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Resumo 

 

 

Este trabalho pretende analisar de forma comparativa as notícias relacionadas à mulher 
das versões online do jornal brasileiro “Folha de S. Paulo” e do jornal português 
“Público” sob a perspectiva dos estudos feministas da mídia. Para isso, foi feita uma 
análise quantitativa e qualitativa para descobrir de que forma o jornalismo online 
veicula notícias relacionadas à mulher e ao feminismo e qual é o espaço designado aos 
temas feministas no ciberjornalismo. A análise foi baseada em notícias veiculadas nas 
versões online dos dois jornais entre o período de janeiro a julho de 2020. Para tal, foi 
utilizada como metodologia de pesquisa a análise de conteúdo e os estudos feministas 
da mídia de forma a entender qual é a relação entre o jornalismo online e as notícias 
acerca da mulher. Além disso, foi estabelecida uma comparação entre a quantidade de 
notícias positivas, negativas e neutras. A análise comparativa das notícias foi feita de 
forma quantitativa e qualitativa. Através do método quantitativo, foi feita uma relação 
da quantidade de notícias veiculadas sobre a mulher no jornal brasileiro “Folha de S. 
Paulo” e no jornal português “Público”, que foram divididas em categorias 
preestabelecidas. Já na análise qualitativa, pretendeu-se analisar o tipo de conteúdo 
presente em cada notícia, além da análise de elementos discursivos e o processo de 
enquadramento das notícias. A partir deste trabalho, concluiu-se que, nos dois jornais, 
há um número maior de notícias negativas do que positivas sobre a mulher, em sua 
maioria sobre violência, discriminação, dominação masculina e estereótipos. Apesar 
disso, concluiu-se que as notícias que dão visibilidade à mulher possuem um grande 
espaço nos jornais analisados, sendo a categoria com o número mais alto de notícias. 
Este trabalho tem como referencial teórico os seguintes autores: Maria João Silveirinha, 
Carolyn Byerly, Karen Ross, Margaret Gallagher, Lisa McLaughlin e Elizabeth Van 
Zoonen.  
 

 

Palavras-chave: Mulher, webjornalismo, representação, feminismo.  
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Abstract  

 

This paper aims to analyze comparatively the news related do women from the online 
versions of the Brazilian newspaper “Folha de S.Paulo”  and the Portuguese newspaper 
“Público” from the perspective of the feminist media studies. In order to do that, a 
quantitative and qualitative analysis was made to find out how online journalism 
conveys news related to women and find out what is the space assigned to feminism 
topics in cyberjournalism. The analysis was based on news published in the online 
version of the two newspapers between January and July, 2020. For this purpose, 
content analysis and feminist media studies were used as a research methodology in 
order to understand what is the relation between online journalism and and news about 
women. In addition, a comparison study was made between the positive, negative and 
neutral news. Through the quantitative method, a list of the amount of news published 
about women was made in “Folha de São Paulo” and “Público”, which were divided into 
pre-established categories. In the qualitative analysis, it was analyzed the type of 
content in each news, in addition to the analysis of discursive elements and the process 
of news framing. It was possible to conclude, from this study, that in both newspapers 
there is a greater number of negative than positive news about women, mostly about 
violence, discrimination, male domination and stereotypes. Despite this, it was 
concluded that the news about “visibility” have a large space in the analyzed 
newspapers, being the category with the highest number of news. This paper was based 
on the theorical framework based on the following authors: Maria João Silveirinha, 
Carolyn Byerly, Karen Ross, Margaret Gallagher, Lisa McLaughlin and Elizabeth Van 
Zoonen.  

 

Key Words: Women, online news, representation, feminism.  
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Introdução 

É notável, ainda nos dias de hoje, a discriminação sofrida pelas mulheres em diversas 

esferas da sociedade. Grande parte desse problema advém das raízes de uma sociedade 

patriarcal e machista marcada pela diferença entre os gêneros em que a mulher é 

colocada em uma posição de ser inferior devido ao seu caráter biológico.  

Nesse sentido, o movimento feminista construiu parte de sua crítica à mídia baseada 

nos estereótipos de gênero e na falta de uma representatividade legítima da mulher na 

mídia, além das excessivas notícias relacionadas à violência contra a mulher que vem 

sendo cada vez maiores nos últimos anos. O jornalismo, no entanto, exerce um papel 

fundamental de transformação desta realidade.  

De acordo com Nelson Traquina (2005, p. 203), “o jornalismo e os jornalistas podem 

influenciar não só sobre o que pensar, mas também como pensar”. De acordo com ele, 

estudos realizados nas últimas três décadas do século XX indicaram que essa influência 

é variável sobre as pessoas e sobre os assuntos. A influência é maior, 

consequentemente, sobre as pessoas que estão mais expostas ao jornalismo e que 

procuram informação.   

A comunicação está presente nas relações sociais como intermediária da 

informação. Através dos meios de comunicação de massa as pessoas recebem 

uma grande variedade de informações que, direta ou indiretamente, interferem 

nas opiniões dos indivíduos. Há um fluxo complexo e veloz de informações que 

vêm de toda parte do mundo e que constitui o mundo retribalizado, conforme 

denominou McLuhan (1969). (MELO, 2004)  

 As representações sociais são como um sistema de interpretação da realidade que 

regula as relações dos indivíduos com seu meio ambiente físico e social: elas orientam 

os seus comportamentos e suas práticas. É evidente que as representações sociais não 

determinam, em sua totalidade, as decisões tomadas pelo indivíduo, mas elas delimitam 

possibilidades que são colocadas à sua disposição. (SPINK, 1995 apud MELO et al 2004)  

Compreendida como um processo cultural, a representação determina identidades 

individuais e coletivas a partir dos quais os sistemas simbólicos fornecem resposta a 
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questões como: quem sou eu e quem eu quero ser? “Os discursos e os sistemas de 

representação constroem os lugares a partir dos quais os indivíduos podem se 

posicionar e a partir dos quais podem falar”. (WOODWARD, 2000, p. 18)  

 Desta forma, este trabalho se propõe a realizar uma análise quantitativa e qualitativa 

de notícias que retratam, de alguma forma, a mulher na sociedade. O objetivo é que se 

possa entender quais são os espaços de representação das identidades femininas dentro 

do jornalismo online. O foco, portanto, está na representação.  

A identidade e a diferença são estreitamente dependentes da representação. É 

por meio da representação, assim compreendida, que a identidade e a diferença 

adquirem sentido. É por meio da representação que, por assim dizer, a 

identidade e a diferença passam a existir. Representar significa, neste caso, dizer: 

“essa é a identidade”, “a identidade é isso. (SILVA, 2000, p.91) 

Tendo como base os conceitos de representação e identidade, vinculados à ideia de que 

a representação da mulher nos jornais online é, predominantemente, negativa, sendo a 

maior parte das notícias baseadas em estereótipos de gênero, violência, feminicídio, 

dominação masculina e discriminação, este trabalho se propõe a investigar qual é, de 

fato, o espaço ocupado pela mulher na mídia online, assim como suas formas de 

representação.  

Para isso, foi utilizado como objeto de pesquisa dois jornais de grande circulação: o 

jornal brasileiro “Folha de S. Paulo” e o jornal português “Público”. A metodologia 

utilizada foi a análise de conteúdo, a partir de uma amostra quantitativa e uma amostra 

qualitativa. Na amostra quantitativa, foram selecionadas 220 notícias de cada um dos 

jornais e separadas nas seguintes categorias preestabelecidas: visibilidade, vitimização, 

feminismo, discriminação, dominação masculina, estereótipos e outras.  

Na análise qualitativa, foram definidas seis notícias de cada jornal, cada uma 

pertencente a uma das categorias criadas. Desta forma, foi feita uma análise mais 

detalhada das formas de representação, do conteúdo das notícias, dos elementos 

discursivos e dos enquadramentos.  Os principais autores dos estudos feministas da 

mídia que serviram como referência para esta pesquisa foram: Maria João Silveirinha, 
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Carolyn Byerly, Karen Ross, Margaret Gallagher, Lisa McLaughlin e Elizabeth Van 

Zoonen. 
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1. O feminismo – Por que é importante? 

 

Compreender a importância histórica do movimento feminista, assim como as relações 

de poder impostas pelo patriarcado na sociedade torna-se necessário para que se possa 

refletir sobre os atuais papeis da mulher na mídia nos dias de hoje, além de 

compreender uma das questões de fundo desta pesquisa: é possível alcançar a 

igualdade de gênero na representação do homem e da mulher na mídia de massas, mais 

especificamente, no jornalismo? É importante ressaltar, porém, que este estudo se 

propõe a analisar uma amostra muito específica. Com esta análise, pretende-se 

perceber até que ponto estamos perto ou longe de alcançar esta igualdade.  

O feminismo, ao afirmar que o sexo é político, rompeu com o os modelos políticos 

tradicionais que atribuíam uma neutralidade e objetividade à esfera pública. O discurso 

feminista buscou direcionar que a opressão possui um caráter subjetivo e a consciência, 

emotivo. Revela, assim, uma ligação entre as relações interpessoais e a política pública. 

(Alves e Pitanguy, 1985, p.9)  

Ao conscientizar de que as relações interpessoais contêm um forte componente 

hierárquico, o feminismo idealizou quebrar as formas tradicionais de organização, 

marcadas pela assimetria e pelo autoritarismo.  

O feminismo busca repensar e recriar a identidade de sexo sob uma ótica em 

que o indivíduo, seja ele homem ou mulher não tenha que adaptar-se a modelos 

hierarquizados, e onde as qualidades “femininas” ou “masculinas” sejam 

atributos do ser humano em sua globalidade. (ALVES E PITANGUY, 1985, p.9)  

Na França, no século XVII, durante o período da Revolução Francesa, a mulher, que 

também participava ao lado dos homens no processo revolucionário, não vê as 

conquistas serem atribuídas também ao sexo feminino. Neste momento da história, o 

feminismo passa a adquirir características de uma “prática de ação política organizada”. 

Ao reivindicar a conquista pelos seus direitos, “o movimento feminista assume um 

discurso próprio, que afirma a especificidade da luta da mulher”. (Alves e Pitanguy, 

1985, p.32).  
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A extensa contribuição das mulheres na vida pública durante o período revolucionário 

foi totalmente reprimida por um decreto de 1795, da Assembleia Nacional, que exige 

que as mulheres retornem aos seus domicílios e se retirem das ruas, proibindo 

agrupamentos e grupos maiores que cinco, sob pena de serem dispersadas por forças 

das armas e presas.  

A mulher ficou proibida, portanto, de ter acesso à esfera pública. Esses ideais foram, na 

verdade, inspirados por Rousseau, principal teólogo da Revolução Francesa, “para quem 

o mundo masculino seria, por natureza, o mundo externo, e o mundo feminino, o 

mundo interno”. De acordo com as ideias de Rousseau:  

Toda a educação das mulheres deve ser relacionada ao homem. Agradá-los, ser-

lhes útil, fazer-se amada e honrada por eles, educá-los quando jovens, cuidá-los 

quando adultos, aconselhá-los, consolá-los, tornar-lhes a vida útil e agradável – 

são esses os deveres das mulheres em todos os tempos e que lhes deve ser 

ensinado desde a infância. (Jean Jacques Rousseau)¹1 (citado por Alves e 

Pitanguy, 1985, em O que é feminismo, p. 34)  

 

Na Inglaterra, Mary Wollstonecraft destacou-se como uma das mais importantes vozes 

da história do feminismo. Ao denunciar o discurso de Rousseau, em 1792 escreveu o 

livro intitulado Defesa dos Direitos da Mulher, no qual defende que a “inferioridade” da 

mulher, proposta por Rousseau, viria unicamente de sua educação. Nas suas palavras:  

Para que a humanidade seja mais perfeita e feliz, é necessário que ambos os 

sexos sejam educados segundo os mesmos princípios. Mas como será isso 

possível, se apenas a um dos sexos é dado o direito à razão? é preciso que 

também a mulher encontre a sua virtude no conhecimento, o que só será 

possível se ela for educada com os mesmos objetivos que os do homem. Porque 

é a ignorância que a torna inferior. (Mary Wollstonecraft,)2  

 
1 citado por Alves e Pitanguy em “O que é feminismo” (1985, p. 34) 

 
2 citado por Alves e Pitanguy, em “O que é feminismo”, (1985, p. 35) 
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O século XIX também foi caracterizado pelos movimentos reivindicatórios e 

revolucionários, marcando a estruturação da teoria socialista. A constante luta pelos 

direitos das mulheres fez com que suas projeções alcançassem novamente a esfera 

pública. O dia 8 de março foi proclamado como o dia Internacional da Mulher, quando 

um grupo de operárias da indústria têxtil de Nova York protestaram pelas ruas contra 

seus baixos salários e as altas jornadas de trabalho. Altamente reprimidas e violentadas 

pela polícia, as mulheres voltam às ruas 51 depois, no mesmo dia 8 de março, 

reivindicando as mesmas condições humilhantes de trabalho, além da exclusão de sua 

participação pública. (Alves e Pitanguy, 1985, p.42). 

No final do século XIX inicia-se um movimento de grande destaque para a luta feminista: 

o Movimento Sufragista. O movimento se caracterizou, principalmente, pela luta das 

mulheres ao direito ao voto. A mobilização abrangeu mulheres de todas as classes e teve 

a duração de 7 décadas, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, caracterizando-

se como um dos “movimentos políticos de massa de maior significação do século XX”.  

No final da Segunda Guerra Mundial, a força de trabalho masculina passou a ser uma 

condição dominante. A ideologia da diferenciação dos papeis por sexo começa a ser 

valorizada, atribuindo à mulher exclusivamente o espaço doméstico, retirando-a do 

mercado de trabalho, para que possa ceder espaço aos homens. “As mensagens 

veiculadas nos meios de comunicação enfatizam a imagem da ‘rainha do lar’, 

exacerbando-se a mistificação do papel da dona de casa, esposa e mãe”. (ALVES e 

PITANGUY, 1985, p. 50)  

Em 1940, a voz de Simone de Beauvoir surge para denunciar a raiz da desigualdade 

sexual. Ao afirmar que “Ninguém nasce mulher, torna-se” – Em seu livro O Segundo 

Sexo, Beauvoir faz uma profunda análise psicológica da condição histórica da mulher 

durante o seu período de socialização. Sua análise constituiu um marco para reacender 

a chama do movimento feminista, que volta a entrar em debate na década de 1960.  

É neste momento que Betty Friedan lança seu trabalho intitulado A Mística Feminina, 

que constitui uma série de depoimentos de mulheres da classe média dos Estados 

Unidos que viviam unicamente para cuidar do lar. Friedan encontrou em comum no 
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depoimento daquelas mulheres o que chamou de “o mal que não tem nome”. Todas 

elas relatavam uma insatisfação e uma angústia em comum, e aparentemente não tinha 

nada de errado com as suas vidas, afinal: tinham carros na garagem, filhos saudáveis, 

casas modernas e bem decoradas.  

