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Entrevistas com jornalistas mulheres como forma de análise
das desigualdades de gênero
Ana Maria de Morais1
Resumo Este trabalho é o recorte de um projeto de pesquisa de mestrado e analisa entrevistas
com jornalistas mulheres na busca do desvendamento das desigualdades que ainda prevalecem
entre homens e mulheres no mercado de trabalho em jornalismo em Goiânia, apesar da evidente
feminização da profissão, e que representam um empecilho ao exercício da cidadania. Tendo em
vista que as relações profissionais tendem a reproduzir as relações sociais e que as jornalistas
formam um contingente diferenciado pelo acesso privilegiado a informações, acredita-se que,
por meio de entrevistas abertas semi-estruturadas, é possível analisar as relações de poder
estabelecidas entre os sexos e a percepção que as jornalistas têm dessas questões. Assim, a
pergunta que orienta este artigo é: que compreensões das questões de gênero podem trazer as
entrevistas com mulheres jornalistas?
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1. Introdução
O surgimento do jornalismo nas sociedades ocidentais, atividade ligada à
urbanização e ao processo que culminaria na industrialização, fez com que seus/suas
trabalhadores/as tivessem acesso privilegiado a acontecimentos e pessoas, o que os/as
tornou detentores/as de informações nem sempre difundidas. Além disso, coube a
eles/as o papel de dotar de sentido os acontecimentos sociais, o que representa um poder
considerável em um mundo dominado pelas tecnologias de difusão de informação
(MELO, 2012; ALSINA, 2009; ORTEGA E HUMANES, 2000). Temer e Tuzzo (2017)
lembram que os/as jornalistas são profissionais que desenvolvem suas atividades nos
limite de uma ética rígida, mas que também dependem do capitalismo, sistema que está
1
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sempre em busca de lucros, sejam financeiros ou de prestígio pessoal. Desta forma,
afirmam as autoras, os/as jornalistas se configuram como fontes alternativas e
diferenciadas de dados, construindo “memórias diferenciadas sobre os fatos e acontecimentos, sendo eles mesmos fontes importantes para compreender processos históricos
ou situações específicas” (p. 2). Assim, na busca do desvendamento das desigualdades
que ainda prevalecem entre homens e mulheres no mercado de trabalho de jornalismo,
das relações de poder, da percepção que as jornalistas têm das questões de gênero
dentro da profissão e de experiências vividas devido a estas desigualdades, este artigo
analisa que compreensões podem trazer as entrevistas com mulheres jornalistas sobre as
questões de gênero.
Nas sociedades ocidentais, as mulheres se tornaram quase a metade do mundo
do trabalho remunerado em poucas décadas, em um processo intensificado nos anos
1970, conforme mostra Maruani (2009). A autora lembra que o emprego não é uma mera e irrelevante questão social, já que é um dos elementos estruturantes do funcionamento da sociedade, que é determinante na construção das hierarquias sociais, diferenciando, classificando e, às vezes, segregando as pessoas, “pois, de fato, ter um emprego significa ter trabalho e salário, mas significa também ter um espaço na sociedade” (p. 85).
Esse processo de feminização do mercado de trabalho foi maior em algumas profissões
e, entre elas, está o jornalismo. Pesquisa da FENAJ (2013), em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, mostra que as mulheres são mais que 63% de profissionais atuantes no país, média que era de 40% na década de 1980. Rocha (2004) diz
que, em todo o país, houve uma coincidência entre o aumento da participação feminina
nos cursos superiores e a profissionalização do jornalismo, o que favoreceu o ingresso
de mulheres.
