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“La consecución de la plena igualdad entre los hombres y 

las mujeres es um problema de justicia y de derechos 

humanos. Es también un objetivo necesario para que la 

sociedad pueda movilizar todas sus fuerzas al servicio del 

progreso social y para facilitar em particular sus esfuerzos 

en pro del desarrollo. El mundo no puede seguir 

despilfarrando los immensos recursos que constituyen la 

capacidad y el talento de las mujeres. Es ésta uma idea 

que debería inspirar constantemente a los responsables de 

la comunicación.” (Um Solo Mundo, Voces Multiples, 

1988, p. 331) 
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RESUMO 

O presente trabalho discute a participação das mulheres em 15 emissoras de televisão e 

19 jornais de 11 países do mundo. Investiga as produções em mídia radical e as 

estratégias das feministas da Rede Mulher e Mídia (RMM) para incidir junto ao Estado, 

aos movimentos sociais e nas políticas de comunicação brasileiras. Lança mão, na base 

teórica, de produções dos/as pesquisadores/as da vertente feminista da Economia 

Política da Comunicação: Vincent Mosco, Carolyn Byerly, Karen Ross, Margaret 

Gallagher, Ellen Riordan, Janeth Wasko, Michelle Mattelart, Leslie Steeves e Luise 

North; do estudo do International Women’s Media Foundation (IWMF/2010); e da 

Women’s Media Foundation (IMWF/2012).  Recorreu ainda a uma combinação de 

métodos para revelar a participação das mulheres em redes de TV e jornais impressos: 

estudo de caso múltiplo, entrevistas (individual e em profundidade), observação 

participante, revisão bibliográfica e levantamentos. Suas principais conclusões são: a) 

Sub-representação das mulheres nos cargos de chefia entre os/as articulistas e 

colunistas, nos jornais, e comentaristas/analistas nas redes de TV; b) Presença do 

machismo e do patriarcado nas redações; c) Maior incidência do movimento feminista 

nas principais discussões sobre as políticas de comunicação no Brasil a partir de 2009; 

d) Crescente apropriação, pelas feministas da RMM, das Tecnologias da Informação e 

Comunicação, da internet, das redes sociais e criação de observatórios, agências de 

notícias e mídias radicais. 

 

Palavras-chave: Comunicação; Feminismo; Indústrias Culturais; Economia Política da 
Comunicação; Gênero; Mulher. 
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ABSTRACT 
 
This paper discusses the participation of women in 15 TV stations and 19 newspapers 

throughout 11 countries worldwide. The productions in the radical media and the 

strategies of the feminists from Rede Mulher and Mídia (RMM) are investigated, as far 

as the State, the social movements and the Brazilian communication policies are 

concerned.  It resorts to the production by researchers of the feminist dimension of the 

Political Economics of Communication as theoretical background: Vincent Mosco 

(1996, 2010), Byerly and Ross (2006); Margaret Gallagher (1995); Ellen Riordan 

(2002); Janeth Wasko (2002) and Michelle Mattelart (1982); Leslie Steeves (2002) and 

Luise North (2009); as well as the study by the International Women's Media 

Foundation (IWMF/2010) and by the Women's Media Foundation (IWMF/2012). A 

combination of methods has also been used in order to reveal the position of women in 

TV networks and print journalism: multiple case studies, interviews (individual and in 

depth), participative observation, literature review and surveys. The main conclusions 

were: (a) sub-representation of women in leading positions among the article writers 

and columnists in newspapers and among commentators / analysts on TV networks; (b) 

sexism and patriarchy presence in newsrooms; (c) higher incidence of the feminist 

movement in key discussions about communication policies in Brazil  since 2009; (d) 

increasing ownership of the Information and Communication Technologies, of the 

internet, of the social networks and the creation of observatories, news agencies and 

radical media by the feminists from RMM. 

 
Key words: Communication; Feminism; Cultural Industries; Political Economics of 
Communication; Gender; Women. 
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RESUMEN 

El trabajo discute la participación de las mujeres en 15 emisoras de TV y 19 periódicos 

de la prensa escrita en 11 países. La tesis investiga las producciones a través de midias 

radicales y las estratégias de las feministas en la Red Mujer y Midia (RMM) para incidir 

en el Estado, en los movimientos sociales y en las políticas de comunicación de Brasil. 