Para Friedan, portanto, “é o papel tradicional da mulher que esta insatisfação 

questiona”. Além dos depoimentos, Friedan analisa a representação do papel da mulher 

nas revistas femininas: (ALVES e PITANGUY, 1985, p.53)  

A transformação, refletida nas páginas das revistas femininas, ficou claramente 

visível em 1949 e cada vez mais visível ao longo da década de 1950. “A 

feminilidade começa em casa”. “Talvez o mundo seja dos homens”. “Tenha filhos 

enquanto é jovem”. “Como fisgar um homem?”, “Devo parar de trabalhar 

quando casar?” Você está preparando sua filha para ser uma boa esposa?” “As 

mulheres precisam falar tanto? “Cozinhar para mim é poesia”. (FRIEDAN, 1963) 

A partir da década de 60, o feminismo passa a questionar também a raiz cultural das 

desigualdades voltadas para o exercício dos direitos trabalhistas, políticos e civis. Desta 

forma, põe em questionamento a ideia de que o homem e a mulher estariam 

predeterminados por natureza a cumprir funções opostas na sociedade. “Essa 

diferenciação de papeis na verdade mascara uma hierarquia que delega ao homem a 

posição de mando”. (ALVES e PITANGUY, 1985, p.55). 

Trazendo esta reflexão para o momento atual, as autoras Alves e Pitanguy afirmam que 

o movimento feminista deslegitima a ideologia da diferenciação de papeis, exigindo a 

igualdade em todos os níveis sociais. “Revela que esta ideologia encobre, na realidade, 

uma relação de poder entre os sexos, e que a diferenciação de papéis se baseia mais em 

critérios sociais do que biológicos”.   

Para Alves e Pitanguy, portanto, a luta pela discriminação demanda a recriação de uma 

identidade própria, pelas mulheres, para superar as hierarquias de poder. Uma 

identidade baseada na complementaridade e não na dominação. “Em que a força e 

fraqueza, atividade e passividade, não se coloquem como pólos opostos definidores do 

masculino e do feminino, e sim como parte da totalidade dialética, contraditória, do ser 

humano”. (ALVES E PITANGUY, 1985, p.57)   
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2. Mídia e feminismo  
 

Durante a maior parte da nossa história, a representação das mulheres, da 

nossa sexualidade e da nossa verdadeira beleza não esteve nas nossas mãos. – 

Naomi Wolf 

 

Maria João Silveirinha (2004) no livro “As mulheres e os media”, afirma que a primeira 

denúncia do sexismo nos meios de comunicação de massa foi feita em 1963 por Betty 

Friedan em seu livro “A mística feminina”. Seu estudo foi baseado em uma análise da 

representação dos papeis sexuais nas revistas femininas, o que desencadeou em uma 

inquietação por parte das mulheres na época e acabou gerando manifestações 

feministas frente à mídia a partir de denúncias de imagens e posições sexistas.  

De acordo com Silveirinha, foi a partir da segunda onda do feminismo, nos anos 60, que 

começaram a surgir estudos mais aprofundados sobre a mulher nos meios de 

comunicação de massa. “As mulheres, com efeito, iam tomando uma consciência 

crescente de que muito do poder social e político se jogava na representação” (2004). 

Naomi Wolf (1991), em “O mito da beleza”, denuncia o apelo dado à aparência das 

mulheres pela mídia de massa assim que os movimentos feministas nos anos 60 

tornaram-se foco nos Estados Unidos. “A mídia assumiu a função ilusória exigida pela 

mentira vital da época e formou o mito da beleza contra a aparência das mulheres”. 

(WOLF, 1991, p.89). Esse fato se deu a partir da reação aos protestos contra o concurso 

de Miss America de 1969. A revista Commentary rotulou os movimentos feministas 

como “um monte de mulheres feias berrando umas com as outras na televisão”, e o 

jornal The New York Times citou uma das líderes do movimento, completando que 

“tantas delas eram simplesmente tão feias”.  

As feministas começaram a questionar, portanto, se as imagens projetadas da mulher 

eram de fato negativas ou se possuíam algum “potencial de transformação” ou “poder 

de resistência”. “Tornava-se então mais evidente como os estudos de comunicação são 

inseparáveis das análises do contexto social em que são produzidos”. (SILVEIRINHA, 

2004, p.6).  
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Para Stuart Hall, a “representação” atua simbolicamente para classificar o mundo e as 

nossas relações com o seu interior” (1997). Seguindo nessa linha, as autoras Ross e 

Byerly (2006), analisam que a representação das mulheres na mídia de massa tem sido 

alvo de estudos acadêmicos de mídia feminista nos últimos 30 anos. As autoras 

argumentam que a mídia apresenta “imagens complexas e mistas da mulher como 

sujeito e como ator da sociedade”. Apesar dos crescentes avanços nas últimas décadas 

de notícias, artigos científicos e acadêmicos que trazem a mulher como objeto central 

de estudo, as mulheres ainda enfrentam os mesmos problemas de representação 

equivocada na mídia desde que os primeiros movimentos feministas começaram a surgir 

na década de 60 e 70.  

Naomi Wolf (1991) levanta uma questão importante e que é também um dos pontos de 

análise desta pesquisa: “Por que as mulheres se importam tanto com o que as revistas 

dizem e mostram?”  Segundo ela, apesar de as revistas serem banalizadas, elas retratam 

algo muito significativo: a cultura de massa das mulheres.  

As mulheres são profundamente afetadas pelo que as suas revistas lhe dizem 

porque essas publicações são tudo o que a maioria das mulheres têm como 

acesso à sua própria sensibilidade de massa. A cultura em geral adota um ponto 

de vista masculino do que é notícia ou não. (WOLF, 1991, p.92)  

Ainda nesse âmbito, Wolf (1991) afirma que não existe um jornalismo que represente 

as mulheres e os temas femininos com a “seriedade mínima que elas merecem”. Dessa 

forma, cabe às revistas femininas assumir tamanha importância e responsabilidade que, 

de outra forma, “estaria distribuída entre mais da metade dos periódicos sérios do 

mercado”. (p.95)  

A mercantilização do corpo feminino é um dos problemas enfrentados pelas mulheres 

que veem seus corpos serem reduzidos a meros objetos sexuais, especialmente na mídia 

de massa.  

 A mídia popular como cinema, televisão, jornais e revistas continuam 

enquadrando (em todos os sentidos da palavra) as mulheres dentro de um 

repertório restrito que tem pouca ou nenhuma relação com o modo como as 

mulheres vivem suas vidas reais.  (BYERLY e ROSS, 2006, p. 18)  
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Maria João Silveirinha (1997), em artigo intitulado “O discurso feminista e os estudos 

dos media – em busca da ligação necessária”, analisa a importância da mídia de massa 

nas questões de gênero quando diz que as mensagens “mass-mediatizadas” são 

poderosas ferramentas para construir a realidade cultural e que “as oportunidades para 

criar e receber mensagens mass-mediadas são tão avassaladoras como as 

oportunidades de abuso”.  Portanto, a autora afirma que as questões de gêneros na 

mídia de massa são consideradas um dos pontos cruciais de análise.   

Mais do que simples lugares de representação, os media constituem-se como 

práticas significantes e sistemas simbólicos públicos pelos quais os significados 

são produzidos, posicionando-nos como sujeitos, criando novas possibilidades 

do que somos e do que podemos vir a ser. (SILVEIRINHA, 1997). 

De acordo com a autora, o movimento das mulheres, ao ter plena consciência de que o 

discurso midiático tem o poder de definir e determinar quais valores serão privilegiados, 

quem será incluído e quem será excluído, por exemplo, têm buscado avaliar, de um lado, 

as construções midiáticas que tem “excluído” ou “secundarizado” a experiência das 

mulheres e por outro lado, o “mito do acesso universal à esfera pública”. Dessa forma, 

identifica em sua pesquisa duas linhas de investigação: os estudos feministas dos media 

e a reflexão em torno da esfera pública.    

Com relação ao estudo feminista dos media, Silveirinha (1997) aponta que existem três 

vertentes de investigação, “que vão desde as formas de propriedade e controle, às 

questões do emprego (feminização da profissão), às práticas e formas narrativas dos 

media, às questões das audiências”.  

Nesse contexto, Silveirinha (1997) diz que a primeira vertente de investigação está 

relacionada com a sociologia da notícia. Apesar de se reconhecer alguns aspectos 

essenciais como: ‘media frames, valores-notícia, rotinas jornalísticas, ou o caráter não 

neutro de uma construção social’, as questões de gênero estão “frequentemente 

ausentes”. Van Zoonen (1994, apud SILVEIRINHA,1997) aponta que na maioria dos 

estudos associados à “feminização da imprensa”, com relação aos valores profissionais 

e à produção das jornalistas, “não há diferença entre os sexos”.  
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Partindo da ideia de que o número de mulheres que trabalham nas indústrias midiáticas 

tende a continuar aumentando, alguns autores pressupõe “uma mudança inovadora na 

codificação dos gêneros, resistindo assim à tendência histórica de dominação 

masculina”. Porém, Liesbet Van Zoonen (apud SILVEIRINHA, 1997) defende que o que 

interfere na forma como as notícias são construídas não é o número de mulheres ou 

homens no jornalismo, mas a “transformação do gênero noticioso, (...) levando a 

histórias de interesse humano e de investimento emocional – que cria novas 

oportunidades para as mulheres”. (SILVEIRINHA, 1997).  

É o conteúdo e estilo das notícias que está a determinar se as mulheres ou os 

homens irão trabalhar no jornalismo – em termos simples – e não os homens ou 

mulheres jornalistas que determinam qual o conteúdo e estilo das notícias” (VAN 

ZOONEN, 1998 apud SILVEIRINHA, 1997)  

A ligação para a segunda vertente de investigação ainda está presente no interior da 

sociologia da notícia, através dos chamados “media frames”, definido por Gitlin como: 

“esquemas persistentes de cognição interpretação e apresentação, de seleção, ênfase 

e exclusão, a partir dos quais os gestores de símbolos organizam o discurso, verbal ou 

visual” (apud Silveirinha 1997). 

A segunda vertente, portanto, foi caracterizada pelo trabalho de Gaye Tuchman, que 

estabeleceu uma relação entre a representação do feminino, das relações de gênero e 

da dominação patriarcal nos textos da mídia de massa. As críticas ao estereótipo, às 

formas como as mulheres são representadas pela mídia e a cobertura do “retrato das 

preocupações feministas” começaram a surgir com o início da segunda vaga do 

movimento feminista. Nessa fase, de acordo com a autora, concluiu-se que:  

Os resultados dessas investigações apontam normalmente para formas de realce 

da aniquilação simbólica das mulheres nos media, ou da forma como estes 

constituem um sistema patriarcal que representa e reforça a dominação e o 

poder masculino. (SILVEIRINHA, 1997)  

Já numa terceira vertente de investigação, os estudos feministas dos media focam-se na 

relação com as audiências, de forma a analisar as práticas sociais da mulher com relação 
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aos textos midiáticos: “consumo cultural, leitura feminina, contextos quotidianos da 

recepção etc.”  (SILVEIRINHA, 1997).  

Com relação a representação da mulher no discurso midiático, Pippa Norris (1997 apud 

Byerly e Ross, 2006) alega que para entender as notícias, é necessário entender os 

diversos “enquadramentos” nos quais as narrativas são contextualizadas. Esses 

enquadramentos, de acordo com ela, fornecem a estrutura interpretativa necessária 

para que uma história seja descrita, mas eles não são “livres de valores”. “Eles são, ao 

contrário, formas ritualizadas de entender o mundo, de apresentar uma realidade que 

exclui/inclui e que enfatiza/minimiza certos fatos”. (BYERLY e ROSS, 2006, p. 39)  

Dessa forma, o argumento das autoras evidencia que os enquadramentos noticiosos 

determinam uma forma parcial de enxergarmos a realidade preservando o status da 

dominação masculina. Nesse contexto, alegam que as “as formas como as mulheres são 

representadas na mídia enviam-nos importante mensagens para os públicos que 

assistem, ouvem e leem sobre o lugar das mulheres, o papel das mulheres e a vida das 

mulheres”. (BYERLY e ROSS, 2006, p. 40).  

No âmbito do enquadramento midiático, Stuart Hall (1986 apud THORNHAM, 2007 p. 

86) argumenta que, nas notícias, é de extrema importância saber o que e quem é 

representado, quem é deixado de fora e como as pessoas, eventos e relacionamentos 

são representados. Dessa forma, ele argumenta que o que a gente sabe da sociedade 

depende da forma como as coisas são apresentadas a nós e esse conhecimento define 

o que fazemos e que “políticas estamos preparados para aceitar”. Quanto a 

representação da mulher, Gallagher argumenta: “O mundo que vemos nas notícias é um 

mundo no qual as mulheres são praticamente invisíveis”. (GALLAGHER 2006 apud 

THORHAM, 2007, p. 86).  

Outra questão apontada por Byerly e Ross (2006) dentro do campo da representação da 

mulher no jornalismo, está na questão da excessiva quantidade de notícias relacionadas 

aos crimes de violência em comparação com a escassez de informações referentes a 

uma imagem positiva da mulher na sociedade:   

Se a mídia falha ao relatar mulheres juízas, parlamentares ou empresárias, mas 

sempre relata crimes violentos contra as mulheres, então não é de surpreender 
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que o público falhe em entender que as mulheres de fato ocupam papeis 

significantes na sociedade, ou que os homens são muito mais propensos a serem 

vítimas de crimes graves do que as mulheres. (BYERLY e ROSS, 2006, p. 40)  

Nos últimos anos, diversos estudos têm sido efetivos ao mostrar que a representação 

da mulher na mídia não é positiva, apresentando um padrão de “marginalização ou 

estereótipo”. Em um estudo realizado pela Global Media Monitoring Project (GMMP) 

em 1995, um monitoramento simultâneo foi realizado em 71 países, com o objetivo de 

explorar os padrões de representação de gênero nas notícias. Este estudo mostrou que 

19% dos indivíduos representados eram mulheres e o papel que mais ocupavam era de 

vítimas, mães e esposas (Media Watch 1995 apud Byerly e Ross, 2006).  

A Global Media Monitoring Project é a maior e de maior duração pesquisa no mundo 

sobre a igualdade de gênero na mídia. Desde a sua criação, em 1995, a cada 5 anos, a 

GMMP documenta mudanças em relação ao gênero no conteúdo midiático. Na sua 

pesquisa mais recente, em 2015 foram coletados dados de 114 países que monitoraram 

22.136 histórias publicadas, transmitidas ou tuitadas por 2.030 veículos de mídia, 

escritos ou apresentados por 26.010 jornalistas e contendo 45.402 pessoas 

entrevistadas. “Among the key findings, GMMP 2015 reveals that the rate of progress 

towards media gender parity has almost ground to a halt over the past five years”.  

O resultado da pesquisa mostrou, portanto, que em 2015 as mulheres chegavam 

somente a 24% das pessoas ouvidas nos rádios, lidas nos jornais e vistas na televisão, 

exatamente o mesmo número que a pesquisa mostrou em 2010.  

A  pesquisa demostra também que a diferença de gênero não é tão acentuada nas 

reportagens sobre ciência e saúde – considerado o tópico principal de menor 

importância do noticiário, ocupando apenas 8% do espaço geral da editoria de notícias 

– as mulheres estão representadas em 35% das notícias neste tópico, em comparação 

com apenas 16% nas notícias sobre política.  

Entre os destaques da GMMP em 2015 foi o drástico contraste que houve nas últimas 

duas décadas na América Latina. A diferença de gênero nas notícias diminuiu 13 pontos 

percentuais, passando de 16% em 1995 para 29% em 2015.  
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O frequente enquadramento das mulheres nas notícias sobre violência sexual como 

“vítimas” e a banalização de tais crimes na mídia torna-se um problema controverso 

sobre o papel dos jornalistas na abordagem destes casos, já que por um lado esta 

abordagem atribui à mulher um papel negativo, por outro destaca um problema 

frequente e encoraja mais mulheres a denunciar casos de violência à polícia. (Byerly e 

Ross, 2006).  