2. Fundamentação teórica
Temer e Tuzzo (2017, p. 2) ressaltam que “é necessário entender o jornalista
em uma dupla relação: como indivíduo/cidadão que se equilibra entre os riscos e os privilégios da profissão, mas também como profissional cuja defesa da cidadania e da democracia é condição essencial para o próprio trabalho”. Embora tenham conquistado
direitos fundamentais no século XX e a igualdade entre os sexos esteja proclamada na
2
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constituição brasileira, a cidadania plena parece um ideal ainda distante para a parcela
feminina da sociedade, devido a valores e ideologias machistas que ainda prevalecem. E
o mesmo ocorre às jornalistas que, apesar de serem maioria na profissão, continuam
sendo minoria no sentido sociológico, subjugadas pelos privilégios conferidos aos
homens. A discriminação sofrida pelas mulheres em atuação no jornalismo não se limita
às disparidades salariais e às dificuldades de ascensão e/ou ocupação de postos mais
cobiçados: como mostra o levantamento do Coletivo Feminista do Sindicato dos
Jornalistas do Distrito Federal (SPJDF), as jornalistas sofrem assédio moral e sexual,
tanto por parte de chefes, colegas, quanto de entrevistados e muitas vezes são preteridas
na distribuição de pautas. Rocha (2004) diz que as jornalistas de sucesso entrevistadas
por ela são mulheres que disputam o mercado de trabalho atuando de forma semelhante
aos profissionais homens, cumprindo extensas jornadas de trabalho e ocupando cargos
que exigem uma maior dedicação profissional. Ao investigar dois editores-chefes
homens sobre a mesma situação, a pesquisadora diz que eles também encontram
dificuldades para conciliar a vida privada com a vida pública devido à extensa jornada
de trabalho exigida pela profissão e que, asssim como ocorreu na investigação com as
mulheres, aparece no discurso dos profissionais a dificuldade de exercer a atividade por
estar atrelada à lógica capitalista da competitividade do mercado de trabalho, que obriga
plantões nos finais de semana e feriados e jornadas com mais de oito horas para garantir
uma renda maior ao profissional. Entretanto, considera Rocha, “a diferença é que para
eles, o valor positivo no ambiente público se transfere para o privado, ao mesmo tempo
em que conseguem se proteger na casa do estresse gerado no trabalho” (2004, p. 194).
2.1 A cidadania feminina
Souza (2006) reflete sobre a singularidade do patriarcalismo brasileiro, dizendo
que ele foi essencial para que as desigualdades entre os gêneros e as raças sejam ainda
mais desiguais e de difícil superação do que em sociedades modernas centrais. Citando
Freyre2, o autor mostra que não havia nenhum empecilho à autoridade pessoal do senhor de terras e escravos, que era um “bárbaro sem qualquer noção internalizada de
limites em relação aos seus impulsos primários” (p.118). Ele pontua que a sociedade
2
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cultural e racialmente híbrida exaltada por Freyre foi desenvolvida sob domínio e subordinação sistemática, e que “houve perversão do domínio no conceito limite do sadismo” (p.117). E para destruir de vez a imagem idílica de intimidade e afetividade do
“paraíso racial” idealizada por Freyre e mostrar o contexto de evidente fragilidade feminina diante do histórico poder patriarcal, Souza é categórico: “Foi sádica a relação do
homem português com as mulheres índias e negras. Era sádica a relação do senhor com
suas próprias mulheres brancas, as bonecas para reprodução e sexo unilateral de que nos
fala Gilberto...” (p. 117). Além disso, continua Souza (2006), o desenvolvimento de um
conjunto de regras e costumes que se tornem direitos dos dependentes e que sirvam de
fronteira ao arbítrio do patriarca, parece ter sido, no caso brasileiro, reduzido ao mínimo. Quando discorre sobre a forma pela qual os/as dominados/as se tornam coniventes
com as práticas opressoras, Souza retoma a noção de habitus de Bourdieu, que é conceituado pelo autor como uma forma pré-reflexiva de introjeção e inscrição corporal de
disposições que condicionam um estilo de vida e uma visão de mundo específica de
cada grupo, que, por sua vez, são reforçados pelas instituições formadoras do indivíduo.
“Às gerações que já nascem sob a égide das práticas disciplinadoras consolidadas institucionalmente, esse modelo contingente e condicionante assume a aparência naturalizada de uma realidade auto-evidente que dispensa justificação.” (SOUZA, 2006, p. 57).
