parce qu’il s’appelait Bourdieu, le culot de
faire comme si ces décennies de travaux n’existaient pas, de reprendre les résultats d’auteures qui pour nous sont
des fondatrices sans y référer, de « découvrir » enfin l’importance du champ de la domination masculine et du
rôle qu’y jouent les systèmes de représentations et les effets de catégorisation, toutes choses établies
scientifiquement bien avant l’article des Actes de la Recherche écrit près de dix ans avant le livre et qui constitue
sa plus grande part. On avait quand même un peu l’impression que de tels manquements aux règles du monde
scientifique auraient valu à l’étudiant Bourdieu de sévères remontrances par ses professeurs s’il avait présenté un
mémoire dans un tel état de méconnaissance du champ
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O jornalista sabe que o seu trabalho vai passar por uma cadeia organizacional em
que os seus superiores hierárquicos e os seus assistentes têm certos poderes e meios
de controle. O jornalista tem que se antecipar às expectativas dos seus superiores
para evitar os retoques dos seus textos (trabalho suplementar para a organização) e
as reprimendas – dois meios que fazem parte do sistema de controle, e que podem
ter efeitos sobra a manutenção ou não do seu lugar, a escolha das suas tarefas, e a
sua promoção – quer dizer, nada menos do que a sua carreira profissional.
(TRAQUINA, 2005, p.158)

Porém, como apontado por Simões e Silveirinha (2016, p. 46), “elas têm de
“compensar” e equilibrar suas identidades de género, organizacionais e profissionais”. Da
mesma forma, nessa investigação, as entrevistadas narraram situações em que o fato de serem
mulheres foi determinante para que fossem discriminadas e sofressem assédio e perseguição,
comprovando que as redações são espaços generificados, o que pode ser percebido desde
Beatriz, que se ressente por ter tido seu nome publicamente exposto no jornal onde trabalhava
e confirma que teria sido diferente se fosse um homem na mesma situação; Joana, que passou
por dois telejornais nos quais afirma que os homens eram privilegiados e as mulheres sofriam
constante assédio moral dos chefe; Débora, que sofreu assédio moral por cerca de 20 anos por
parte do editor da sua área de atuação e que assegura que o tratamento direcionado às
repórteres era diferente do que era dispensado aos repórteres; Tatiana, que foi assediada
sexualmente por três anos pelo editor-chefe e disse que, devido às recusas, era assediada
moralmente; e Helena, que foi assediada sexualmente por uma fonte e não conseguiu sequer
que isso fosse noticiado no jornal em que trabalha - para citar apenas alguns casos.
Segundo a maior parte dos depoimentos desta pesquisa, o jornalismo, apesar de ter um
hoje uma maioria feminina que exerce a profissão, carrega o peso da herança cultural da
naturalização das desigualdades entre os sexos, disparidades construídas segundo as
diferenças biológicas entre mulheres e homens e reproduzidas nos produtos informativos.
Nesse sentido, os espaços de exercício do jornalismo também são espaços ‘generificados’,
que reproduzem, tanto nas relações entre seus/suas profissionais, quanto na publicação das
notícias os conceitos reafirmados pela sociedade em suas práticas de que as diferenças
biológicas pautam os comportamentos e que elas são insuperáveis. Fundamentadas nessas
diferenças, algumas jornalistas contribuem para legitimar as desigualdades entre os sexos e
continuam a validar os estereótipos, as atitudes sexistas que marcam as relações sociais em
todos os níveis. Conforme ressaltado pela maioria das entrevistadas, no debate das pautas e no
tratamento de informações que abordam questões de gênero, continuam sendo visíveis a
reprodução dos estereótipos, a valorização do masculino e a desvalorização do feminino. E
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mesmo quando se tem consciência de tal situação, como no caso de Valentina, o que ela
revela é que: “a gente tentava fazer pautas que tentassem captar, vamos dizer assim, o que
tava na sociedade’”, e na maioria das vezes sem questionamentos, como bem colocado pela exeditora: “até porque a gente como a gente faz um modelo de jornalismo que às vezes ele pode

até discutir comportamento, mas ele não discute estrutura econômica, distribuição de renda,
não passa por essa discussão, então ele não dá conta, ele só vai até um certo lugar”. Mesmo no
caso de Mariana, que detinha poder como editora-chefe, nota-se que nem sempre ela
conseguia fazer com que sua opinião sobre questões de gênero prevalecesse porque a visão de
seus colegas – homens – era de que o jornal estava sendo elaborado primordialmente para a
leitura de homens e ela não podia “contribuir para não quererem o jornal”. Como se percebe
no depoimento de Viviane, que é diferenciado dos demais por representar um setor
ultraconservador da sociedade, a questão dos papéis tradicionalmente destinados homens e
mulheres é reforçada e ela chega a elaborar uma teoria segundo a qual a sociedade estaria
violenta por causa da subversão dos papéis de gênero atribuídos pela sociedade androcêntrica,
quando o que se vê são justamente violências ocorrendo por causa da crença nesses papéis,
como o ‘direito’ que homens acreditam ter diante dos corpos femininos ao se relacionar
sexualmente com elas. Os questionamentos que ela traz sobre o Movimento das Vadias, por
exemplo, faz parte daquela velha concepção social de que homens cometem crimes sexuais
porque são ‘provocados’ pelas mulheres por meio de comportamentos e vestimentas e não
porque como destaca Lúcia “homens acham que podem estuprar”.