Portanto, para Byerly e Ross (2006), a discussão sobre a análise da representação da 

mulher nos jornais e revistas demonstra, de forma incontroversa, que esse 

enquadramento restrito e negativo não é mera consequência das características dos 

diferentes veículos, mas um fenômeno global que resiste ao longo do tempo e das 

diferentes mídias. Afirmam ainda que, apesar do movimento feminista ao redor do 

mundo nas últimas décadas ter possibilitado enormes avanços em questões legais e 

culturais, “há uma estabilidade estoica na mídia sexista em todos os lugares”.  

A pesquisadora irlandesa especializada em gênero e mídia Margaret Gallagher, em 

discurso para o Projeto “Who Makes the News? Global Media Monitoring Project” em 

2005, citado por Sue Thornham no livro “Women, feminism and media” afirmou que:  

As mulheres – 52% da população mundial, são meramente apresentadas nos 

rostos vistos, nas vozes ouvidas, nas opiniões representadas nas notícias. O 

‘espelho da realidade’ representado pelas notícias é como um espelho do circo. 

Distorce a realidade, reforça e importância de certos grupos enquanto 

marginaliza outros. (GALLAGHER, 2005)  

Continuando sob o ponto de vista de Margaret Gallagher (1995) em seu ensaio 

intitulado “Lipstick imperialism and the new world order: women and media at the close 

of the twentieth centuty”, a autora afirma que a análise dos resultados numéricos dos 

desequilíbrios entre a representação de mulheres e homens na mídia, como mostrado 

em estudos recentes é importante, porém não é crucial. Gallagher diz que o mais 

interessante a ser analisado são as mensagens implícitas que são impostas nestes 

estudos, como: “por que é que o padrão é como é e por que é que persiste tão 

obstinadamente apesar de duas décadas de pesquisa e ação destinadas à sua mudança? 

” (GALLAGHER, 2004, p. 78).  
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Dessa forma, a autora defende que essa discriminação não é um fenômeno isolado que 

possa ser analisado de forma compartimentada, mas sim dentro das “formações 

socioeconômicas particulares e variáveis”, além de outros fatores, sendo um deles a 

ideologia política. 

Lisa McLaughlin (1999), no artigo “Beyond “Separate Spheres”: Feminism and the 

Cultural Studies/Political Economy debate”, traduzido por Silveirinha (2004) no livro “As 

mulheres e os media”, estabelece relações entre feminismo, marxismo, estudos 

culturais e economia política, sugerindo que não se deve analisar o feminismo 

separando as esferas públicas e privadas, como sugerem alguns acadêmicos, mas sim 

que é “necessária uma economia política feminista que reconcilie as descobertas da 

política da representação do outro com uma muito necessária dimensão material que 

só uma abordagem de economia política pode oferecer”. (MCLAUGHLIN, 1999).  

Nesse sentido, McLaughlin (1999) argumenta que pensar em esferas separadas 

pressupõe que a desigualdade de gênero surge a partir das diferentes posições 

atribuídas a homens e mulheres. Esta noção sugere, também, a existência de “esferas 

inflexíveis” e uma “rígida segregação” entre as esferas ocupadas por homens e 

mulheres.  

Esse problema pode ser analisado se pensarmos que, tradicionalmente, as mulheres são 

vistas sob a ótica da casa e da família, enquanto os homens possuem mais mobilidade 

entre as esferas de política, economia, sociedade civil e a esfera íntima. A partir dessa 

configuração, os homens possuem acesso a todas as esferas, enquanto às mulheres só 

pertence a esfera “em que os discursos sociais são despolitizados, onde as questões 

relacionadas com a vida das mulheres estão convencionalmente fora dos limites dos 

tópicos de discussão pública e das áreas de intervenção política” (FRASER 1989 apud 

MCLAUGHLIN, 1999).  

O que McLaughlin (1999) propõe é relacionar os “conflitos e configurações” das 

atribuições de gênero ao campo dos estudos culturais e da economia política. A autora 

afirma, portanto, que as feministas “poderiam lucrar forjando uma reconciliação das 

perspectivas dos estudos culturais com as da economia política no terreno da política 

da representação”. (MCLAUGHLIN, 1999).  
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Outra autora de extrema importância no campo de análise da representação da mulher 

na mídia é Elizabeth van Zoonen (1992).  No livro “The Women’s Movement and The 

Media: Constructing a Public Identity”, traduzido por Silveirinha (2004) em “As mulheres 

e os media”, a autora fala da importância da cobertura midiática do movimento das 

mulheres para o reconhecimento público das temáticas feministas.  

Dessa forma, van Zoonen (1992) cita alguns autores que argumentam que o próprio 

surgimento do movimento das mulheres depende da cobertura midiática. “Os media 

modernos tornaram-se centrais para a vida e morte dos movimentos sociais” 

(KIELBOWICZ e SCHERER, 1986 apud VAN ZOONEN, 1992).  

Portanto, para conceitualizar a relação entre os novos movimentos sociais e a mídia de 

massas, Kielbowicz e Shcerer (apud Van Zoonen) afirmam que os media são 

“instrumentais” para esses movimentos de três formas: primeiro, são um meio essencial 

para atingir um público genérico, mobilizar participantes e aprovar ideias. Segundo, os 

media têm o poder de conectar os movimentos a atores políticos e sociais, como 

sindicatos, partidos políticos e governos, considerando que alguns grupos são impedidos 

de acessar às elites políticas. E em terceiro está o apoio psicológico que os media podem 

dar aos membros dos movimentos.   

Enquanto por um lado, os media são “instrumentais” aos movimentos, ajudam na 

mobilização, dão visibilidade, aumentam a moral e agendam temas, de outro lado, eles 

fazem também o contrário: ignoram, frustram e desmoralizam. Em uma perspectiva 

“social construtivista” sobre os novos movimentos sociais, os media possuem um papel 

mais complexo do que simplesmente transmitir mensagens. Eles dão prioridade para 

certos temas e ignoram outros. (VAN ZOONEN, 1992). Explorando ainda essa relação, a 

autora afirma:  

(...) não é só a transmissão de certos itens selecionados que está em causa, mas 

uma construção particular das ideias e atividades que são influenciadas pelas 

negociações ideológicas, organizacionais, profissionais e individuais e pelos 

conflitos dentro das organizações noticiosas. A imagem do movimento nos 

media é o resultado de uma interacção complexa entre movimento e media: um 
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encontro de ideias e ideologias, formas e rotinas organizacionais, características 

individuais e preferências de activistas e jornalistas (VAN ZOONEN, 2004, p. 158). 

Partindo desse pressuposto, a identidade pública do movimento não é uma definição 

que possa ser “contestada na identidade coletiva do movimento”. Considerando a 

legitimidade dos media para representar a realidade, eles normalmente “obtém o 

estatuto de verdade factual e objetiva”. Portanto, Turner e Killian (apud VAN ZOONEN, 

1992) afirmam que a identidade pública determina “crucialmente o tipo e tácticas da 

oposição com a qual está confrontada, as circunstâncias sob as quais pode recrutar 

membros, o grau em que pode operar de forma legítima e muitas outras circunstâncias”.  

Ainda no artigo O discurso feminista e os estudos dos media, Maria João Silveirinha 

afirma que os movimentos das últimas décadas têm centrado seus estudos na forma 

como o gênero é construído dentro dos textos da mídia de massa, além da forma como 

a representação do gênero “exerce poder sobre os leitores”. O objetivo do foco na 

questão do gênero foi o “questionar da linguagem, da subjetividade e da 

representação”.   

No contexto do pós-estruturalismo, ao criticar o poder como “entidade monolítica”, 

alguns autores centram-se na “multiplicidade das relações e nos resultados da 

subordinação sobre as subjetividades das mulheres abertas a uma pluralidade de 

significados, permitindo diferentes implicações políticas e desafios diretos às 

representações patriarcais”. Surge, portanto, neste contexto, uma nova forma de 

compreensão dos media, onde a relação entre produtor e consumidor já não pode mais 

ser vista como uma relação entre dominador e dominado, já que os consumidores são, 

por si só, produtores de significado. (SILVEIRINHA, 1997)  

Silveirinha (1997) ainda afirma que, dentro da teoria feminista, surgiu um conflito 

relativo a uma divisão entre o que se chamou de ‘feminismo de igualdade’ e ‘feminismo 

de diferença’. Segundo ela, o que difere essas duas categorias sustenta-se no modo 

como cada uma percebe a justiça e como pretendem ressignificar o conceito de 

igualdade de gênero. Por um lado, o discurso da igualdade acredita que é essencial as 

mulheres serem consideradas iguais aos homens, e considera a diferença de gênero uma 

condição de sexismo. Por outro lado, o discurso da diferença baseia-se na concepção de 
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que, do ponto de vista masculino, é impossível usar a medida de igualdade, defendendo 

a ideia de que seria preciso recuperar as qualidades que definem a ‘diferença’ das 

mulheres. “A diferença de gênero tornou-se, assim, a estratégia seletiva ativa para lidar 

com uma reavaliação das mulheres e o que passou a estruturar uma parte do seu 

movimento foi não só a igualdade dos direitos mas o direito à diferença”.    

No caso do estudo do movimento feminista na mídia, deverá estar em causa não 

somente os estudos das questões das representações de gênero, mas o papel da 

comunicação no espaço político, considerando-se que, em um regime democrático, os 

“atores” do jogo político têm a oportunidade de expressar-se publicamente.  “O velho 

slogan feminista ‘O pessoal é político’ corre no risco de assumir, nos media, dimensões 

particulares – da simulação à privatização”.  

Refiram-se, a título de exemplo, os retratos da vitimização das mulheres e da sua 

ausência de poder que enchem os media. Noticiários, talk shows, jornais, vídeos 

e filmes escrevem os seus próprios textos com as palavras e imagens do discurso 

feminista. Os talk shows e as telenovelas, em particular, estão cheios de 

preocupações originalmente articuladas pelas feministas radicais: violação, 

pornografia, incesto, abuso sexual etc. (SILVEIRINHA, 1997)  

A maior parte do estudo da mídia de massa é focada sob a perspectiva feminista é 

focada na própria mídia. A vantagem do foco na esfera pública está na ligação entre as 

“instituições da comunicação de massas” e as “instituições da política democrática”.  

O problema da representação nos media, no sentido mediador da palavra, limita-

se em grande parte, a colocar a questão em termos de como os vários media 

refletem, bem ou mal, o equilíbrio existente das forças políticas, a agenda 

política e o seu efeito sobre a acção política e sobre a auto-compreensão das 

mulheres. (SILVEIRINHA, 1997) 

Apesar de essas serem questões importantes, elas falham para a questão principal, que 

é a relação entre os media e as identidades, considerando-se que os próprios media 

fazem parte do processo de formação dessas identidades. Os media têm um “potencial 

emancipador” de representação – como sugere a autora: “representar é também re-

apresentar, apresentar algo que está ausente”. No entanto, é preciso levar em 
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consideração que os media possuem também uma ”visibilidade fragmentária”, 

“dispersa” e “indutora de consumo privado”. Já a omissão dos media nos estudos 

feministas sob a esfera pública origina-se do seu enquadramento singular e oposicional 

da “contra-esfera pública feminista”.  

Ao fazer um contraponto entre os estudos feministas da mídia e a esfera pública, 

Silveirinha (1997) questiona-se, portanto, se os meios de comunicação de massas 

representam uma esfera capaz de produzir debates racionais, essenciais para a 

democracia, firmada em um potencial para reconhecer “múltiplas identidades” e 

entender interpretações divergentes de identidade.  Ou se, por outro lado, são as forças 

econômicas que vão ditar o tipo de discurso em que a identidade é representada. As 

identidades, nesse caso, são submetidas a “técnicas de administração de imagem”, uma 

vez que são tratadas como formas figurais, teatrais.  

 Conclui-se portanto, que: “Os estudos dos media têm o potencial para ajudar 

imensamente a crítica feminista, problematizando o carácter público do movimento”. 

Para isso, é necessário uma exploração do desenvolvimento do seu potencial 

transformador, paralelamente à exploração do seu potencial hegemônico.   
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3. O Ciberjornalismo  

Considerado como a “especialidade do jornalismo que emprega o ciberespaço para 

investigar, produzir e, sobretudo, difundir conteúdos jornalísticos”, (SALAVERRÍA 2005 

apud ZAMITH, 2011) o ciberjornalismo possui 7 características distintas: a 

hipertextualidade, a multimedialidade, a interatividade, a memória, a instantaneidade, 

a personalização e a ubiquidade.  

De acordo com Salaverría (2014), na última década do século XX, o desenvolvimento da 

internet teve um desenvolvimento significativo, graças, principalmente, à tecnologia 

Web. “Face às limitações de multimedialidade dos meios analógicos anteriores, a Web 

oferece uma plataforma de enorme versatilidade para a integração de formatos 

textuais, gráficos e audiovisuais”. A multimedialidade, como explica o autor, é uma das 

características principais do ciberjornalismo.  

Uma definição simples de multimedialidade foi proposta por Salaverría (2014): “a 

combinação de pelo menos dois tipos de linguagem em apenas uma mensagem”. (p.36) 

Pavlik (2001 apud Bastos, 2005) ao afirmar que: “O recurso ao hipermédia representa 

‘uma nova forma de jornalismo que coloca as estórias num contexto histórico, político 

e cultural muito mais rico’”. 

Apesar dos inúmeros elementos essenciais que caracterizam o jornalismo na web, é 

importante reconhecer a importância do elemento textual. “O texto é o conteúdo mais 

usado no webjornalismo, uma realidade explicada por fatores de ordem histórica, 

técnica e econômica.” (CAVAVILHAS, 2014). Na web, o texto transforma-se em 

hipertexto, ao que Savalerría (2005) define como: um hipertexto resulta da aplicação da 

hipertextualidade”, que caracteriza como “a capacidade de ligar textos digitais entre si”. 

O autor ainda afirma que, embora a comunicação multimedia tenha dado enfoque aos 

outros elementos gráficos e audiovisuais, no ciberjornalismo, o texto continua sendo o 

principal elemento.  

É a coluna vertebral que sustenta e estrutura as peças informativas multimédia. 

O texto atua como elemento de contextualização e de documentação por 
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excelência; informa o utilizador sobre os aspectos essenciais da informação que 

tem diante de si, ao mesmo tempo que apresenta como a via mais eficaz para 

oferecer dados complementares. De todos os formatos comunicativos 

disponíveis, o texto oferece o conteúdo mais racional e interpretativo. 

(SALAVERRÍA, 2014, p.33) 

De acordo com Canavilhas (2014), a maneira de se escrever notícias para a web é uma 

das áreas muito discutidas entre os pesquisadores que estudam o ciberjornalismo. Há 

controversas sobre o uso de algumas técnicas do jornalismo tradicional no jornalismo 

online, uma delas é o uso da pirâmide invertida, por exemplo.  Alguns autores defendem 

a necessidade de um conjunto de regras e técnicas específicas para o jornalismo na web, 

dadas as necessidades de adaptação de linguagens próprias para este meio.  