Nas entrevistas feitas por Rocha (2004), ao questionar as jornalistas sobre a
ocorrência de preconceito por parte de chefes e colegas homens, todas responderam que
existia sim discriminação entre os gêneros, mas que não se lembravam de nenhum episódio em que tivessem sofrido preconceito. No entanto, no decorrer da conversa contavam histórias que revelavam o contrário, o que levou a pesquisadora a deduzir que “o
código tradicional que ressalta a cultura da submissão feminina” está “incorporado nas
visões” (p. 168) das investigadas, fazendo com que elas vejam de forma “natural” os
preterimentos, a ausência de oportunidades e o comportamento inadequado dos colegas
do sexo oposto. Outro ponto notado pela pesquisadora é que as jornalistas reconhecem
que a maioria dos cargos de chefia é ocupado por homens, mas que isso é visto também
de forma “natural” e que há diversas reclamações quanto à chefia feminina, quando esta
assume uma postura masculina, o que leva Rocha a deduzir que o custo em termos de
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trabalho emocional para as mulheres que exercem cargos de chefia também é maior do
que para o homens.
3. Metodologia
Poupart (2008) analisa o fato dos objetos das ciências sociais serem constituídos
de palavras, trazendo argumentos de pesquisadores que veem nesse fato uma vantagem
e outros que o veem, pelo contrário, como uma “maldição” (p. 125). Entre os
argumentos dos pesquisadores que recorrem à entrevista do tipo qualitativo, Poupart
destaca o de ordem epistemológica, segundo o qual “uma exploração em profundidade
da perspectiva dos atores sociais é considerada indispensável para uma exata apreensão
e compreensão das condutas sociais”; o de ordem ética e política, que diz que “ela
abriria a possibilidade de compreender e conhecer internamente os dilemas e questões
enfrentados pelos atores sociais”, e os argumentos metodológicos, de acordo com os
quais ela está “entre as ferramentas de informação capazes de elucidar as realidades
sociais, mas principalmente, como instrumento privilegiado de acesso à experiência dos
atores” (p. 216). Para Duarte (2010), entre as principais qualidades dessa abordagem,
está a flexibilidade de permitir ao/à informante definir a forma que vai responder e ao/à
entrevistador/a ajustar as perguntas de acordo com o fluxo da entrevista. “Nesse
percurso de descobertas, as perguntas permitem explorar um assunto ou aprofundá-lo,
descrever processos e fluxos, compreender o passado, analisar, discutir e fazer
prospectivas.” (p. 63).
Entretanto, Poupart (2008) comenta que há uma controvérsia de natureza
epistemológica sobre a validade da pesquisa feita por meio das entrevistas. O
questionamento se refere ao fato de que o/a pesquisador/a se encontra diante de suas
próprias interpretações e de diversas interpretações de uma mesma realidade e aí surgem
as perguntas:“qual crédito, então, atribuir a essas diferentes versões e, em virtude de
quais critérios ou de quais princípios as versões ditas científicas, ou se algumas delas,
deveriam sobrepor-se às outras?” (POUPART, 2008, p.218). O autor (2008) cita os
argumentos de Clough (1992), pesquisadora da vertente dos estudos feministas pós-
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estruturalistas3. Para ela, as interpretações da realidade elaboradas tanto pelos atores
sociais como pelos cientistas são relatos, histórias que apresentam versões diferentes da
realidade e que as interpretações dos últimos têm mais chance de se impor
incontestavelmente do que as dos primeiros, deve-se mais à posição social privilegiada
dos cientistas do que à superioridade de seu saber (apud POUPART, 2008, p. 219). E a
terceira posição, trazida por Poupart, também categorizada no pós-modernismo, defende
que os/as pesquisadores deveriam, em seus relatos etnográficos, não só tratar as pessoas
como sujeitos capazes de analisar sua própria situação, mas igualmente produzir análises de “múltiplas vozes”; isto é, análises em que o ponto de vista dos diferentes atores
que participam da pesquisa se encontre expresso.
3.1 Sobre a memória
Uma questão que se coloca quando uma pesquisa lida com as lembranças das
pessoas é o fato de que elas passam pelo filtro do presente e, na maioria das vezes, são
idealizadas, no sentido de que a percepção do vivido é melhor do que realmente foi. Por
isso, diz Bosi (2003), “a apreensão plena do tempo passado é impossível, como o é a
apreensão de toda a alteridade” (53) e que “a fonte oral sugere mais que afirma,
caminha em curvas e desvios obrigando a um interpretação sutil e rigorosa” (p. 20).