Se basa en las producciones teoricas de la vertiente feminista de la Economía Política de 

la Comunicación: Vincent Mosco, Byerly y Ross, Margaret Gallagher, Ellen Riordan, 

Janeth Wasko, Michelle Mattelart, Leslie Steeves y Luise North; de la investigación del 

International Women’s Media Foundation (IWMF/2010); y de la Women’s Media 

Foundation (IMWF/2012). También utiliza una combinación de metodologías para 

revelar las opiniones de las mujeres en redes de TV y en la prensa escrita: estudio de 

caso múltiple, entrevista (individual y en profundidad), observación participante, 

investigación y revisión bibliográfica. Y tuvo como conclusiones: (a) subrepresentación 

de las mujeres en los cargos de jefía entre los columnistas de la prensa escrita, y entre 

los analistas/comentaristas en los programas televisivos; (b) Indicios de machismo y 

patriarcado en las empresas; (c) Más incidencia del movimiento feminista en los debates 

sobre las políticas de comunicación en Brasil desde 2009; (d) Incremento de la 

apropiación de las feministas de la RMM de las tecnologías de la comunicación e 

información, de la internet, de las redes sociales y la creación de observatórios, agencias 

de notícias y midias radicales. 

 

Palabras clave: Comunicación; Feminismo; Industrias Culturales; Economía Política de 

la Comunicación; Género; Mujer. 
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Introdução 

Compreendemos que os fatos sociais não podem ser estudados sem que 

tenhamos uma concepção dinâmica da realidade. Não devem ser exilados dos cenários 

onde estão imersos. Eles são afetados por elementos da política, economia e da cultura. 

Dessa forma, iremos examinar a posição das mulheres na elaboração de conteúdos nas 

indústrias culturais e midiáticas em consonância com o ambiente onde as técnicas de 

produção estão inseridas. E integrar essa análise com informações fornecidas por 

levantamentos que mapeiam a inserção feminina em outras instâncias de poder social.  

As mulheres representam 51% da população brasileira, devem ocupar 663 

cadeiras em no executivo e legislativo, em âmbito municipal, e assumir 12,3% do total 

de prefeituras a partir de 2013, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)1. 

O órgão registrou um aumento de 21,3% no número de candidatas nas eleições de 2012, 

em relação ao pleito de 2008. Trata-se de um dos reflexos da mudança na Lei Eleitoral, 

em 2010, que estabeleceu regras mais rígidas, voltadas ao cumprimento da cota de 30% 

para candidaturas femininas pelos partidos políticos. Os dados reforçam a tese de 

crescimento da participação das mulheres em posição de mando em um país que possui 

10 ministras, uma presidenta da República e uma presidenta da maior empresa pública 

nacional: a Petrobrás. Elas avançam na política e também no mercado de trabalho.  

Os resultados levaram a presidenta Dilma Roussef, por dois anos consecutivos 

(2011 e 2012), a despontar no terceiro lugar entre as 100 mulheres mais influentes do 

mundo no ranking da revista internacional Forbes. A lista reúne as personalidades mais 

poderosas em campos como economia, negócios, mercado financeiro e na produção de 

bens e serviços. A conquista da presidenta está relacionada com seu desempenho como 

gestora de uma nação que, em 2012, chegou ao sexto lugar entre as maiores economias 

do planeta.  

A performance econômica brasileira e os investimentos em políticas de gênero 

também impulsionaram o Brasil a subir 20 pontos e sair da 82ª para a 62ª posição no 

ranking anual do Fórum Econômico Mundial2 (WEF) em 2012. O índice reúne os 

melhores desempenhos no tocante ao equilíbrio social entre homens e mulheres, além 

                                                 
1 Disponível em: http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2012/pesquisas-eleitorais-eleicoes-2012. Acesso 
em: 26/10/2012, às 17h. 
2 O documento informa, ainda, que a América Latina e o Caribe reduziram em 69% a desigualdade de 
gênero. 
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de medir a participação feminina na política e na educação em 135 países, que são 

responsáveis por 93% da população mundial. 

Mesmo tendo maior escolaridade, elas ainda ocupam apenas 20% dos cargos de 

maior nível no parlamento, nas administrações municipais e estaduais (TSE/2012). E 

não podemos ignorar que nem sempre a cota dos 30% para candidaturas femininas é 

cumprida pelos partidos políticos. A situação pode ser ilustrada pelos depoimentos 

dos/as entrevistados/as pelo estudo da Fundação Perseu Abramo, “As Mulheres nos 

Espaços Públicos e Privados”, de 2010. O levantamento aponta que 90% dos homens e 

94% das mulheres ouvidos consideram que há machismo no Brasil. Outro aspecto 

interessante exposto foi o incremento de 10% no índice de mulheres que se dizem 

feministas. A proporção delas pulou de 21% para 31% entre 2001 e 2012, e apenas uma 

em cada cinco pessoas entrevistadas afirmou ter uma visão negativa sobre o feminismo.  