De um modo geral, as notícias na web devem obedecer a “arquiteturas abertas e 

informativas”, proporcionando um melhor entendimento a dois tipos de leitores: 

primeiro, os que estão em busca de uma informação específica, e, assim, podem navegar 

de acordo com seus próprios interesses pessoais, e segundo, os que navegam 

aleatoriamente numa notícia e precisam ser guiados pelas “qualidades estruturais do 

formato”. (Lowrey &Choy, 2006 apud Canavilhas, 2014)  

Salaverría (2005 apud Cavavilhas, 2014) sugere uma proposta para o texto na web em 

que os blocos de texto e as hiperligações possuem uma função essencial na arquitetura 

da notícia. “A estória é composta por vários blocos de informação ligados por 

hiperligações, podendo a estrutura noticiosa assumir diversas formas em função das 

características da própria notícia”.  

Enquanto o jornalista da imprensa escrita preocupa-se exclusivamente com a seleção da 

informação, já que sabe que detém de um determinado espaço que lhe está atribuído 

no jornal, o jornalista da web está preocupado com a estrutura da notícia, já que não 

tem limitações espaciais, buscando oferecer a informação de uma forma “apelativa”.  

Segundo Rost (2014), a interatividade é uma característica essencial do ciberjornalismo, 

mas também de extrema importância para que se possa compreender o jornalismo 

como um todo. “A interatividade é um conceito ponte entre o meio e os 

leitores/utilizadores porque permite abordar esse espaço de relação entre ambas as 
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partes e analisar as diferentes instâncias de seleção, intervenção e participação nos 

conteúdos do meio”.   

Ainda sobre o conceito de interatividade, Rost (2014) sugere que existe a interatividade 

seletiva, que consiste na capacidade “gradual” de um meio de dar poder de seleção de 

conteúdo aos seus utilizadores e a interatividade comunicativa, que determina as 

capacidades de expressão e de comunicação.   

A questão da interatividade é que ela implica em uma “transferência” de poder do meio 

para o leitor. Esse poder está relacionado tanto aos caminhos de navegação, 

recuperação e leitura, quanto nas opções para se comunicar com os outros utilizadores. 

Porém, Rost (2014) afirma que a “cultura da participação” entra em colapso com as 

organizações e interesses dos líderes das redações. “Que os utilizadores tenham 

alcançado maior poder do que antes na construção da atualidade não quer dizer que, 

como muitas vezes se afirma, tenham alcançado o mesmo poder que os meios de 

comunicação ou os seus jornalistas”. (ROST, 2014, p.56) 

De acordo com alguns pesquisadores, essa participação é controlada pelos media, que 

possuem o papel de gatekeeping em diversas partes dos processos de elaboração e 

produção das notícias. Assim, detém o poder de moderar comentários, controlar o que 

é ou não publicado nas redes sociais, determinar as opções de respostas em pesquisas, 

selecionar determinadas fotografias ou vídeos etc. (ROST, 2014, p.56) 

Outra característica marcante do webjornalismo e relevante para este trabalho é a 

instantaneidade. No contexto do consumo, Bradshaw (2014) afirma que o 

comportamento do consumidor vem se transformando ao longo dos últimos anos.  O 

autor afirma que, ao ser afetado pela vantagem competitiva, nosso consumo vem se 

tornando tão frequente que acaba se tornando inconsciente: “passamos de uma 

irregular mas pronunciada batida para uma constante estática” (p.112).  

Já a instantaneidade em publicação, ao não ficar restrita exclusivamente a conteúdos de 

televisão ou rádio, é a mudança mais perceptível. O desafio fundamental, de acordo 

com Bradshaw (2014), é que as notícias para o online são produzidas sem os limites do 

espaço físico de uma redação. “A captação de notícias, a produção e distribuição podem, 

agora, ocorrer simultaneamente – e serem potencializadas”.  
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Portanto, segundo Bradshaw (2014) não é suficiente falar em velocidade. A palavra mais 

apropriada seria imediaticidade, que é uma característica perceptível em todas as 

notícias, fazendo com que o usuário tenha a possibilidade de inclusive ser mais que o 

jornalista, presenciando e testemunhando cenas reais.  

Formatos e gêneros são fatores poderosos no desenvolvimento de um meio de 

comunicação. Eles permitem que façamos nosso trabalho mais rápido e efetivo, 

não apenas individualmente, mas em operação com outros e ao comunicar com 

os usuários que também desenvolveram uma percepção sobre os media. Blog ao 

vivo é mais do que apenas imediaticidade. Não é somente ‘mais, mais rápido’, 

mas um formato que prevê a oportunidade para mais, mais rápido a partir de 

direções múltiplas e múltiplos mídia, respondendo a um contexto em rede. 

(BRADSHAW, 2014, p. 128)  

 

Outra característica do webjornalismo que é importante ressaltar nesta pesquisa é a 

ubiquidade. Zamith (2011) afirma que esta particularidade foi potencializada com a 

expansão do mundo digital, possibilitando a instantaneidade e simultaneidade ao 

acesso às notícias ao redor do mundo. “Este enorme potencial passou a ser encarado de 

forma mais séria e atenta com a expansão dos dispositivos móveis. O smartphone ou o 

tablet acompanham-nos para todo o lado, o que reforça o potencial ubíquo da internet”. 

(ZAMITH, 2011, p. 35) Seguindo nesta linha, Pavlik (2014) reforça que os usuários podem 

não apenas acessar as informações globalmente, mas também participar e contribuir 

com os conteúdos que estão sendo compartilhados.  

A internet, espaço privilegiado para a afirmação do ciberjornalismo, não abarca 

apenas todas as capacidades dos media tradicionais (texto, imagens, gráficos, 

animação, áudio, vídeo, distribuição em tempo real), como oferece novas 

capacidades, incluindo interatividade, acesso on-demand, controlo por parte do 

utilizador e personalização. (BASTOS, 2005)  

A possibilidade de personalização das notícias apresenta-se também como uma das 

características de destaque do jornalismo online. Segundo Pavlik (2001 apud Bastos 

2005) “a natureza personalizável do ciberjornalismo oferece às audiências uma visão do 
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mundo que é mais contextualizada e multidimensional do que a das estórias 

apresentadas nos media tradicionais”. Dessa forma, na perspectiva de Pavlik (2001)  

apresentada por Bastos (2005), as potencialidades da web estão a transformar a  própria 

‘natureza’ das notícias e das narrativas. “Este novo estilo oferecerá à audiência uma 

complexa mistura de perspectiva nas estórias e acontecimentos que será muito mais 

completa do que qualquer único ponto de vista poderia alcançar”. (PAVLIK, 2001, apud 

BASTOS, 2005).  

Portanto, Bastos (2005) ressalta que o ciberjornalismo amplia os limites do jornalismo 

tradicional. Muito além da simples análise de notícias e reportagens, trata-se de ir além, 

e compreender as ideias e diálogos no qual os próprios consumidores podem aprender 

uns com os outros. “O ciberjornalismo, acrescenta Hall, não se limita a disponibilizar 

notícias e comentários na internet; orienta os consumidores na imensidão de 

informação online proveniente de diversas fontes, de agências governamentais a grupos 

empresariais, fornecendo ainda ‘mapas de navegação’”. (BASTOS, 2005)  
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4. Estudo de caso: a representação da mulher nos jornais A 

folha de S. Paulo e Público  

 

Esta pesquisa tem o objetivo de analisar, de forma comparativa, de que forma a mulher 

é representada nas notícias das versões online de dois jornais diários: o jornal brasileiro 

“A Folha de S. Paulo” e o jornal português “Público”. Através desta análise, pretende-se 

confirmar ou não a hipótese de que há mais notícias negativas do que positivas sobre a 

mulher no jornalismo online.  

As hipóteses estão explicitadas a seguir:  

1.     Há, na amostra, mais notícias que retratam as mulheres de forma negativa do que 

notícias que retratam as mulheres de forma positiva. 

2.     O número de notícias que representam a mulher como vítima de 

violência/feminicídio é maior do que o número de notícias que dão visibilidade à sua 

carreira e suas conquistas. 

3.     Há muitas notícias que retratam a mulher como “estereótipo”, tanto notícias sobre 

padrão de beleza como notícias em que as mulheres precisam ser donas de casa, 

responsáveis pela louça, pela comida e outras atividades domésticas. 

Para isso, foi feita uma análise quantitativa e qualitativa de dados divididos em seis 

categorias. A análise quantitativa foi feita com base em 220 notícias veiculadas nas 

versões online de cada um dos dois jornais no período de janeiro a julho de 2020. A 

análise qualitativa foi feita com base em 12 notícias, sendo 6 notícias de cada jornal. 

Cada uma das notícias pertence a uma das categorias criadas para análise.  

A escolha do período de análise foi feita com o objetivo de ter uma amostra atual, 

relevante e relativamente ampla. A ideia é que se possa perceber se na atualidade ainda 

há um grande estereótipo envolvendo as questões femininas, como foi visto no 

referencial teórico. O número de notícias analisadas (220 de cada jornal) também foi 

baseado neste critério. A questão principal é descobrir se há, de fato, mais notícias 

negativas do que positivas sobre a mulher no jornalismo online. A partir dos dados 

coletados, será possível ter uma breve noção de como a mulher está sendo 
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representada na sociedade hoje, com reflexo nos principais acontecimentos do primeiro 

semestre de 2020.   

O critério utilizado para a escolha dos veículos foi baseado no grau de relevância, 

credibilidade e o fato de serem veículos de grande circulação. A Folha de S. Paulo, 

fundada em 1921, é, desde a década de 80, o jornal mais vendido do Brasil entre os 

periódicos nacionais de interesse geral. Através da organização em cadernos temáticos 

diários e suplementos, foi o primeiro veículo de comunicação do Brasil a adotar a figura 

do ombudsman (provedor do leitor) e foi o pioneiro em oferecer conteúdo online ao seu 

público.  

O site da Folha, criado em 1995, é o primeiro jornal em tempo real em língua 

portuguesa. Produzindo aproximadamente 160 notícias por dia, “seu compromisso é 

produzir conteúdo na internet com a mesma qualidade histórica da Folha, seguindo os 

princípios editoriais: pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independente”.¹  

Segundo o Google Analytics3, o site da Folha teve uma média de audiência de 22 milhões 

de visitantes únicos e 223 milhões de páginas vistas por mês, na média do ano de 2019.  

O jornal “Público” é um dos principais jornais de Portugal e referência na mídia 

portuguesa, possuindo um alcance de 2,35 milhões na audiência online (contabilizando 

o número de utilizadores em sites e aplicações). Inaugurado há 30 anos, o Público é 

atualmente um dos dois jornais generalistas de Portugal com edição impressa diária. Na 

edição online, é um dos sites de notícia mais acessados do país, com mais de 33 mil 

assinantes digitais. Em 2019, foi o vencedor da 21º edição do prêmio de design jornal 

europeu do ano na categoria de jornal nacional.4  

 
3 Dados obtidos em: 

https://www1.folha.uol.com.br/institucional/folha_com.shtml?fill=8) 

 
4 Referência: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/07/folha-lanca-parceria-de-
assinaturas-com-jornal-portugues-publico.shtml 

https://www1.folha.uol.com.br/institucional/folha_com.shtml?fill=8
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/07/folha-lanca-parceria-de-assinaturas-com-jornal-portugues-publico.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/07/folha-lanca-parceria-de-assinaturas-com-jornal-portugues-publico.shtml
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 De acordo com notícia divulgada no próprio site, a audiência digital do jornal está a 

aumentar nos últimos meses. Em maio de 2019, o jornal registrou um aumento de visitas 

online em comparação com o mesmo mês em 2018.5 

Como metodologia de pesquisa, optou-se por utilizar a análise de conteúdo. O que 

Berelson (apud BARDIN) define como: “uma técnica de investigação que, através de uma 

descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das comunicações 

tem por finalidade a interpretação destas mesmas comunicações”.  

A análise foi feita de acordo com as fases definidas por BARDIN (2016) no livro “Análise 

de conteúdo”:  

1) Pré-análise: tem por objetivo a sistematização de ideias para conduzir um 

esquema de desenvolvimento das operações sucessivas. De acordo com a 

autora, esta fase possui três missões: a escolha dos documentos, a formulação 

das hipóteses e dos objetivos e a elaboração de indicadores para fundamentar a 

interpretação final. Nesta fase, foi feita a escolha da quantidade de reportagens 

que seria analisada em cada um dos jornais, assim como o período de análise. 

Na pré-análise também foi definido que seriam analisadas apenas notícias que 

representassem a mulher, excluindo desta pesquisa uma análise de 

representação por gênero. No jornal A Folha de S. Paulo, a pesquisa foi feita no 

buscador do site do jornal, na editoria “Mulher”, na editoria “Feminicídio” e no 

site Google Notícias, onde foi feita a pesquisa “Folha de S. Paulo” e “Mulher”. No 

jornal “Público”, a pesquisa foi feita no buscador do site, nas notícias que 

tivessem “mulher” no título. Esta diferença na forma de pesquisa das notícias 

nos dois jornais foi feita para que a dimensão da amostra fosse equilibrada, uma 

vez que notou-se que a Folha de S. Paulo tem uma tiragem maior de notícias 

diárias do que o Público. Nesta fase também foi feita a elaboração das hipóteses 

e dos objetivos e a definição dos principais autores que foram utilizados na 

 
5 Referência: https://www.publico.pt/2019/06/27/tecnologia/noticia/vendas-

sobem-publico-assinantes-digitais-compradores-banca-1877910)  

 

https://www.publico.pt/2019/06/27/tecnologia/noticia/vendas-sobem-publico-assinantes-digitais-compradores-banca-1877910
https://www.publico.pt/2019/06/27/tecnologia/noticia/vendas-sobem-publico-assinantes-digitais-compradores-banca-1877910
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análise. Além disso, foram definidas as categorias para análise, explicitadas a 

seguir:  

 

Categoria 1: Vitimização – Nesta categoria, estarão todas as notícias que tratam a 

mulher como vítima, seja em casos de violência, maus tratos, abuso sexual, violência 

doméstica etc.  

Categoria 2: Visibilidade – Nesta categoria, estarão presentes as notícias que são 

consideradas positivas e contribuem para a visibilidade do movimento feminista e do 

papel da mulher na sociedade. Exemplo: Mulheres ocupando cargos 

predominantemente masculinos, alcance e contribuições do movimento feminista, o 

poder de mobilização do movimento feminista, aumento do número de mulheres 

ocupando cargos públicos etc.  

Categoria 3: Estereótipos – Nesta categoria, estarão presentes as notícias que trazem a 

objetificação do corpo feminino, como por exemplo quando a mulher é tratada com 

objeto sexual ou quando as notícias apresentam um modelo de corpo ideal que não é 

necessariamente real e não representa a maioria das mulheres. Ou ainda notícias que 

apresentam mulheres realizando tarefas domésticas, que são historicamente 

consideradas estereótipo feminino.  

- Categoria 4: Dominação masculina – Nesta categoria estarão presentes todas as 

notícias que representam a mulher de forma secundária, incentivando as formas de 

dominação masculina já presentes na sociedade. Além destas, estarão presentes 

também as notícias que trazem a desigualdade de gênero como tópico principal.   

Categoria 5: Feminismo – Nesta categoria, entram todas as notícias que trazem a 

temática feminista para debate, além das notícias sobre manifestações de mulheres que 

reivindicam os seus direitos.  