Entretanto, como ela mostra também, “a memória oral é um instrumento precioso se
desejamos constituir a crônica do quotidiano. A história, que se apoia unicamente em
documentos oficiais, não pode dar conta das paixões individuais que se escondem atrás
dos episódios” (2003, p. 15).
Nora (1993) e Bosi (2003) recorrem a Halbwachs (1949), que diz que a memória
individual está atrelada à memória do grupo; e esta última à esfera maior da tradição,
que é a memória coletiva de cada sociedade e que, mesmo as imagens do sonho, que
parecem ao consenso geral as mais desgarradas da memória coletiva, não fogem a estas
determinações. “Há portanto uma memória coletiva produzida no interior de uma classe,
3

Expressando-se de formas diversas, por vezes aparentemente independentes, feministas e pósestruturalistas compartilham das críticas aos sistemas explicativos globais da sociedade: apontam limitações ou incompletudes nas formas de organização e de compreensão do social abraçadas pelas esquerdas;
problematizam os modos convencionais de produção e divulgação do que é admitido como ciência; questionam a concepção de um poder central e unificado regendo o todo social, etc. (LOURO, 2014, p. 33).
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mas com poder de difusão, que se alimenta de imagens, sentimento, ideias e valores que
dão identidade àquela classe” (2003, p. 18), e por isso, entende ela, “o conjunto das
lembranças é também uma construção social do grupo em que a pessoa vive e onde coexistem elementos da escolha e rejeição em relação ao que será lembrado” (2003, p.
54). A autora questiona se o resgate da memória seria uma história alternativa ou um
método diverso de abordar a história (2003, p. 49), mas Nora (1993) considera que
embora pareça que é da memória que se faz a história, já que ambas evocam o passado,
memória e história não se confundem e têm, na verdade, um caráter oposto. Em linhas
gerais, o autor diz que a memória é sempre carregada por grupos vivos e que por essa
razão ela está em permanente evolução, “aberta à dialética da lembrança e do
esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos
e manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas revitalizações” (1993, p.
09). Em contrapartida, a história é registro, distanciamento, problematização, crítica,
reflexão. Os grupos de memória, considera Nora, povoam suas lembranças, repetindo
religiosamente aquilo que é e sempre foi (tradição), e que a história, como operação
intelectual, dessacraliza a memória.
Nessa perspectiva, acreditamos que a evocação da memória é a possibilidade de
recolocação de situações desconhecidas que habitam o interior das redações, espaço
onde as notícias são gestadas e onde se dota de sentidos a vida em sociedade.
3.2 Pesquisa empírica
Seguindo este modelo metodológico, a pesquisa empírica sobre as jornalistas
que atuaram ou atuam em redações goianienses está sendo desenvolvida a partir do
formato de entrevista semi-aberta, que parte de um roteiro, com questionamentos
básicos, apoiados em teorias e pressupostos, e que tem incoporado novas questões de
acordo com as respostas das informantes.
As pesquisas empíricas caracterizam-se como método de ampliação do conhecimento a partir da prática. No campo, a prática poderá ajudar na transformação
da teoria que, principalmente, nas ciências sociais não é estática. Há um fazer
teórico que se faz na prática e isso não é antagônico, é integração. A experiência
não é menos científica que a teoria. (TEMER E TUZZO, 2017, p. 4).
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As autoras destacam também o fato de que os/as jornalistas “enquanto profissionais cujo trabalho é pelo menos parcialmente, serem bons entrevistadores, tendem a não
serem bons entrevistados” (p. 2). Essa afirmação pode ser confirmada desde a seleção
das entrevistadas para este projeto de pesquisa. Das 30 mulheres contatadas para participarem da pesquisa, cinco não responderam à mensagem de facebook e/ou whatsapp e
elas faziam parte do grupo de sete mulheres que não tinham tido nenhum contato anterior com a pesquisadora. As outras duas levaram duas semanas para responder, uma recusou a solicitação, a outra aceitou ao saber que tinham uma amiga em comum. As outras
23 jornalistas eram amigas ou conhecidas da pesquisadora, o que fez com que todas
respondessem rapidamente, mesmo as duas que haviam mudado de cidade e não estavam em condições de conceder a entrevista. Até o momento foram realizadas sete
entrevistas.