Quanto à relação com a mídia, o estudo da Fundação Perseu Abramo revelou 

que 74% das brasileiras eram favoráveis a um maior controle da programação e da 

publicidade na televisão e 80% reprovavam a imagem feminina passada pelas emissoras 

de TV. Longe de constituir um lugar de referência para as mulheres, no tocante à 

afirmação de um espaço de representação positiva e próxima do real sobre o seu 

universo, a mídia, principalmente a televisiva, acaba por apresentá-las majoritariamente 

como mercadoria, como “rainhas do lar” ou na qualidade de consumidoras. Se forem 

negras, o máximo de exposição que, em geral, poderão alcançar será como mulatas para 

exportação.  

Dessa forma, os meios de comunicação, sobretudo os brasileiros, ainda são 

espaços onde sistemas como o machismo e o patriarcado são reeditados nas práticas 

cotidianas de produção de notícias e podem ser traduzidos pela sub-representação 

feminina tanto nos postos de trabalho nas redações (o maior quantitativo é masculino) e 

na ínfima participação das mulheres em cargos de chefia, como demonstram dados 

coletados ao longo desse estudo que analisou o status alcançado pelas mulheres em 15 

redes de televisão e 19 jornais em 11 países (ver capítulos 2 e 3). 

Esses fenômenos podem provocar a reedição de valores que colocam as 

mulheres em uma contínua situação de subalternidade, ou mesmo, na aceitação de 

papéis impostos de forma simbólica, perpetuados pela violência de gênero e pelos 

fundamentalismos3. E, quando tratamos do termo mídia, estamos fazendo referência a 

                                                 
3 A Articulação Feminista Mercosul, corrente política que reúne feministas da América Latina,  define  o 
fundamentalismo como religioso, político, econômico, científico ou cultural. O fundamentalismo é 
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um conjunto de organizações que usam tecnologias para viabilizar a comunicação 

humana. A instituição mídia pressupõe a existência de um aparato tecnológico para que 

a comunicação seja efetivada (LIMA, 2006).  

Já no tocante à inserção das mulheres como chefes de família, dados do 

IBGE/20104, divulgados em outubro de 2012, dão conta de que a participação delas na 

direção dos lares subiu de 22,2% em 2000 para 37,3% em 2010. O status feminino no 

comando das famílias dobrou em uma década: passou de 9,048 milhões para 18,617 

milhões entre 2000 e 2010. Os homens praticamente permaneceram no mesmo patamar, 

com 31 milhões. Até entre os casais de gays e lésbicas a atuação feminina é superior à 

masculina. A pesquisa do IBGE aponta que 53,8% dos 60 mil casais de homossexuais 

que moram na mesma casa são formados por mulheres.  

Algumas das informações, sobretudo no tocante ao desempenho do País nas 

políticas de igualdade de gênero, à primeira vista, parecem muito animadoras. Contudo, 

quando as comparamos com outros índices referentes à luta cotidiana das mulheres pela 

paridade com os homens, em meio às tramas que envolvem as relações sociais de sexo, 

identificamos as contradições sociais presentes na sexta nação mais rica do mundo. Isso 

sem contar com a alta quantidade de casos de assédio sexual que incidem sobre as que 

conseguem seguir carreira nos ambientes laborais. A Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) indica que 52% das profissionais economicamente ativas já sofreram 

esse tipo de assédio no Brasil5.  

 O cerne da questão reside na configuração histórica de uma realidade difícil de 

romper, uma vez que os mecanismos que a instituíram, para resgatar o pensamento de 

Louis Althusser (1996), estão alicerçados nos denominados “Aparelhos Ideológicos do 