Categoria 6: Discriminação – Nesta categoria, estarão presentes todas as notícias em 

que mulheres sofrem discriminações ou abuso pelo fato de serem mulheres.  

Categoria 7: Outras – Nesta categoria entrarão todas as notícias que não estiverem 

dentro das categorias acima. 
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2) A exploração do material: Essa fase compreende a aplicação das decisões tomadas na 

pré-análise. “(...) consiste essencialmente em operações de codificação, decomposição 

ou enumeração, em função de regras previamente formuladas”. (BARDIN, 2016, p.66). 

Nesta fase, foi feita a exposição dos dados coletados e a divisão do número de notícias 

encontradas em cada uma das categorias e em cada um dos jornais através de tabelas.    

3) Tratamento dos resultados obtidos e interpretação: os resultados deverão ser 

analisados de forma a serem “significativos” e “válidos”. Através de operações 

estatísticas simples ou complexas “permitem estabelecer quadros de resultados, 

diagramas, figuras e modelos, os quais condensam e põem em relevo as informações 

fornecidas pela análise”. (BARDIN, 2016, p.66). Nesta fase, os dados encontrados foram 

transformados em gráficos, de forma a facilitar a visualização e a interpretação.   
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5. Análise de resultados  

Tabela 1 – Folha de S.  Paulo – Número de notícias dividido em categorias  

CATEGORIAS NÚMERO DE NOTÍCIAS PERCENTUAL 

1:Vitimização  62 28,18% 

2:Visibilidade  66 30% 

3: Estereótipos  7 3,18% 

4: Dominação masculina  29 13,18% 

5: Feminismo  16 7,27% 

6.Discriminação 23 10,45% 

7. Outros  16 5,45% 

 

Gráfico 1- Número das notícias dividido em categorias – Folha de S. Paulo  
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Gráfico 2- Relação entre as notícias positivas, negativas e neutras da Folha de S. Paulo  

 

 

Tabela 2- Jornal “Público” – Número de notícias dividido em categorias   

38%
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CATEGORIAS NÚMERO DE NOTÍCIAS PERCENTUAL 

1:Vitimização  63 28,63% 

2:Visibilidade  85 38,63% 

3: Estereótipos  13 5,90% 

4: Dominação masculina  16 7,27% 

5: Feminismo  9 4% 

6.Discriminação 18 8,18% 

7. Outros  16 7,27% 
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Gráfico 3- Número de notícias dividido em categorias – Jornal “Público”  

 

 

 

Gráfico 4- Relação entre as notícias positivas, negativas e neutras do jornal “Público”.  
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Ao analisar as notícias selecionadas entre o período de janeiro a julho de 2020 dos 

jornais “A folha de São Paulo” e “Público”, que trazem a mulher como foco principal das 

suas reportagens, foi possível observar que, nos dois jornais, a imagem positiva e 

negativa das mulheres encontra-se mais ou menos em conformidade.  

No Jornal brasileiro “A Folha de S. Paulo”, as notícias que trazem a mulher com uma 

imagem positiva, ou seja, que dão visibilidade às causas feministas ou mostram 

mulheres ocupando um papel de destaque na sociedade foram de 37,27%, ou seja, 82 

de 220 matérias analisadas. Por outro lado, as notícias que representam a mulher com 

uma imagem negativa, tratando-as como vítimas de abuso sexual, feminicídio, violência 

doméstica e outros, foi maior: 54,99% das notícias tiveram caráter negativo. As notícias 

que não se enquadraram em nenhuma das categorias ou tiveram caráter neutro 

corresponderam, neste jornal, a um total de 5,45%.   

Já no jornal português “Público”, o total de notícias positivas e negativas encontrou-se 

em menor grau de disparidade: 42,63% de notícias positivas contra 49,93% de notícias 

negativas. As notícias neutras ou que não se enquadraram em nenhuma das categorias 

somaram um total de 7,27%.  

Notou-se que, nos dois jornais, o número total de notícias negativas encontrado foi 

maior do que o de notícias positivas, reforçando a ideia de poder e dominação do 

patriarcado que ainda está enraizada na sociedade.  

A categoria “estereótipos” teve 3,18% do total de notícias na “Folha de S. Paulo” e 5,9% 

do total de notícias no “Público”. O número é baixo, no entanto, essa informação nos 

mostra que ainda é muito forte o ideal da mulher “dona de casa”, responsável pelas 

tarefas do lar, de cuidar dos filhos, limpar a casa etc. É importante ressaltar que, nesta 

categoria, estava preestabelecido que entrariam as notícias de dois tipos de 

estereótipos de mulheres: aquelas que fossem representadas como cuidadoras do lar e 

donas de casa e aquelas que fossem retratadas como “objetos sexuais” e ou como 

padrões/ideais de beleza. Porém, não foram encontradas notícias que se encaixassem 

nesta última opção em nenhum dos dois jornais.   

Na categoria “Dominação masculina”, ficou predeterminado que estariam presentes as 

notícias que reforçassem a ideia do machismo, do patriarcado e da desigualdade de 
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gênero. Em A Folha de S. Paulo, 13,18% do total de notícias ainda representam a mulher 

de forma inferior e desigual, e no jornal “Público”, 7,27%. Ao total, foram 45 notícias.  

A categoria “feminismo” teve o objetivo de concentrar as notícias que dessem alguma 

visibilidade ao movimento feminista, seja destacando algum marco histórico ou alguma 

conquista feminina. Além disso, nesta categoria estariam presentes todas as notícias 

que dessem visibilidade aos movimentos sociais protagonizados por mulheres em que 

estivessem reivindicando por seus direitos ou lutando por causas mais justas. No jornal 

“A Folha de S. Paulo”, 7,27% do total de notícias entraram nesta categoria, e no 

“Público”, apenas 4%. O número é baixo, mas pode-se considerar um avanço, já que há 

alguns anos não havia nenhum espaço para este tipo de pauta nos jornais diários.  

A categoria “discriminação” foi criada com o objetivo de enfatizar as notícias que 

discriminam as mulheres pelo fato de serem mulheres, além da discriminação pela raça, 

etnia, religião, sexualidade, classe social etc. No jornal “A Folha de S.  Paulo”, 10,45% 

das notícias se encaixaram nesta categoria. Já no “Público”, 8,18%. Este número é 

expressivo se levarmos em consideração a quantidade de mulheres que sofre este tipo 

de preconceito diariamente e não tem seus rostos mostrados e suas histórias ouvidas 

pela mídia de massa.  

Na categoria “Outros”, foram inseridas todas as notícias que não se enquadraram nas 

categorias anteriores. O número total de notícias encontradas nesta categoria foi o 

mesmo nos dois jornais: 16 notícias em cada um dos periódicos analisados, totalizando 

um percentual de 7,27%.  

Ao fazer uma análise geral dos dados levantados, foi possível perceber um número 

significativo de notícias representando as mulheres de forma positiva, seja ao dar 

destaque às suas qualidades ou ao exaltar suas conquistas. Nos dois jornais, o número 

total de notícias positivas alcançou o total de 151.  

Outro ponto importante a ser destacado foi que o número de notícias em que as 

mulheres são vítimas de violência doméstica aumentou significativamente no primeiro 

semestre deste ano, período de análise deste trabalho, em função do isolamento social 

causado pela pandemia do COVID-19. Nos dois jornais, foi observado um número 

relevante de notícias que trataram desta temática. Na “Folha de S. Paulo”, do total de 
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62 notícias que representam a mulher como vítima, 17 delas foram relacionadas à 

violência causada pelo confinamento (27%). No “Público”, do total de 63 notícias que 

vitimizam a mulher, 16 (25%) são relacionadas ao aumento da violência com o 

confinamento da COVID-19.   

Através desta análise, foi possível concluir que não houve uma grande disparidade na 

quantidade de notícias presentes nas categorias de cada um dos jornais. A questão mais 

importante para esta pesquisa, portanto, está no equilíbrio de notícias positivas e 

negativas que foram encontradas, de uma forma geral. Este fato nos mostra que, nestes 

dois jornais de referência, estamos mais perto de alcançar a equidade de gênero. As 

notícias da categoria “visibilidade” foram, nos dois jornais, as que tiveram o número 

mais alto. Além disso, há um número cada vez maior de mulheres ocupando cargos que 

são predominantemente masculinos. O que precisamos, no entanto, é usar esta 

visibilidade para diminuir a violência de gênero e a violência doméstica que, como foi 

possível ver através dos números, ainda estão em alta e são uma ameaça para milhares 

de mulheres que sofrem este tipo de abuso diariamente.   

 

5.1. Análise das notícias  

Nesta fase da pesquisa, será feito um estudo mais aprofundado de um total de 12 

notícias, analisadas separadamente.  As notícias foram previamente selecionadas de 

cada um dos jornais e estão presentes nas categorias de análise do capítulo anterior. 

 

5.1.1. Folha de S. Paulo  

Notícia 1: “Cresce percepção mundial de que homens têm mais vantagem que 
mulheres”   
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Figura 1- Print screen da página da notícia retirada do jornal “Folha de S. Paulo”  

 

Fonte: Folha de S. Paulo (30/04/20)  

Esta reportagem é um dos exemplos que se encaixa na categoria “Dominação 

masculina”, uma vez que se refere à ascendência da desigualdade de gênero ao redor 

do mundo. De acordo com a pesquisa feita na reportagem, a percepção de que os 

homens têm uma vida melhor do que as mulheres aumentou em 16 países do mundo, 

segundo um estudo do Pew Research Center, divulgado em 30 de abril de 2020. É 

interessante observar que a expressão “vida melhor” foi utilizada de forma bastante 

banal e generalizada, dando uma ideia ainda mais negativa para os dados apresentados.  

Podemos relacionar esta notícia ao que Byerly e Ross (2006) se referiram quando 

afirmaram que o enquadramento restrito e negativo da representação das mulheres na 

mídia não é uma consequência das características dos diferentes veículos, mas um 

fenômeno global que vem persistindo ao longo do tempo e das diferentes mídias.  

Apesar disso, a matéria traz um dado positivo sobre a igualdade de gênero. O estudo 

mostra que, no Reino Unido, na França, na Alemanha, nos EUA, no Canadá, na Argentina, 

no Brasil e na Australia, 85% dos entrevistados consideram a igualdade de gênero como 

um tópico “importante”.  
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Ainda que tenha um caráter muito negativo, a reportagem é, no geral, bastante 

explicativa e apresenta quatro infográficos detalhados sobre a importância e o aumento 

da igualdade de gênero em diversos países. A presença dos infográficos e das imagens 

reforça as características apresentadas do ciberjornalismo, como a multimedialidade, 

por exemplo.    

Figura 2- Gráfico retirado da matéria que mostra a relação de pessoas que consideram a 

igualdade de gênero como algo importante  

 

Fonte: Folha de S. Paulo  

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Notícia 2: “PM agride mulher grávida de cinco meses no interior de SP” 

Figura 3: Print screen da página da notícia no jornal “Folha de S. Paulo”.  

  

Fonte: Folha de S. Paulo (04/02/20)  

Pode-se perceber, nesta notícia, um exemplo de mulher sendo enquadrada como 

vítima. Desta vez, uma mulher grávida vítima de agressão policial.  De acordo com a 

notícia, a mulher, que estava grávida de cinco meses, levou um tapa no rosto, teve a 

barriga pressionada pelo joelho do policial e foi enforcada pelo pescoço. Consta na 

matéria que a mulher foi reprimida porque os PMs desconfiaram que ela estaria 

filmando enquanto eles abordavam um suspeito de tráfico de drogas. “O ato de filmar, 

porém, não infringe nenhuma lei”, expõe a reportagem.  

No vídeo divulgado, é possível ver a mulher em estado de desespero, gritando por ajuda, 

enquanto testemunhas à sua volta imploram ao PM para parar, alegando que ela está 

grávida. “Ela tá grávida, moço, libera ela, para de pisar na barriga dela!” suplica uma voz 

feminina. “Você está enforcando ela, ela está ficando sem ar! Larga ela, ela está ficando 

roxa!”, exige a mulher. Mesmo assim, o PM insiste com as agressões e a violência, em 
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um ato de total dominação, controle e autoridade contra a mulher. Durante o ato, o PM 

afirmou ainda que a mulher estaria detida pelos crimes de desacato e resistência.  

De acordo com SWAIN (2001), as representações e imagem de gênero, para além de seu 

papel social definido em masculino e feminino, constroem os corpos biológicos, não 

apenas como sexo genital, mas se moldando de acordo com as normas da sociedade 

ocidental. “Na prática social, a violência direta e indireta que povoa o cotidiano das 

mulheres com agressões físicas, humilhações, palavras, gestos, é apenas um marco de 

imagens e representações que instauram um corpo genitalmente definido e reduzido a 

um sexo biológico”. (SWAIN, 2001, p.68) 

Na sessão de comentários da notícia, podemos ver algumas opiniões divergentes sobre 

a situação. 

Figura 4: Print screen dos comentários da notícia “PM agride mulher grávida de cinco meses 

no interior de SP”, da “Folha de S. Paulo”  

 

Fonte: Folha de S. Paulo:  

Apesar da situação já ter sido exposta na reportagem, ainda é muito comum nos 

depararmos com esse tipo de comentário. É um contrassenso a quantidade de pessoas 

que culpa a vítima em casos de agressão ou violência. No primeiro comentário, a pessoa 
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em questão utiliza a justificativa de que é preciso ouvir o “lado do policial” e que não se 

sabe o que “a gestante fez”, como se pudesse existir um motivo para esse tipo de 

violência ou agressão.  O segundo comentário tenta, de forma sensata, explicar que não 

deve existir um motivo para que o policial utilize uma técnica agressiva contra a vítima.  

SWAIN (2001) afirma que há um ato retórico de inversão que constrói um campo de 

significação e persuasão em que a vítima se torna cúmplice: “de um lado explica 

socialmente a atitude do homem e de outro acusa a mulher. Nos casos de estupro, 

agressão, assédio, violência conjugal, de quem é afinal, a culpa? Já diz o ditado: ‘se você 

não sabe por que está batendo, ela sabe por que está apanhando’”. (SWAIN, 2001, p.76)  

A violência contra a mulher, de acordo com Thurler (2017), se reafirma em uma 

“realidade social de profunda desigualdade entre os gêneros”. A situação de 

inferioridade, principalmente, de mulheres negras, indígenas, não-binárias etc., têm, 

nos meios de comunicação, uma ferramenta para a manutenção deste cenário.   

A mídia não paira isenta, acima da sociedade. Ao contrário. A realidade social, 

com suas relações de poder e suas interseccionalidades, contribui para reforçar 

as desiguais possibilidades de participação no debate público e de serem 

ouvidas. A mídia também seleciona, interdita ou inclui falas nesse debate. Assim, 

em uma sociedade marcada pelas estratificações e misoginias, a palavra da 

mulher tem menor valor do que a palavra masculina, diante de um Estado 

patriarcalizado e repatriarcalizado.  (THURLER, 2017).  

Thurler (2017) diz ainda que é preciso que a mídia tenha uma postura crítica diante dos 

crimes hediondos para que se possa reduzi-los e para que ocorra uma mudança geral 

nos comportamentos coletivos e individuais, e para que seja aplicada a Lei do 

Feminicídio.  