Outra dificuldade encontrada diz respeito ao tempo disponível para a concessão
de entrevista. Mesmo quando solicitadas a reservarem um tempo, preferencialmente em
casa ou na casa da entrevistadora, três das entrevistadas disseram não ter tempo e escolheram fazer de outra forma: duas delas receberam a pesquisadora no local de trabalho
(ambas trabalham em assessoria de imprensa atualmente), o que ocasionou duas interrupções na conversa com cada uma delas. Outra jornalista pediu para que a entrevista
fosse feita em um restaurante (escolhido pela pesquisadora no bairro em que a entrevistada trabalha) na hora do almoço. Ao chegarem ao restaurante, viram que isto não seria
possível devido a um show de música ao vivo que fora implantado recentemente pelo
estabelecimento. Em busca de um local calmo, foram até uma igreja, onde estava tendo
uma missa. A solução foi realizar a entrevista dentro do carro da pesquisadora. Diante
de tantos vaivéns, quando finalizou a entrevista, mais um incidente: em vez de salvar o
arquivo, a pesquisadora cancelou a gravação. Constrangida, teve de refazer a entrevista,
que, devido ao pouco tempo que a entrevistada tinha para retornar ao trabalho, foi reduzida, tendo de ser continuada depois por meio do bate-papo da rede whatsapp.
Temer e Tuzzo (2017, p. 2) falam ainda sobre a necessidade de buscar métodos
especializados para obter informações dos/as jornalistas. Isto tem sido comprovado durante as entrevistas, que muitas vezes necessitam de ter as perguntas reformuladas para
que sejam respondidas. Isto ocorreu com Cileide Alves, a primeira mulher a chefiar uma
8
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redação de jornal impresso em Goiás, que acredita que não sofreu grandes impedimentos em sua carreira pelo fato de ser mulher, embora reconheça que tenha sacrificado a
vida pessoal pela profissional. Depois de muitas questões relacionadas à sua atuação em
cargos de chefia, ela encontrou uma situação que definiu como misoginia, ocorrida enquanto era editora-executiva: em conjunto com o editor-chefe e outro editor-executivo
demitiram um colega, que depois a acusou publicamente de ter sido a única responsável
pela demissão. E ela preferiu não comentar uma matéria4 publicada pelo Jornal Opção,
em 2013, que a tachava de “nervosa”, “desagregadora” e acusava-a pelo fato de o jornal
ter perdido repórteres talentosos sob sua gestão. Leite (2016), analisando matérias sobre
Jill Abramson, também a primeira mulher a dirigir uma redação de jornal nos Estados
Unidos, encontrou uma matéria em que Abramson era descrita como uma pessoa “teimosa” “condescendente” e “difícil de trabalhar”. A autora lembra que estes referenciais
estereotipados do gênero são atribuídos apenas às mulheres.
Para pensarmos sobre os aspectos simbólicos que estão envolvidos na lógica
presente nas redações, cabe o questionamento: será que os problemas de relacionamento entre um editor-executivo e sua equipe seriam notícia se o chefe em
questão fosse um homem? Alcançariam este nível de debate na sociedade e entre os jornalistas? Provavelmente, este tipo de discussão que envolve as relações
de trabalho travadas no ambiente da redação do jornal seria visto como “normal” e, mesmo havendo problemas de liderança, estes poderiam ser interpretados como algo que não comprometeria o trabalho final de um profissional competente. (LEITE, 2015, p. 115, grifo da autora).