Estado”.  De fato, a realidade não é construída pela ação individual dos seres subjetivos 

que atuam sobre o mundo, em sua diversidade de pensamento, contradições e 

diferenças. Ela é paulatinamente decodificada pelas lentes da ideologia presentes nas 

mensagens propagadas pelos meios de comunicação que também têm a capacidade de 

                                                                                                                                               
sempre político e prospera em sociedades que negam a humanidade na sua diversidade e legitimam 
mecanismos violentos de sujeição de um grupo a outro, de uma pessoa a outra. Essencialmente 
excludentes e belicosos, os fundamentalistas minam a edificação de um projeto de humanidade no qual 
todas as pessoas tenham direito a ter direitos, sacrificando – com requintes maiores de perversidade – a 
vida das mulheres. 
4 Disponível em: http://www.censo2010.ibge.gov.br/resultados. Acesso em: 20/10/2012, às 15h. 
5 Tribunal Superior Eleitoral (TST). A mulher está mais sujeita ao assédio em todas as carreiras. 
Disponível em: http://www.tst.jus.br/materias-especiais/-/asset_publisher/89Dk/content/id/3007944. 
Acesso em: 03/01/2013, às 12h. 
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reproduzir os valores presentes na sociedade. Contudo, se faz fundamental saber que 

tipo de realidade é produzida pelos meios de comunicação de massa, uma vez que eles 

atuam em todas as áreas da programação, como a publicidade, as notícias-reportagens e 

no entretenimento (LUHMANN, 2005).  

E, muito mais do que isso: que tipo de realidade é criada quando constatamos, 

por meio desse estudo e de outros que subsidiaram esta pesquisa, que os conteúdos 

simbólicos são elaborados em ambientes que não estão imunes às reproduções das 

opressões por classe, raça, gênero e orientação sexual (só pra citar algumas), e 

profundamente constituídos pelo patriarcado como sistema social que fundamenta a 

histórica desigualdade entre homens e mulheres. Um sistema que acaba por incutir, até 

entre as mulheres, que as relações assimétricas de poder, de tão repetidas, devem ser 

“naturalizadas”: 

As mulheres têm sido historicamente indesejáveis nos domínios 
político e econômico (isto também se estende desde a esfera 
pública do direito e da política para o reino da academia). 
Embora em quase todos os países as mulheres tenham o direito 
de voto, são líderes ativos e chefes de Estado e têm maior 
representação nos governos locais e nacionais, a maioria das 
mulheres ao redor do mundo não se reconhece enquanto ser 
político, porque elas não trabalham diretamente para o estado 
ou participam ativamente de discussões políticas. (MEEHAN E 
RIORDAN, 2002, p.3). 
 

 Portanto, estudar o lugar das mulheres nas grandes redes de televisão e 

principais jornais de 11 países também será descortinar os valores de cunho subjetivo e 

as lógicas mercantis que fundamentam essa produção. E essas nuances só poderão ser 

visibilizadas quando associamos, na busca por encontrar tendências e expor dimensões 

dessa realidade, um aparato metodológico e teórico capaz de abordar esse objeto por 

vários ângulos. Daí, a opção, neste estudo, pela combinação de estratégias se deu na 

intenção de uma maior aproximação da realidade acerca da participação feminina nos 

conteúdos noticiosos. 

Isso porque os veículos de comunicação terminam por fazer a refração de 

algumas situações reais vividas em sociedade, ou mesmo, por ocultar informações de 

relevância social que podem ser consideradas, na ótica de quem produz o que vai “ao 

ar”, fora dos “critérios de noticiabilidade”. Essa tomada de posição, de certo modo, 

explica a invisibilidade das mulheres como fontes de informações no contexto das 

coberturas realizadas pelas empresas do setor em todo o mundo. 
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Uma pesquisa realizada pela World Association for Christian Communication6 

(WACC)7, em 130 países, inclusive no Brasil8, no ano de 2010, chegou à conclusão de 

que, mesmo somando quase 52% da população mundial, as mulheres estão sub-

representadas na mídia. Em 10 de novembro de 2009, cerca de 1.281 canais de televisão 

e rádio foram monitorados em 108 países. O levantamento abrangeu 16.734 notícias e 

20.769 pessoas que trabalham nos meios de comunicação (emissoras, apresentadores e 

repórteres) e 35.543 temas de notícias (entrevistados/as nas notícias e aqueles/as que 

lidam com a produção jornalística). 

A população feminina correspondeu a quase 24% das 25.671 fontes ouvidas ou 

citadas pelos/as jornalistas e/ou apresentadores/as. Ou seja: a proporção é de quatro 

homens para cada mulher no noticiário. No rádio, o percentual delas, como sujeito da 

informação, é ainda menor: 17%. A pesquisa demonstrou que há mais mulheres 

protagonistas nas reportagens produzidas por profissionais do sexo feminino (25%) do 

que nas que foram elaboradas por homens (20%).  