Desaprender o sexismo significa muita coisa e muita coisa extremamente difícil. O
sexismo ou a diferença sexual primária traduzida em hierarquia (chamemos gênero
ou ideologia de gênero se quisermos) é um sistema, uma estrutura que antecede
nossa existência no mundo. Chegamos ao mundo e a encontramos e nossa
socialização a reforça cotidianamente. Mas somos também seres agentes, atuantes,
atores/atrizes, os nomes variam, e isso significa que temos o poder da ação
consciente, planejada. Que desenvolvemos capacidades, habilidades, estratégias
capazes de conter, reprimir e eliminar as formas de opressão que nos subjugam. Que
o que está socialmente dado pode ser transformado. É nesta direção que o feminismo
age enquanto movimento social. (GONÇALVES, 2016, p. 10).

Quanto à maneira que lidaram com os casos de assédio e situações de sexismo a que
foram submetidas, o primeiro exemplo vem de Beatriz, que enfrentou os casos de assédio
moral e sexismo pedindo demissão de todos os empregos onde ocorreram e em alguns
episódios enfrentou os chefes que cometeram as discriminações. Das jornalistas das décadas
de 1980 e 1990 percebe-se que algumas pediram demissão, outras toleraram o assédio por um
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tempo considerável e que quando decidiram dar nome à opressão, foram demitidas. Nos casos
de assédio sexual, desde Ieda, nota-se a recusa, mas também o silêncio em relação às práticas,
pelo temor de que seus depoimentos fossem contestados ou que fossem acusadas de terem
“provocado” o assédio e, em alguns casos, o temor de perder o trabalho. Em muitos casos,
como no de Fernanda, Viviane e Roberta, elas demonstraram que não levavam/levam a sério
essas “cantadas”, já que elas acreditam que é possível resolver na base da “brincadeira”. A
mudança de comportamento foi apresentada por Helena, que não hesitou em falar sobre o
assunto, tentou denunciar o agressor e, mesmo não tendo conseguido, buscou formas de
reparação, processando o veículo no qual atuava. Fica evidente nessa situação, e também na
de Tatiana, que as empresas demonstraram claramente não ter nenhuma política profissional
para lidar com essas situações, incluindo os departamentos de recursos humanos, que estavam
despreparados para lidar com episódios assim, já que, em nenhum dos casos relatados,
conseguiram dar algum suporte diante da direção da redação e da empresa.
Sobre conciliação da vida profissional com a vida pessoal, comprova-se que o
jornalismo é uma profissão que exige um grande empenho em termos de tempo e que, aquelas
que conseguiram ter uma trajetória de sucesso, mesmo delegando os serviços domésticos,
sentem que sacrificaram a vida pessoal em nome da profissional. Nota-se também que, com
exceção de Bianca, as responsabilidades do trabalho doméstico e reprodutivo ainda recaem
quase que completamente sobre os ombros femininos, o que dificulta essa conciliação e faz
com que a maioria se sinta sobrecarregada, o que corresponde ao que foi encontrado pelo
estudo de Simões e Silveirinha (2016, p. 46): “As opiniões das/os nossas/os entrevistadas/os
sobre as implicações práticas das questões de conciliação trabalho/família, por exemplo, dão a
ver a cultura dominante do sexo masculino na redação e os dilemas que as mulheres
enfrentam”.
Mas é possível perceber também que não há apenas continuidades nas práticas
generificadas no meio jornalístico e que, conforme apontou Raquel e como demonstra o
comportamento de Helena frente ao assédio sexual que sofreu de um entrevistado, há um
movimento de mudança, de luta contra os estereótipos, que tem sido encampado não somente
por mulheres, mas também por homens jornalistas. Estas mudanças também se devem à
atuação de mulheres jornalistas que começaram na profissão em um período em que o
jornalismo tinha quase que somente homens, que são, nessa pesquisa, representadas por Ieda,
Beatriz e Joana, que enfrentaram bravamente obstáculos de gênero que surgiram em seus
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caminhos e construíram trajetórias bem sucedidas. As jornalistas mais jovens, com exceções,
demonstraram ter consciência das situações de discriminação e sexismo que ainda permeiam
o exercício do jornalismo e também da luta que é preciso travar em busca de relações mais
igualitárias e de respeito às diferenças.
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APÊNDICE A: PERFIS DAS JORNALISTAS
Nome