Outra situação peculiar foi vivenciada na entrevista com Maria5, que revelou
que, na década de 1990, trabalhando como editora de um caderno de cultura, sofreu
assédio sexual por três anos por parte de seu editor-chefe, casado. Como eles eram vizinhos, o assédio começou com as caronas para o trabalho. Segundo ela, quando passou a
acordar mais cedo para evitar a carona, o chefe se pôs a enviar flores para a casa dela e a
convidá-la para sair. Quando não teve outra solução a não ser recusar gentilmente as
“cantadas” cada vez mais ousadas, ele começou a criticar seu trabalho (para o qual antes
era todo elogios) diante de toda a equipe, durante as reuniões de pauta, levando-a ao
4

http://www.jornalopcao.com.br/colunas/imprensa/cileide-alves-pode-ser-a-proxima-vitima-da-renovacao-deo-popular
5

Nome fictício

9

SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo
15º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo
ECA/USP – São Paulo – Novembro de 2017

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

choro por diversas vezes e na primeira ocasião a demitiu. A situação peculiar ocorreu
quando ela foi perguntada se o fato de ser negra havia feito com que ela sofresse mais
discriminação no trabalho, o que a fez levar a entrevista para outro assunto. Como o
tema parecia constrange-la, a pesquisadora optou por não insistir. Ao encerrar a entrevista, ficou combinado que a entrevistada enviaria alguns detalhes dos quais não se
lembrava pelo facebook. Dois dias depois, antes que fosse solicitada, respondeu à questão racial: “Desde sempre fui vítima de racismo. Desde que me entendo por gente as
pessoas olham para mim, como se uma negra não fosse capaz de ser culta e inteligente.
Nunca me importei e sempre faço de conta que não entendo, caso contrário, já teria pirado de vez.” Crenshaw (2002) assinala que é preciso se dar conta de que a discrimação
racial é frequentemente marcada pelo gênero, “pois as mulheres podem às vezes vivenciar discriminações e outros abusos dos direitos humanos de uma forma diferente dos
homens” e ainda que “a incorporação da perspectiva de gênero não trata apenas das diferenças entre homens e mulheres, mas também se aplica às diferenças entre as mulheres” (p. 173).
Um temor partilhado por quatro das sete jornalistas entrevistadas até o momento
se refere à possibilidade de ter sua história reconhecida por eventuais chefes opressores
e/ou assediadores. Por esta razão, mesmo com a garantia de anonimato, por ser uma
cidade em que o círculo de jornalistas é relativamente pequeno, houve pedidos para que
se alterasse não apenas nomes, mas também os nomes dos veículos por onde passaram.
Em uma das entrevistas, Débora6 confessou ter sido vítima de assédio moral por
parte do editor de sua área por 20 anos. Segundo ela, o tratamento que o chefe dispensava às repórteres mulheres era claramente sexista, cabendo a elas as pautas mais difíceis
de serem executadas, bem como as broncas diante de toda a equipe, o que a levou a chorar no banheiro. Além disso, a jornalista revela que as ligações noturnas do editor,
mesmo na época em que não havia celular, eram comuns, sempre com reclamações
quanto à ausência de alguma informação na matéria – e que quando isso era relatado aos
colegas homens, eles diziam que se isso acontecesse a eles, pediriam demissão. Segundo Débora, sofreu praticamente sem responder aos ataques durante 19 anos e quando
teve coragem para dizer que a atitude do chefe se configurava em assédio moral, foi
6

Nome fictício

10

SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo
15º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo
ECA/USP – São Paulo – Novembro de 2017

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

demitida assim que a ocasião se apresentou, demissão justificada como cortes de pessoal na redação. Renata Santos e Malu Longo também relataram episódios de assédio
moral por parte de chefes homens. Renata relata que foi “chorar no banheiro” por causa
de uma agressão verbal, mas que depois aprendeu a se defender. Se queixa ainda que
teve editor que mudou o lead de matéria escrita por ela, colocando uma visão
preconceitusa e machista. Malu diz ainda que viveu situações de assédio moral em dois
programas de telejornalismo, ambos na década de 1980. Segundo ela, no primeiro as
mulheres atuavam apenas na produção e eram tratadas como o “sexo mais frágil” pelos
homens que exerciam as funções de chefes. No outro trabalho onde também sofreu
discriminação de gênero, também na produção o editor chefe agredia verbalmente as
jornalistas de várias formas e as tratava de “racha” e “rachinha”. Maria conta que se
sentiu ferida pela atitude de um chefe no segundo jornal em que trabalhou ainda na
década de 1990: ele esperou que ela finalizasse uma matéria antes de lhe informar que,
enquanto ela havia saído para executar a pauta, ele havia recebido um telefonema
informando da morte do pai dela, que estava hospitalizado depois de um AVC. Além
disso, a obrigou a ir trabalhar no dia seguinte ao velório e, quando a entrevistada se
recusou a lhe conceder entrevista por perceber que ela não estava em condições, ao
chegar na redação foi demitida.