Esta notícia falha, por exemplo, ao sequer citar o nome da vítima. Não há informações 

quanto ao nome, nem idade. O único dado passado é de que a mulher é uma “gestante 

de cinco meses”. A notícia é curta demais e as informações, no geral, são precárias. 

Poderia haver um comprometimento maior do jornal com a justiça para que casos como 

esse sejam evitados. No entanto, a única informação que a notícia traz é a de que foi 

determinado o afastamento do policial.  
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A matéria também poderia ter feito uma análise melhor e mais detalhada do caso. Além 

disso, seria interessante trazer um alerta para as próprias mulheres vítimas de violência, 

com informações do que fazer em casos como esse.  

 

Notícia 3: “Mulheres têm mais funções domésticas que homens e menos tempo para 

trabalho remunerado, diz IBGE”  

Figura 5: Print screen da página da notícia no jornal “Folha de S. Paulo”.  

 

Fonte: Folha de S. Paulo (04/06/20)  

Esta reportagem é um dos exemplos que se enquadra na categoria “estereótipos”. É 

importante ressaltar, no entanto, que esta notícia poderia também ser inserida na 

categoria “Dominação masculina”, visto que há uma forte componente de desigualdade 
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de gênero. O subtítulo da notícia já nos traz a percepção de que este não é um problema 

atual: “Participação masculina no lar cresce, mas é mais forte apenas em atividades 

lúdicas e de organização”. Já no primeiro parágrafo, há a informação de que os trabalhos 

mais pesados, como cozinhar ou limpar a casa, permanecem nas “costas” das mulheres.  

Em consequência do aumento das funções em casa, as mulheres têm menos tempo para 

se dedicarem ao trabalho remunerado, tendo 5,1 horas a menos de trabalho na carga 

horária. Apesar disso, as mulheres trabalham 3 horas a mais por semana, somando ao 

trabalho doméstico.  

“A divisão de tarefas só se equilibra como cuidar da organização do domicílio, como 

pagar contas e contratar serviços, fazer companhia, brincar e transportar os filhos. A 

única função em que homens disseram ter feito é cuidar de pequenos reparos do 

domicílio, automóvel ou eletrodomésticos”.6  

Aqui pode-se ver um exemplo de como a desigualdade de gênero ainda é tão marcante 

na maioria das famílias brasileiras. Pode-se retomar o argumento das autoras Byerly e 

Ross (2006), que afirmam que a mídia apresenta “imagens complexas e mistas da 

mulher como sujeito e como ator da sociedade”. De acordo com elas, apesar dos 

avanços dos últimos anos e das  notícias, artigos científicos e acadêmicos que trazem a 

mulher como objeto central de estudo, as mulheres continuam enfrentando os mesmos 

problemas de representação equivocada na mídia desde que os primeiros movimentos 

feministas começaram a surgir, nas décadas de 60 e 70.   

A reportagem mostra um gráfico em que é possível ver, em porcentagem, a divisão por 

gênero das tarefas domésticas. Podemos ver que na categoria “Preparar ou servir 

alimentos, arrumar a mesa ou lavar a louça”, há um salto de 62% de homens para 95,5% 

de mulheres. Na categoria “Cuidar da limpeza ou da manutenção de roupas e sapatos” 

há uma diferença de 54,6% de homens para 91,2% de mulheres. 

 

 
6 Trecho retirado da matéria “Mulheres têm mais funções domésticas que homens e menos tempo para 
trabalho remunerado, diz IBGE”. (FOLHA DE S. PAULO -  04/06/20)  
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Figura 6: Gráfico retirado da matéria “Mulheres têm mais funções domésticas que homens e 

menos tempo para trabalho remunerado, diz IBGE”, da “Folha de S. Paulo”.  

 

Fonte: IBGE/Folha de S. Paulo.  

  

SWAIN (2001) argumenta que essas diferenças de gênero estão ancoradas em uma 
“memória discursiva”:  

 

Essas imagens do feminino ancoradas na memória discursiva se incorporam às 

representações de mulheres atuais, transformadas, mas guardando as nuances 

que fazem das práticas sociais um espaço binário assimétrico, cujas polarizações 
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reforçam e justificam a divisão generizada do mundo. Ao feminino, o mundo do 

sentimento, da intuição, da domesticidade, da inaptidão, do particular; ao 

masculino, a racionalidade, a praticidade, a gerência do universo e do universal”. 

(SWAIN, 2001, p. 69)  

A pesquisa mostra ainda que a participação masculina nas atividades domésticas varia 

de acordo com o grau de escolaridade. “Entre os que têm ensino superior completo, 

30,3% disseram ter ajudado em casa. Já entre os sem instrução, o percentual é de 

21,3%”.  

Na sessão de comentários da reportagem, podemos analisar uma situação que expõe 

justamente a questão de partida desta pesquisa. Qual é a imagem que a mídia está 

passando das mulheres? É uma imagem positiva? Esta imagem influencia o modo como 

vivem suas vidas diariamente?   

No primeiro comentário, feito por uma mulher, podemos ler o seguinte: “Triste 

realidade! E se a mulher quiser se separar, corre o risco de ser agredida ou até perder a 

vida”.  

Os dois comentários seguintes são feitos por homens:  

Comentário 1: “Jornada dupla, tripla, é balela. Se a mulher não está contente com a 

divisão de tarefas em casa, que mude de companheiro(a), a sociedade não tem nada 

com isso. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém”.  

Comentário 2: “E mesmo assim 9 em cada 10 mulheres querem casar. Tá ruim assim? 

Não casa!”.  
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Figura 7: Print screen dos comentários da matéria “Mulheres têm mais funções domésticas 

que homens e menos tempo para trabalho remunerado, diz IBGE”, da “Folha de S. Paulo”.  

  

Fonte: Folha de S. Paulo   

Este é mais um exemplo de notícia de caráter negativo que tem um impacto prejudicial 

na vida das mulheres. De como a mídia utiliza grande parte de seu espaço para reforçar 

estereótipos que minimizam, desvalorizam e menosprezam a imagem das mulheres. E, 

desta forma, abre espaço para que a as ideias machistas e o patriarcalismo enraizado na 

nossa sociedade se mostrem cada vez mais presentes. Pode-se perceber que os 

comentários desta reportagem possuem um tom agressivo, opressor e até mesmo 

ameaçador, o que faz com que muitas mulheres que sofrem violência doméstica sintam 

medo de denunciar os seus agressores. No segundo comentário, o sujeito tenta culpar 

a mulher por “querer” se casar. Ou seja, a sociedade está acostumada a enxergar a 

mulher como vítima e como culpada em situações de desigualdade e de opressão.  

Um dos campos de investigação dos estudos de gênero da mídia de massa é centrada 

na forma como a representação do gênero “exerce poder sobre os leitores”, de acordo 

com Silveirinha (1997).  
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Como já foi visto no capítulo 2, a autora Maria João Silveirinha (1997) sugere que há três 

vertentes de investigação dos estudos feministas dos media. Na segunda vertente, que 

foi caracterizada pelo trabalho de Gaye Tuchman, é possível fazer uma relação com esta 

notícia, visto que é estabelecida uma relação entre a representação do feminino, das 

relações de gênero e da dominação patriarcal nos textos da mídia de massa. Os 

resultados dessas investigações, segundo ela, têm uma tendência a apontar formas que 

realçam a “aniquilação simbólica” das mulheres nos meios de comunicação, ou reforçar 

um sistema patriarcal que representa a dominação e o poder masculino.  

Além disso, retoma-se aqui o argumento de Fraser (apud apud MCLAUGHLIN, 1999) de 

que, tradicionalmente, as mulheres são vistas sob a ótica da casa e da família, enquanto 

os homens possuem mais mobilidade entre as esferas de política, economia, sociedade 

civil e a esfera íntima. Uma vez que os homens possuem acesso a todas as esferas, cabe 

às mulheres pertencer a esfera “em que os discursos sociais são despolitizados, onde as 

questões relacionadas com a vida das mulheres estão convencionalmente fora dos 

limites dos tópicos de discussão pública e das áreas de intervenção política” (FRASER 

1989 apud MCLAUGHLIN, 1999).  
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 Notícia 4: “Revista Marie Claire destaca trabalho de mulheres jornalistas a frente da 

cobertura sobre Covid-19”  

Figura 8: Print screen da página da notícia no jornal “Folha de S. Paulo”.  

 

Fonte: Folha de S. Paulo (16/07/20)  

A notícia 4 desta análise é uma reportagem publicada na Folha de S. Paulo no dia 16 de 

julho de 2020. Com o título “Revista Maria Claire destaca trabalho de mulheres 

jornalistas à frente da cobertura sobre Covid-19”, esta foi uma das notícias inseridas na 

categoria “visibilidade”. O título já diz que a reportagem é, de fato, positiva, pois dá 

ênfase à importância do trabalho das mulheres no meio de uma pandemia.    

Até os primeiros três parágrafos, pode-se acreditar que a notícia vai mesmo por este 

caminho: o destaque, a visibilidade, o protagonismo feminino, os desafios da profissão, 

quem são as homenageadas etc. O que o quarto parágrafo nos mostra, no entanto, é 

que esta homenagem foi feita justamente em oposição a ataques sofridos pelas 

profissionais. De acordo com a notícia, as jornalistas vêm sofrendo difamações por 
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autoridades, inclusive pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, perseguições virtuais e até 

mesmo violência física nas ruas.  

“Recentes monitoramentos confirmam a preocupação. A Abraji (Associação Brasileira 

de Jornalismo Investigativo), por exemplo, mapeou 28 ataques contra mulheres 

jornalistas no primeiro semestre de 2020. A lista reúne agressões verbais e físicas, 

discursos estigmatizantes e intimidações no ambiente virtual”.7  

 A notícia aponta ainda que foram 168 ataques contra profissionais da imprensa e meios 

de comunicação monitorados neste período. “O número ilustra o cenário, mas a 

associação reconhece que inúmeros relatos de jornalistas que não denunciam as 

agressões por medo ou coação engrossariam a lista”.  

No fim da matéria, destacou-se que os ataques contra as profissionais da imprensa 

também têm tido reconhecimento internacional. Em 2020, o informe anual da relatora 

especial das Nações Unidas sobre a Violência Contra a Mulher, Dubravka Simonovik, 

enviado ao Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), 

teve como pauta o fim da violência contra mulheres jornalistas. 

O documento cita o importante papel que a mídia possui para incentivar a denúncia 

desse tipo de violência:   

A mídia é fundamental para a mudança de atitudes em relação à violência de 

gênero contra a mulher, como ficou demonstrado por meio de suas reportagens 

sobre o feminicídio, que levaram à formação de movimentos populares como o 

“NiUnaMenos” e o “MeToo”. A denúncia da mídia sobre essas questões é uma 

virada de jogo importante, pois pode demonstrar o quão generalizada a violência 

de gênero realmente é. A mídia tem o poder de mudar a opinião pública e, ao 

fazê-lo, pode pressionar os governos a introduzir mudanças na lei e na prática 

para combatê-la.8 

 
7 Trecho retirado da matéria “Revista Maria Claire destaca trabalho de mulheres jornalistas à frente da 
cobertura sobre Covid-19” (16/07/20)   
8 Tradução Livre - Texto retirado do documento da ONU: Combating violence against women journalists 

Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences* ( 
https://undocs.org/en/A/HRC/44/52)  

 

https://undocs.org/en/A/HRC/44/52
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Por fim, o que se pode concluir a partir desta notícia é que, mesmo que ela seja, a 

princípio, uma conquista para as mulheres, no fundo esta conquista surgiu de um 

contexto de violência e agressão. É inegável que nos últimos anos as mulheres tenham 

ganhado cada vez maior visibilidade no mercado de trabalho, na mídia, na política, na 

cultura, na economia etc. No entanto, como temos visto, o número de casos de violência 

contra as mulheres também segue aumentando. É preciso, portanto, uma atitude 

responsável do governo, da mídia e da população.  

   

Notícia 5: “Em Livro, afegã conta como se vestiu de homem por 10 anos para sobreviver 

ao Taleban”. 

Figura 9: Print screen da página da notícia no jornal “Folha de S. Paulo”.  

 

Fonte: Folha de S. Paulo (13/07/20)   

A quinta notícia desta análise, inserida na categoria “Discriminação”, nos apresenta a 

vida de uma mulher afegã, que foi obrigada a esconder a sua identidade durante 10 anos 

para sobreviver em um sistema totalmente opressor, desigual e totalitário.  
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Depois de a sua casa ser atingida por uma bomba, a menina afegã Nadia Ghulam, de 

apenas 9 anos, viu sua infância ser deixada para trás após passar seis meses em coma, 

ter graves queimaduras no corpo e descobrir que seu irmão Zelmai, havia sido 

assassinado e que seu pai estava com sérios problemas psiquiátricos.  

Os problemas causados pela guerra e pelos militantes islâmicos radicais do Teleban 

estavam só começando. A família de Nadia empobreceu e a menina, com apenas 11 

anos, se viu obrigada a assumir a identidade de seu irmão para poder trabalhar e 

sustentar a mãe, visto que o Taleban não permite que mulheres trabalhem.  

 Nadia contou sua história no livro “O segredo do meu turbante”, recém-lançado no 

Brasil e publicado originalmente em 2010, na Espanha, seu país atual.  

“Quando chegou ao novo país, Nadia chorava dizendo que não queria voltar a assumir 

a identidade de mulher para não abrir mão de sua independência. Em entrevista à Folha, 

ela conta como se sentiu ao perceber que poderia ‘andar de bicicleta, ter amigos, 

trabalhar e fazer muitas coisas’ que antes só podia vivenciar por se vestir de homem”.9  

“’Quando vi que podia fazer tudo o que fazia no Afeganistão, mas me comportando 

como a mulher que sou e sem ter que me esconder, senti uma felicidade enorme”, 

lembra. ‘Isso me fez crescer como pessoa e me deu asas. Para mim, isso é liberdade’”.10  

No fim da reportagem, o jornal aproveitou o espaço para deixar alguns trechos do livro 

“O Segredo do Meu Turbante”, o que deixou a matéria mais enriquecedora nos detalhes 

e fez o leitor se interessar mais pela trajetória de Nadia durante este período. Em um 

dos trechos, transcrito a seguir, é possível ter uma ideia da experiência chocante que as 

mulheres tinham ao se casar:  

 
9 Trecho da matéria “Em livro, afegã conta como se vestiu de homem por 10 anos para sobreviver 

ao Taleban”- FOLHA DE S. PAULO- 13/JUL/2020  

 
10 (Trecho da matéria “Em livro, afegã conta como se vestiu de homem por 10 anos para 
sobreviver ao Taleban- FOLHA DE S. PAULO- 13/JUL/2020) 
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“O casamento de alguém sempre era má notícia, principalmente para as meninas. Já 

dizia minha mãe: ‘As mulheres morrem duas vezes: no dia em que se casam e no dia em 

que deixam este mundo. E nas duas vezes estão vestidas de branco’”11 

Apesar de esta notícia estar sendo considerada, dentro das categorias de análise, como 

uma notícia que trata da discriminação sofrida pelas mulheres, é importante ressaltar 

que, ao mesmo tempo, esta reportagem dá voz à história de uma mulher, dá visibilidade 

a uma cultura que geralmente não tem espaço dentro da mídia de massa. Depois de 11 

anos se disfarçando de homem, Nadia Ghulam pôde, finalmente, viver a sua liberdade, 

assumir a sua própria identidade e ter a sua voz ouvida por milhares de pessoas.  