Universidade
e ano de
formação

Quando
começou
a atuar

Atividade profissional
atual

Filhos/as

Estado civil

Meios de comunicação
nos quais atuou

1. Ieda

1969

Aposentada

1 filha

Divorciada

TV, rádio, impresso e
assessoria de imprensa

1970

Viúva

1 filho

Casada

1 filho
1 filha

Casada

TV, rádio, impresso e
assessoria de imprensa
TV, rádio, impresso e
assessoria de imprensa
TV, rádio, impresso e
assessoria de imprensa

5.
Débora

Jornalismo
UFG/1985

1985

Não tem

Casada

TV, impresso e assessoria
de imprensa

6.
Valentina

Jornalismo
UFG/1989

1988

Não tem

Casada

Impresso

7. Tálita

Jornalismo
UFG/1992

1993

Não tem

Solteira

Impresso e assessoria de
imprensa

8.
Tatiana

Jornalismo
UFG/1993

1993

Aposentada e fabrica
licores
Aposentada e repórter
de jornal impresso
Aposentada;
mantém
uma plataforma digital e
é comentarista política
de rádio
Chefe de uma assessoria
de imprensa de um
órgão público
Doutoranda
em
Filosofia,
edita
e
escreve para uma revista
digital de cultura
Docente de Jornalismo,
edita e redige uma
revista
impressa
bimestral
Produz comida vegana

3 filhos

4.
Mariana

Autodidata
Formada em
História
Jornalismo
UFG/1972
Jornalismo
UFG/1981
Jornalismo
UFG/1983

Não tem

Divorciada

9. Clarice

Radialismo
UFG/1993

1990

2 filhos

Solteira

10. Sílvia

1994

Não tem

Casada

11.
Fernanda

Radialismo
UFG/1993
Jornalismo
UFG/1994

1 filha
1 filho

Casada

12.
Raquel

Jornalismo
UFG/1996

1994

Chefe de uma assessoria
de imprensa de um
órgão público
Assessora de imprensa
de um órgão público
Faz
assessorias
de
imprensa esporádicas de
eventos, está fazendo
Faculdade de Direito
Tem uma agência de
comunicação

Impresso, agência de
comunicação e assessoria
de imprensa
TV e e assessoria de
imprensa

Não tem

Solteira

Impresso e assessoria de
imprensa

13.
Verônica
14.
Roberta

Jornalismo
UFG/1998
Radialismo
UFG/2002

1997

1 filha

Casada

2 filhos

Casada

Impresso, TV e assessoria
de imprensa
TV, rádio, e site

15.
Simone
16.
Márcia

Jornalismo
UFG/2002
Jornalismo
FASAM/2008

2001

Não tem

Solteira

Impresso e rádio

Não tem

Casada

Impresso e TV

17.
Lúcia

Jornalismo
UFG/2010

2010

Não tem

Solteira

Impresso e assessoria de
imprensa

18.
Helena

Jornalismo
UFG/2011

2010

Não tem

Solteira

TV, rádio e impresso

19.
Bianca

Jornalismo
UFG/2011

2010

Não tem

Casada

Impresso

20.
Viviane

Jornalismo
PUC/2011

2009

Assessora de imprensa
de um órgão público
Repórter
de
um
programa esportivo de
TV
Repórter de um jornal
impresso
Atua como PJ, atende
empresas, faz vídeos
institucionais
Mudou-se para São
Paulo e procura trabalho
na área
Mantém
uma
plataforma digital com
vídeos de dicas de
eventos e gastronômicas
Repórter
de
jornal
impresso
e
atende
empresas na área de
mídias digitais
Repórter de telejornal

Não tem

Solteira

Rádio e TV

2. Beatriz
3. Joana

1978
1982

1994

1999

2007

TV e assessoria de
imprensa
Impresso e assessoria de
imprensa
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APÊNDICE B: COMPARATIVO DO NÚMERO DE HOMENS E MULHERES
FORMADOS/AS EM JORNALISMO PELA UFG 1971/2016 POR DÉCADAS
Períodos
2010 – 2016
2000 – 2009
1990 – 1999
1980 – 1989
1971 – 1979
1971 – 2016
Fonte: elaboração própria
Diplomas da UFG.

Homens
Mulheres
%
%
35,23%
64,77%
30,29%
69,71%
32,68%
67,32%
40,76%
59,24%
32,90%
57,10%
33,08%
66,92%
a partir de dados da Coordenadoria de Expedição e Registro de