O assédio sexual também é comum no cotidiano das redações. Renata diz que
foi “cantada” algumas vezes, mas não se mostra preocupada com a questão e diz que
mulher também assedia homem, que resolvia tudo na “brincadeira”, e critica as reações
femininas ao assédio sexual na atualidade: “tudo virou vou processar”. Malu conta que
também sofreu assédio sexual insistente de um chefe fora do contexto da redação,
durante a execução de uma pauta que exigiu vários dias de cobertura, enquanto atuava
em uma emissora de rádio. Embora não veja com naturalidade a situação, diz que
resolveu a questão apenas recusando. Kely Cabral diz que sofreu dois assédios, primeiro
por um apresentador de telejornal, quando quis acompanhar o trabalho dele de perto e
ele forçou um beijo no camarim – ela disse que não comentou com ninguém porque as
pessoas poderiam não acreditar nela, já que ele tinha o trabalho reconhecido e ela era
“apenas” uma estagiária; e o segundo assédio foi por parte de um chefe, que, segundo
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ela, durou meses que, apesar de ter vontade de falar muita coisa para ele, não tinha coragem por temer ser demitida.
As entrevistadas são unânimes em afirmar que as piadas de cunho machista e sexista fazem parte do cotidiano das redações, sendo uma espécie de “instituição” dentro
do jornalismo. “Brincadeiras sempre há, as piadas que são de mau gosto, mas que são
institucionais mesmo, parece, que todo mundo acha muito normal, tanto os homens,
quanto as mulheres”, atesta Kely, que atuou por mais de 20 anos como repórter e apresentadora de telejornal.
Débora diz que teve grande dificuldade quando atuava como repórter de TV no
final da década de 1980, e era cobrada pela direção como chefe de equipe, completada
por um cinegrafista e um motorista. A insubordinação era constante e ela comenta que
às vezes tinha que assumir uma postura mais “durona” para fazer valer suas decisões –
fosse para ter as imagens que desejava ou para não fazer uma parada para comprar cigarros, por exemplo. Ela conta que os colegas faziam piadas, dizendo que ela estava
“naqueles dias” e nem sempre cumpriam suas exigências, o que, acredita ela, não ocorreria se se tratasse de um repórter.
Para Malu, há diferenças no modo de chefiar de homens e mulheres, porque as
representantes do sexo feminino são tachadas de “sexo frágil” e por isso precisam
“marcar presença”, “mostrar a que veio” sendo que, por essa razão, ela acredita que a
condução do trabalho é diferente, fazendo com que as mulheres pensem mais
estrategicamente a editoria e a distribuição de pautas, enquanto os homens agem mais
pela “força bruta”. De acordo com ela, as mulheres sempre acabam tendo de se dedicar
mais às rotinas produtivas, visto que “a mulher nunca está integralmente no jornal (...) e
tinha que chegar lá e (...) entregar o material da mesma forma que um homem que (...)
estava no jornal integralmente”. Na opinião de Malu, a mulher nunca consegue essa
dedicação integral o que faz com que ela “tenha que mostrar o serviço sim, muito mais
que o homem”. Débora respondeu via whatasapp por que considerava que as mulheres
em posição de chefia adotavam valores masculinos: “Acredito que, no jornalismo,
quando as mulheres ocupam um cargo de chefia elas assumem os valores masculinos de
liderança, principalmente a assertividade e o foco na execução de tarefas, pois precisam
mostrar resultados. Dessa forma, elas também se tornam, digamos assim, mais "ditado12
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ras" e menos "democráticas", isso para serem respeitadas pelos subordinados de ambos
os sexos.”