 

Notícia 6: “Manifestações ganham fôlego na América Latina no Dia Internacional da 

Mulher” 

Figura 10: Print screen da página da notícia no jornal “Folha de S. Paulo”.  

 

 
11 Trecho do livro: O Segredo do Meu Turbante – Publicado na matéria “Em livro, afegã conta 

como se vestiu de homem por 10 anos para sobreviver ao Taleban- FOLHA DE S. PAULO- 

13/JUL/2020). 
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Fonte:  Folha de S. Paulo (08/03/20)   

A sexta notícia, do jornal Folha de S. Paulo, intitulada “Manifestações ganham fôlego na 

América Latina no Dia Internacional da Mulher”, enquadra-se na categoria “Feminismo”, 

conforme foi previamente definido para esta análise.  

Esta é uma matéria que traz um tom contraditório, pois pode-se dizer que dá visibilidade 

ao movimento feminista, traz pautas importantes para o debate público, mas também 

tem um caráter negativo ao demonstrar o número de mulheres vítimas de violência, 

assassinato, discriminação, feminicídio etc.  

Neste trecho, fica explícito o aumento do número de feminicídios no México: “Na cidade 

do México, capital mexicana, a marcha tinha a expectativa de receber números recordes 

de participantes motivados a protestar contra feminicídios, que mais que dobraram nos 

últimos cinco anos no país, segundo o Jornal New York Times. Na manhã deste domingo 
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(8), mulheres pintaram, no chão de uma praça na região central da Cidade do México, 

nomes de mulheres mortas recentemente”.12  

Além disso, a matéria relembra alguns nomes de mulheres que foram assassinadas: “Sob 

a hashtag #UNDÍASINNOSOTRAS (Um dia sem nós, em português), o protesto ganhou 

fôlego depois de dois assassinatos recentes, no início de fevereiro. Um deles foi de Ingrid 

Escamilla, 25, que foi esfaqueada, esfolada e teve o corpo mutilado. Já Fátima Cecilia 

Aldriguett, 7, foi sequestrada de sua escola primária na Cidade do México e teve o corpo 

encontrado em um saco plástico ao lado de um canteiro de obras nos arredores da 

capital”.   

A notícia faz referência às preocupações com relação à epidemia de Coronavírus quando 

cita as manifestações na Espanha: “Com bandeiras e faixas denunciando a violência 

contra mulheres, uma multidão marchou em grandes avenidas de Madri em direção ao 

centro da cidade. Havia faixas com os dizeres ‘machismo mata mais que coronavírus’”.13  

Ao falar das manifestações em Paris, a reportagem cita que as manifestantes estavam 

“com os seios à mostra, luvas e máscaras de proteção”. Aqui, a notícia se apropria das 

fotografias das mulheres nas manifestações para reforçar o estereótipo das feministas 

radicais: as que mostram os seios, as que não se depilam, as que não performam 

feminilidade.  

  Com relação às manifestações no Oriente Médio, a reportagem denuncia que mulheres 

e homens foram agredidos com pedras, sapatos e pedaços de madeira enquanto 

marchavam pelas ruas de Islamabad, capital do Paquistão. Retoma-se aqui a questão da 

discriminação que as mulheres sofrem nesses países. Além disso, percebe-se que a 

violência policial também é muito recorrente nesse tipo de situação: “A polícia turca fez 

um bloqueio na noite deste domingo contra algumas centenas de mulheres que se 

reuniram no centro de Istambul (...)”. “No ano passado, a polícia disparou gás 

lacrimogêneo contra manifestantes no Dia Internacional da Mulher”.14  

 
12 (Trecho da matéria – Manifestações ganham fôlego na América Latina do Dia Internacional da Mulher 
–FOLHA DE S. PAULO 08 março de 2020) 
13 (Trecho da matéria – Manifestações ganham fôlego na América Latina do Dia Internacional da Mulher 
–FOLHA DE S. PAULO 08 março de 2020) 
14 (Trechos da matéria – Manifestações ganham fôlego na América Latina do Dia Internacional da 
Mulher –FOLHA D S. PAULO 08 março de 2020) 
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Ao analisar esta reportagem pôde-se concluir que, no geral, as mulheres continuam 

organizando manifestações em defesa dos mesmos direitos e contra os mesmos 

problemas enfrentados há décadas: igualdade de direitos, igualdade salarial, violência 

de gênero, direito ao aborto, feminicídio, violência doméstica e tantos outros. 

 Neste caso em específico, o veículo abordou de maneira correta os casos dos crimes ao 

citar o nome e idade das mulheres que foram assassinadas no México, por exemplo, já 

que permite que seja cedido um espaço na mídia de massa à representação. Por outro 

lado, falha ao citar as mulheres “com seios à mostra”, nas manifestações, reforçando 

estereótipos de gênero e aumentando o espaço para comentários negativos por parte 

do público.  
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5.1.2. Público  

Notícia 1: “Mulher morta em Olhão em contexto de violência doméstica”  

Figura 11: Print screen da página da notícia no jornal “Público”.  

 

Fonte: Público (08/07/20)   

A primeira notícia escolhida para análise do jornal Público encaixa-se na categoria 

“vitimização”. A notícia, de apenas três parágrafos curtos, informa apenas que uma 

mulher foi encontrada morta, em Olhão, em contexto de violência doméstica e que o 

crime ocorreu na casa da vítima.  

A vítima, neste caso, foi retratada de forma negligente pela mídia. Sua história foi 

tornada invisível, não havendo qualquer informação básica, nem sequer seu nome foi 

informado, o que passa a impressão de que este é um crime comum, passageiro, e sem 

relevância. Além disso, não há nenhum dado sobre o criminoso e qual teria sido a sua 

pena, o que mais uma vez torna este artigo insuficiente ao retratar as mulheres vítimas 

de violência.  

A  desumanização das vítimas é um processo de desvalorização, mesmo após a 

morte, não reconhecendo-as, omitir sua identidade, seu nome, sua 

profissão/atividade, filhos/as que deixou, se há disputa na justiça pela guarda, se 

terminou o relacionamento afetivo, se fez denúncia, pediu ajuda, registrou 

boletins de ocorrência, se tinha medidas protetivas. As vítimas são consideradas 
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e tratadas como vidas que não importam. A desumanização da vítima é feita pela 

sociedade e pela mídia, pelo apagamento de sua história, por sua invisibilização, 

com a consequência de nenhum estabelecimento de empatia com a vítima. 

(THURLER, 2017)   

Thurler (2017) aponta que circulam dois discursos na mídia, referentes a uma análise de 

Bourdieu (1979): o “discurso correto” e o “discurso enguiçado”. O primeiro é o discurso 

legítimo e o segundo revela o caráter desviante, o caráter que deslegitima a vítima. 

“Essas falas – uma aprovatória, inclusiva e outra reprovatória, interditória – e os 

silêncios estão nas matérias sobre violência contra a mulher, em geral, e sobre os 

feminicídios, em particular”. (THURLER, 2017)  

 Notícia 2: “Elas ao som da fábrica: estudantes da Beira Interior resgatam histórias de 

operárias dos lanifícios” 

Figura 12: Print screen da página da notícia no jornal “Público”.  

 

Fonte: Público (27/05/20)   
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A segunda notícia da análise do Jornal Público foi considerada adequada a se encaixar 

na categoria “visibilidade”. Apesar de não possuir as características descritas para esta 

categoria, considera-se esta uma notícia importante e de grande relevância para a 

história das mulheres portuguesas.  

De acordo com a reportagem, o projeto “Elas ao som da fábrica” foi finalista de Ciências 

da Cultura da Universidade da Beira Interior, com o objetivo de “resgatar memórias 

materiais e imateriais das mulheres operárias fabris na indústria de lanifícios da Covilhã.  

“O ‘Elas ao som da fábrica’ foi, inicialmente, pensado em formato presencial. Agora, 

adaptado para o digital, mantém a essência do formato original: dar ênfase ao papel 

desempenhado pela mulher operária, na indústria de lanifícios, essencialmente, no 

período da diáspora”. – Além disso, o objetivo do Projeto é: “não deixar cair em 

esquecimento as histórias de vida que são comuns a toda uma geração de mulheres”.15  

O Projeto, além de contar a história destas mulheres e dar voz aos seus testemunhos, 

também permite a interação do público, o que torna a ideia ainda mais interessante. De 

acordo com os alunos da UBI, haverá o concurso “a mulher e a fábrica”,  onde as pessoas 

poderão contribuir com seus dons artísticos, terminando com uma performance 

musical.  

O interessante desta notícia é justamente o papel que ela cumpre de dar visibilidade a 

um grupo de mulheres até então marginalizado do foco da grande mídia. O Jornal 

Público destacou-se por ser um jornal de grande circulação em Portugal que buscou 

contribuir para o movimento das mulheres através da divulgação de eventos como este.  

Com 555 partilhas, acredita-se que esta notícia tenha alcançado um número significativo 

de pessoas e, desta forma, contribuir para disseminar a importância do trabalho e da 

história das mulheres artesãs da Covilhã.    

Notícia 3: “Práticas nefastas contra mulheres e meninas são uma crise ‘silenciosa e 

endêmica’ ainda longe de desaparecer” 

Figura 13: Print screen da página da notícia no jornal “Público”.  

 
15 (Trecho da matéria “Elas ao som da fábrica: estudantes da Beira Interior resgatam histórias de 
operárias dos lanifícios – Jornal Público: 27/05/2020) 
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Fonte: Público (30/06/20)   

A terceira notícia da análise do Jornal “Público” enquadra-se na categoria 

“discriminação”. Como o próprio título sugere, esta reportagem retrata a realidade de 

milhares de meninas e mulheres que sofrem com práticas nefastas, como a mutilação 

genital e os casamentos infantis.  

Já no primeiro parágrafo nota-se o caráter extremamente negativo que é transmitido 

pela notícia. A informação é de que todos os dias, em média 33 mil raparigas são 

obrigadas a casar. Como se não bastasse este fato, o final do parágrafo se torna ainda 

mais chocante: somente neste ano, mais de quatro milhões de meninas serão 

submetidas a cortes genitais. “Devido a décadas de negligência de filhas em relação aos 

filhos e seleção com base no gênero, estima-se que a população mundial tenha perdido 

142,6 milhões de raparigas que poderiam ter sobrevivido num mundo sem 

discriminação”.16  

Natalia Kanen, diretora executiva do Fundo das Nações Unidas para a População 

(UNFPA), demonstra o seu descontentamento com esse tipo de prática: “Todos 

deveríamos estar indignados”, disse, na apresentação à imprensa do relatório Estado da 

População Mundial 2020. De acordo com a matéria, o relatório deste ano dedica-se às 

 
16 Trecho da matéria “Práticas nefastas contra mulheres e meninas são uma crise ‘silenciosa e endêmica’ 
ainda longe de desaparecer” – 30/JUN/2020, JORNAL PÚBLICO. 
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práticas nefastas a que as mulheres são submetidas, como o achatamento dos seios ou 

os “tabus menstruais”, tendo como enfoque as três práticas mais comuns todos os anos: 

a mutilação genital feminina (MGF), casamentos infantis e preferência por filhos do sexo 

masculino.  

No terceiro parágrafo, a notícia aborda mais uma informação chocante: a estimativa é 

de que, no mundo atual, 650 milhões de mulheres e raparigas em todo o mundo tenham 

se casado antes de completar 18 anos, tendo 200 millhões sido submetidas à mutilação 

genital.  

Aqui, mais uma vez somos deparados com a dominação masculina, a desigualdade de 

gênero e a discriminação sofrida pelas mulheres pelo simples fato de terem nascido 

mulheres. “Mas, ao contrário dos rapazes, que em algumas culturas também são 

forçados a casar, as raparigas têm a sua vida em jogo quando o casamento precoce 

também significa que poderão ‘engravidar, querendo ou não, antes que o seu corpo 

esteja pronto para isso’. (...)” 17  

Apesar de estas práticas serem mais comuns no continente africano, em alguns países 

da Ásia e no Médio Oriente, há muitos casos também na União Europeia, incluindo em 

Portugal: o Instituto Europeu para a Igualdade de Gênero estimou, em 2015, que pelo 

menos 1.300 meninas residentes em Portugal estavam em risco de sofrer mutilação. Já 

um estudo do Observatório Nacional de Violência e Gênero estimou que, neste mesmo 

ano, cerca de 1.800 meninas já haviam sofrido este tipo de prática ou encontravam-se 

em risco de sofrer.  

“As normas sociais e estereótipos que estão na raiz destas práticas nefastas, ainda que 

‘poderosas e destrutivas’ são apenas ideias, e por isso devem ser mudadas”. Neste 

trecho da notícia, nota-se a importância que foi dada ao combate a estas práticas. 

Natalia Kanen destacou que o caminho para mudanças e resultados reais pode ser 

resumido nas palavras: respeitar, proteger e cumprir. Natalia acredita que é preciso 

combater estas normas que desrespeitem as mulheres, pôr em prática leis que protejam 

 
17 Trecho da matéria “Práticas nefastas contra mulheres e meninas são uma crise ‘silenciosa e endêmica’ 
ainda longe de desaparecer” – 30/JUN/2020, JORNAL PÚBLICO. 
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as mulheres e exigir dos estados que cumpram os seus compromissos na área da 

Igualdade de Gênero e Direitos das mulheres e crianças.  

Em uma análise geral, pode-se dizer que esta é uma matéria completa: possui dados 

estatísticos, entrevistas com especialistas e propõe uma solução baseada em casos 

reais. No entanto, é uma notícia extremamente triste e possui uma carga emocional 

forte, que pode ser chocante aos olhos do espectador comum.   

É importante ressaltar também a importância da divulgação desses casos para que se 

possa combatê-los. É através da divulgação e distribuição deste tipo de conteúdo que 

estaremos no caminho para combater estas práticas e, num futuro próximo, diminuir a 

desigualdade de gênero.  

Notícia 4: “Dia da Mulher assinalado com manifestações e greve feminista” 

Figura 14: Print screen da página da notícia no jornal “Público”.  

  

Fonte: Público (08/03/20)   

A quarta notícia do jornal “Público” escolhida para esta análise enquadra-se na categoria 

“feminismo”. Nota-se que, assim como foi veiculado pelo jornal Folha de S. Paulo, o Dia 

Internacional da Mulher em Portugal também foi marcado por manifestações e 
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protestos, cujo objetivo foi a reivindicação por igualdade de gênero e contra a violência. 

Nos dois jornais, essa foi a pauta mais divulgada na data do dia 8 de março.  

“Segundo a organização, a greve feminista é uma forma de protesto e revolta contra 

situações precárias e de violência, e transcende o significado tradicional da greve ao 

trabalho para estendê-lo “à esfera da reprodução social, do cuidado doméstico e 

familiar, bem como à vida infantil e à sociedade de consumo”18  

Esta matéria é mais um exemplo de notícia que associa o dia da mulher e a imagem da 

mulher a um caráter negativo, já que muitas das pautas que estão sendo reivindicadas 

seguem as mesmas por décadas. A desigualdade de gênero se mostra cada vez mais 

atual e o descontentamento das mulheres também continua sendo um assunto de 

grande relevância e pertinência.  