A conciliação do trabalho e vida familiar foi apresentada por seis das sete
entrevistadas como bastante complicada. Para Malu, um dos entraves enfrentados pelas
mulheres é justamente o fato de que a “cabeça da mulher nunca está integralmente no
trabalho, a gente tem filho, você tem casa pra administrar, você nunca está integralmente no jornal, seu pensamento tá sempre em algum ponto, porque é assim que a mulher
é...” Para Cileide, que sempre delegou os trabalhos domésticos, a cobrança do marido e
a sua própria cobrança quanto à participação dela na vida familiar a fez chegar à seguinte conclusão: “Durante muitos anos eu acreditei que eu não era uma mãe boa para os
meus filhos.” Malu, que teve um filho sem o apoio de um companheiro, contou com o
auxílio da mãe até que ele chegasse à adolescência. Quando o garoto passou a morar
com ela, Malu confessa que a vida se tornou um caos, porque não conseguia se
concentrar como antes no trabalho e não conseguia gerenciar a casa e a vida do filho
como queria, já que não contava com serviço de empregada doméstica. Renata, que tem
dois filhos adolescentes é é casada, em nenhum momento cita a divisão de tarefas com o
marido, seja em relação ao trabalho doméstico ou aos cuidados com os filhos, sendo que
deixar e pegar na escola, por exemplo, eram uma atribuição exclusiva dela. Kely, casada
há cinco anos, resume assim a desigualdade na distribuição de tarefas entre ela e o companheiro: “...Eu posso comparar como é que é eu chegar do trabalho e ele chegar do
trabalho. Eu chego do trabalho, nem sento, ou tiro a roupa, já vou pra cozinha, já faço o
almoço e tem sempre muita coisa pra fazer, ele chega, ele trabalha à tarde, noutro horário, né? E quando ele chega, tá com o tempo livre pra fazer o que ele quiser. Eu sempre
percebo isso. A gente tem obrigação, ele pode até fazer alguma coisa, mas pra ajudar,
sendo que a obrigação é minha.”
Conclusões
Para Sodré (2006), “... a maior parte das pesquisas até agora realizadas sobre influências e efeitos, especialmente os políticos, têm levado à convicção de que a mídia é
estruturadora ou reestruturadora de percepções e cognições, funcionando como uma
espécie de agenda coletiva” (p. 23). Tendo em vista que o jornalismo é um dos princi13
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pais produtos midiáticos, os valores e ideologias cultivados pelas jornalistas enquanto
grupo e difundidas à sociedade por meio das matérias que produzem, podem tanto legitimar quanto questionar as desigualdades que foram construídas, tanto nas práticas sociais quanto nas práticas profissionais, baseadas nas diferenças biológicas entre os sexos,
reflexões que podem ser acompanhadas em Louro (2014):
Para que se compreenda o lugar e as relações de homens e mulheres numa sociedade
importa observar não exatamente seus sexos, mas sim tudo o que socialmente se construiu sobre os sexos. (...) As justificativas para as desigualdades precisariam ser buscadas não nas diferenças biológicas (se é que mesmo essas podem ser compreendidas fora
de sua constituição social), mas sim nos arranjos sociais, na história, nas condições de
acesso aos recursos da sociedade, na formas de representação. (LOURO, 2014, p. 24 e
26).

Assim, investigar, por meio de entrevistas, as experiências das jornalistas quanto
às questões de gênero tem se mostrado uma metodologia reveladora das desigualdades,
bem como da naturalização de algumas dessas desigualdades. Entretanto, tem mostrado
também, conforme diz Louro, que “os grupos dominados são, muitas vezes, capazes de
fazer dos espaços e da instâncias de opressão lugares de resistência e de exercício de
poder” (p. 37). Dessa forma, acreditamos que teorizar, pesquisar essas questões, podem
se tornar elementos importantes e estimular inquietações em busca de um mundo menos
desigual.
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