A notícia teve um total de 506 partilhas e nove comentários. Na sessão de comentários, 

é possível notar que há somente um comentário de uma mulher. Dos outros oito 

comentários vindo de homens, apenas um é positivo. O comentário abaixo chama 

atenção por seu caráter agressivo, machista e sexista, reflexo da sociedade em que 

vivemos. Além disso, revela o grande estereótipo envolvido ao redor da temática 

feminista e da aparência da mulher:  

Comentário 1: “Mulheres, lanço um desafio à vossa capacidade: revolucionar a 

mentalidade dos países muçulmanos e, já agora, a dos Russos...”  

Resposta: “Ao contrário das mulheres dos países muçulmanos, as mulheres russas 

gozam de plena igualdade de direitos e têm tanta liberdade como as mulheres dos 

países ocidentais. Além disso, as mulheres russas não querem saber de feminismo para 

nada. Talvez por isso é que se mantêm as mais atraentes do mundo”.  

No primeiro comentário, quando o sujeito refere-se a “capacidade” das mulheres, 

remete a uma questão de superioridade masculina, como se as mulheres fossem 

intelectualmente inferior aos homens.  

 
18 – Trecho da matéria “Dia da mulher assinalado com manifestações e greve feminista” – 08/03/2020 – 
Jornal Público. 
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Na resposta a este comentário, mantendo o teor negativo e sexista, a pessoa utiliza o 

feminismo para atacar as mulheres ao afirmar que na Rússia as mulheres são 

supostamente mais atraentes por não se importarem com o feminismo. Aqui há o 

grande tabu e estereótipo de que as feministas são “feias”, que já foi mencionado no 

capítulo 1.  

Figura 15: Print screen da página de comentários da matéria “Dia da mulher assinalado com 

manifestações e greve feminista” 

  

Fonte: Público  

Neste caso, é interessante destacar o argumento de Swain (2001), que retoma o 

discurso de Laurentis (1987), apontando para as “tecnologias de gênero”, que, “de 

forma discursiva ou imagética, ‘(...) têm o poder de controlar o campo do sentido social 

e então produzir, promover  ou implantar as representações de gênero’.  
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Essas tecnologias, portanto, possuem sua expressão paroxística no discurso midiático. 

“Como comenta Foucault (1988:180), ‘(...) afinal, somos julgados, condenados, 

classificados, obrigados a desempenhar tarefas e destinados a um certo modo de viver 

ou morrer em função dos discursos verdadeiros que trazem consigo efeitos específicos 

de poder.’” (SWAIN, 2001, p.70)  

Neste discurso nota-se a importância das relações de poder estabelecidas pela mídia. 

Como ficou evidente na sessão de comentários da matéria, em que as mulheres foram 

“julgadas” e “classificadas” de um certo modo em relação à forma como foram 

representadas pela notícia.  

  

Notícia 5: “Participação política das mulheres ainda esbarra em obstáculos”  

Figura 16: Print screen da página da notícia no jornal “Público” 

 

Fonte: Público (20/08/2020)  

A quinta notícia da análise do jornal “Público” escancara a desigualdade de gênero na 

política, área que vem por muitos anos sendo dominada por homens. Desta forma, 

enquadrou-se esta notícia na categoria “Dominação masculina”.  
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No segundo parágrafo da notícia, o depoimento da secretária de Estado para a 

Cidadania e a Igualdade já demonstra o tamanho do problema: “A dimensão do 

abandono feminino é muito visível em sectores masculinizados como é o caso da 

política. O sistema é muito adverso à permanência das mulheres”, diz.  

No quarto parágrafo, a secretária de Estado Rosa Monteiro reafirma esta posição. De 

acordo com ela, “a mulher ainda está sujeita a um maior escrutínio, na forma como se 

apresenta, no que se exige dela, no seu desempenho, e a comunicação social não faz 

tanto ‘eco’ da sua ‘acção e opinião’, mas do fato de ser mulher”. Rosa reitera ainda que 

o único caminho para resolver este problema são as políticas de acção positiva de forma 

a derrubar estas representações.  

Os depoimentos de Rosa Monteiro na matéria servem para reiterar a dominação 

masculina na política, já que ela conta o que sentiu na própria pele nos anos em que 

esteve atuando: “Eu, que fui vereadora, sei bem o que é ter de tratar, e querer tratar, 

certos temas e muitas vezes ser olhada (...) como a feminista, a defensora dos ciganos, 

a defensora destas causas que ‘não são os grandes temas’ da gestão autárquica”.  

O feminismo aparece aqui como o “vilão” das mulheres aos olhos de uma parcela da 

população, principalmente da masculina. Ser chamada de “feminista” ainda soa como 

algo negativo, inferior, muitas vezes até pelas próprias mulheres. E é justamente a ideia 

contrária que o feminismo deseja passar. Desta forma, o próprio depoimento de Rosa 

acaba sendo uma contradição porque ela reforça este estereótipo em seu discurso.  

No final da matéria destacou-se o fato de que em 22 de agosto passou 50 anos desde 

que Maria Teresa Lobo entrou no governo de Portugal, a primeira mulher no Governo 

Português. Verifica-se que há uma certa contradição com os fatos apresentados pela 

reportagem. Primeiro, aponta-se que no vídeo da sua tomada de posse, Maria Teresa 

considerou desnecessário apontar a “transcendência” do fato de ter sido a primeira 

mulher no governo.  

Interpretou-se aqui como se Maria Teresa estivesse alegando o fato de que uma mulher 

na política não precisa ser alvo de notícia e que as oportunidades precisam ser iguais. 

No entanto, no parágrafo seguinte, há a informação de que Maria Teresa, que se 

enquadrava na Ideologia do Estado Novo, “descartava pretensões a uma ‘igualdade 
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libertária’, reforçando que “a mulher, fundamentalmente, se realiza (...) na 

autenticidade da sua vocação familiar”.  

Em relação ao que foi apresentado neste último parágrafo, entende-se que Maria Teresa 

considerava que as mulheres se realizam sendo devotas à casa e à família, colocando 

em evidência um estereótipo que existia há muito tempo. Entende-se também que ela 

não considerava importante a diminuição das desigualdades de gênero, o que é curioso, 

pelo fato de ela ser uma mulher.  

De acordo com Baum e Espírito Santo (2004, apud Santos, 2010), em Portugal, a 

principal razão da pouca participação das mulheres na política tem relação com as 

diferenças de gênero existentes, em termos de socialização para a cidadania e os papeis 

de gênero.  

O seu uso tem implicações na avaliação dos(as) candidatos(as), na escolha do 

voto e na participação política (Sanbonmatsu & Dolan, 2007). Por se tratar de 

um mundo masculino, estas implicações são potencialmente negativas para as 

mulheres políticas (Huddy & Terkildsen, 1993), sendo percebidas mais 

negativamente pelas próprias mulheres (Mathison, 2001) quando violam os 

estereótipos de gênero. Parecem interiorizar de tal forma os estereótipos de 

gênero que se acomodam ao sistema, não o questionando (e.g., Jost &Banaji, 

1994), ou até reforçando a sua condição. (SANTOS, 2010).  

Em uma última análise, é possível dizer que a reportagem abordou diversos pontos de 

vista e trouxe uma variedade relevante de dados e informações. De acordo com o que 

foi visto, pode-se afirmar que ainda será longo o caminho até que se possa atingir a 

igualdade entre homens e mulheres na política em Portugal.  

 

Notícia 6: “Se ‘já sabes cozinhar, já podes casar?’ Não, diz a Câmara de Matosinhos 

Figura 16: Print screen da página da notícia no jornal “Público” 
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Fonte: Público (30/07/2020)  

A sexta e última notícia da análise do Jornal “Público” enquadra-se na categoria 

predefinida como “estereótipos”. Esta categoria foi criada para que se possa ter uma 

ideia de como é grande a noção de que as mulheres são feitas para o lar, precisam se 

casar, saber cozinhar, cuidar dos filhos, cuidar do marido etc. A notícia escolhida para 

análise mostra que, por essa ideia preconcebida ainda ser tão propagada, foi preciso 

criar uma campanha para desmistificá-la em Portugal. 

“A abordagem de temas como violência no namoro ou a desconstrução de mitos e 

crenças enraizados sobre as diferenças entre homens e mulheres são dois dos objetivos 

desta campanha apresentada esta tarde nos Paços do Concelho”. 19 

De acordo com Luísa Salgueiro, presidente da Câmara de Matosinhos, o objetivo da 

Campanha é trabalhar com o público mais jovem, “uma vez que o último estudo, de 

2017, continua a apontar para trabalho igual, salário mais baixo para as mulheres, 

menos habilitações literárias, mais incidência da violência doméstica sobre as mulheres 

(...)”.  

 
19 Trecho da matéria “’Se já sabes cozinhar, já podes casar’? Não, diz a Câmara de Matosinhos – 
30/07/2020 – Jornal Público. 
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Ao analisar os cartazes da campanha que são mostrados nas fotos da matéria, em que 

são usadas frases chavões para desconstruir estereótipos, é possível ter uma noção de 

como a mulher é vista como um ser intelectualmente inferior e tem o seu corpo 

objetificado sexualmente. O chavão popularmente conhecido como “Mulher no volante, 

perigo constante”, foi substituído por: “Mulher no volante, tem estrada para andar”. Já 

a frase: “É muito bonita para ser inteligente”, foi substituída por “É muito bonita 

inteligente”.   

Nos dois últimos parágrafos, somos informados de que esta campanha faz parte de um 

conjunto de acções desenvolvidas pelo município com o objetivo de promover uma 

política integrada de desenvolvimento social em termos de Igualdade, Cidadania e Não 

Discriminação. Além disso, foi implementado o Plano Municipal para a Igualdade de 

Gênero, com uma Conselheira Municipal para a Igualdade, visando trabalhar a temática 

em uma perspectiva de proximidade e adequação à população.  

Apesar do suposto caráter negativo da notícia, já que foi preciso criar uma campanha 

para combater as desigualdades, é importante que se saiba que estão sendo criadas 

ações para a proteção da mulher e que estas ideias sejam espalhadas para o maior 

número de pessoas possível. A mídia tem um grande papel neste sentido. Acredita-se 

que neste caso, o caminho tomado pelos meios de comunicação foi positivo, uma vez 

que a intenção é que se diminua os casos de violência e discriminação. Esta notícia, por 

exemplo, teve um total de 1.004 partilhas, um número considerado alto se comparado 

às demais notícias desta análise. 
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6. Conclusão  

Através da análise realizada desta breve amostra de notícias, pode-se concluir que, 

tanto o Brasil quanto Portugal possuem ainda obstáculos a romper quando se fala em 

representação da mulher na mídia, mais especificamente no jornalismo online.   

O número alto de notícias negativas sobre a mulher reflete uma sociedade que ainda 

expõe as suas origens patriarcais e raízes de uma dominação masculina. As notícias que 

retratam a mulher como vítima, seja de violência, agressão ou feminicídio, nos dois 

jornais, possuem números preocupantes - 28,18% na “Folha de S. Paulo” e 28,63% no 

“Público”.  

Além disso, confirma-se a hipótese de que o número de notícias negativas sobre a 

mulher supera o número de notícias positivas. Com 56% de notícias negativas contra 

38% de notícias positivas, a “Folha de S. Paulo” foi a que apresentou o maior número de 

reportagens sobre discriminação, violência, dominação masculina e estereótipos. O 

“Público”, em comparação, também apresenta números altos: 50% de notícias negativas 

e 43% de notícias positivas.  

No entanto, o número de notícias positivas foi superior ao esperado. Notou-se que há 

um número crescente de notícias que têm a intenção de representar os diferentes tipos 

de mulher e dar visibilidade às suas conquistas, fora do padrão estereotipado que 

costumava existir há alguns anos, como foi explicitado no capítulo 1. As notícias da 

categoria “visibilidade”, também tiveram números altos: 30% na “Folha de S. Paulo” e 

38,63% no “Público”.    

Na análise qualitativa, concluiu-se que as notícias da categoria “vitimização”, nos dois 

jornais, são insuficientes em relação a abordagem que foi feita sobre as mulheres 

vítimas. A falta de informações e dados básicos servem para reforçar o descaso e a 

desumanização que estas mulheres sofrem. Além disso, poderia haver uma 

responsabilidade melhor por parte da mídia para incentivar a denúncia e evitar que 

casos como esses sejam vividos diariamente.  

As notícias sobre “feminismo” nos dois jornais possuem também um denominador 

comum: a reivindicação por direitos que deveriam ser básicos. O aumento da violência 

e discriminação, no mundo todo, fez com que milhares de mulheres fossem às ruas 
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protestar contra estes crimes. No Dia Internacional da Mulher (8 de março), esta foi a 

pauta mais divulgada nos jornais analisados.  

Na categoria “estereótipos”, o número de notícias encontrado foi menor do que o 

esperado: apenas 3,18% na “Folha de S. Paulo” e 5,90% no “Público”. Importante 

destacar que não foi encontrada nenhuma notícia que reforce os padrões de beleza 

impostos pela sociedade ou que representasse a mulher com o “corpo ideal”. Desta 

forma, a hipótese de que haveria um número significativo de notícias sobre estereótipos 

foi refutada.  

A  “dominação masculina” na sociedade fica evidenciada a partir  das duas notícias 

escolhidas para a análise, que se complementam: a da “Folha de S. Paulo” escancara as 

desigualdades de gênero ao afirmar que está crescendo a percepção mundial de que os 

homens têm mais vantagens do que as mulheres, e a notícia do “Público” reforça a ideia 

de que as mulheres ainda não possuem a mesma aceitação na política do que os 

homens.  

Seguindo neste contexto, as notícias sobre discriminação, nos dois veículos, também se 

complementam: demonstram a discriminação que as mulheres sofrem nas culturas do 

Médio Oriente. Nestes países, a discriminação começa logo ao nascer: por ser mulher, 

meninas sofrem práticas nefastas, como mutilação genital e, além disso, possuem 

menos direitos do que os homens.  

Através desta pesquisa, foi possível confirmar a hipótese de que há mais notícias 

negativas do que positivas sobre a mulher. Foi possível também refutar as hipóteses de 

que haveria mais notícias sobre violência do que sobre “visibilidade” e de que haveria 

muitas notícias sobre “estereótipos”.  

Conclui-se, portanto, que o fato de haver mais notícias que dão visibilidade e 

representatividade positiva sobre a mulher pode ser considerado uma conquista no 

caminho para se atingir a igualdade de gênero e uma sociedade mais justa, plural e 

igualitária.  

Retoma-se aqui o pensamento de Maria João Silveirinha (1997), sobre a importância dos 

media no alcance desta igualdade e na contribuição para o movimento feminista: “Os 

estudos dos media têm o potencial para ajudar imensamente a crítica feminista, 
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problematizando o carácter público do movimento”. Para isso, é necessário uma 

exploração do desenvolvimento do seu potencial transformador, paralelamente à 

exploração do seu potencial hegemônico (SILVEIRINHA, 1997).  

É importante destacar que, apesar do caráter negativo de algumas notícias, valoriza-se 

as que são bem construídas, jornalisticamente bem feitas e que promovem a igualdade 

de gênero, como foi o caso de algumas das notícias analisadas neste estudo.  

Além disso, interessa ressaltar as limitações deste estudo, principalmente por se tratar 

de apenas dois veículos generalistas. Para futuras pesquisas/trabalhos, seria igualmente 

relevante analisar a representação da mulher sob a perspectiva de outros veículos, 

como os jornais sensacionalistas ou jornais especializados, por exemplo.  
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