Os monitoramentos da WACC, desenvolvidos entre 1995 e 2010, revelaram que 

nem a evolução das tecnologias da informação e comunicação, nem as contestações 

feministas acerca da posição das mulheres nas indústrias culturais implicaram em uma 

mudança significativa com relação às coberturas da imprensa nos últimos anos. A 

presença das mulheres como porta-vozes nas reportagens aumentou quatro pontos 

percentuais na década. Até em assuntos como a violência doméstica praticada contra a 

população feminina, por exemplo, a voz dos homens é a que prevalece: eles foram 

entrevistados em 64% dos casos ao redor do globo. O levantamento desvenda, ainda, 

que 80% das fontes especializadas consultadas pelas matérias que compuseram o corpus 

do estudo eram do sexo masculino e que somente 10% das notícias mundiais colocam 

as mulheres no centro do acontecimento.  

Quando foi feita uma análise qualitativa da participação delas como fontes, o 

estudo mostra que a opinião feminina é retratada em cerca de 15% dos artigos sobre 

política e em pouco mais de 20% sobre economia: dois temas que dominam a agenda 

                                                 
6 Organização internacional que promove a comunicação como fator de transformação social. A WACC 
realiza um projeto global de monitoramento da mídia desde 1995, onde mapeia a representação de 
mulheres e homens na imprensa do mundo inteiro. É o maior estudo sobre gênero no noticiário de rádio, 
televisão e jornal já realizado. 
7 Disponível em: http://www.whomakesthenews.org/. Acesso em: 24/05/2011, às 18h. 
8 As reportagens brasileiras entraram no estudo através de uma parceria da WACC com a Universidade 
Metodista de São Paulo, a ONG pernambucana Observatório Negro e a Rede Mulher de Educação/SP. 
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das nações. A própria desigualdade de gênero não é considerada digna de ser notícia. 

Nesses episódios, a maior parte das matérias é escrita por jornalistas mulheres.  

Nota-se a função dos meios de comunicação na tradução do mundo. Uma ação 

fundamental, tanto na socialização, quanto nos deslocamentos das tradicionais áreas de 

referência para a incorporação da imprensa como um dos espaços de expressão da 

realidade, ao compreender as sociedades contemporâneas como centradas na mídia. 

Como se as questões sociais como as de gênero, raça/etnia, os conflitos políticos, os 

dilemas de geração ou de classe devessem, para ter reconhecimento e visibilidade, ou 

mesmo existência comprovada no mundo real, ser mediados pelas companhias de 

informação.  

Mas o que os meios de comunicação estão estimulando? O consumo de imagens 

de um conjunto ou segmento de mulheres despojadas de sua humanidade para emergir, 

nas telas, páginas, portais e programas de rádio como personificação de um feminino 

concebido pelo capital e materializado no protagonismo de atrizes? As que têm seus 

corpos mutilados, ou, na expressão corrente, “repaginados” por inúmeros “tratamentos 

de beleza” criados para atender às idealizações do mundo da moda? Quando pensamos 

sobre essa última questão podemos cair na armadilha de enquadrar as mulheres 

unicamente sob a qualificação de consumidoras. No entanto, é preciso partir em busca 

de produção de análises capazes de observá-las como sujeitos coletivos que se 

apropriam, reeditam conteúdos e têm capacidade de, de modo organizado, interferir nas 

lógicas de produção do conhecimento e de acessar mídias radicais alternativas9.  

Os veículos de comunicação, como parte dos fenômenos que constituem a 

sociabilidade e a visão de mundo do público em nosso tempo, atuam como construtores 

de um imaginário que, aos poucos, se fundamenta subjetivamente e se materializa nas 

práticas cotidianas, até mesmo como uma regulação. Seria o que o filósofo Slavoj Žižek 

(2002, p. 25) identifica como a construção de uma realidade ilusória, que de tanto ser 

repetida, visualizada e, consequentemente, apreendida, acaba por assumir a face do real 

por oferecer produtos virtuais que generalizam processos sociais e que, de tanto esvaziar 

o sentindo da experiência do viver, deixam-nos com a sensação de que a realidade 

criada ou abstrata é mais verdadeira do que a “realidade real”. 

A provocação de Žižek se aproxima do que Fátima Oliveira e Graziela C. Werba 

definem, com base nos estudos da psicologia social, como o processo de objetivação: 

                                                 
9 Aqui entendidas como forma de resistir e ter voz diante do poderio dos gigantes da comunicação 
mundial. 
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quando os meios de comunicação constroem a visualização para um conceito que se 

esforçam por criar. Assim, poderíamos constatar que os grupos de mídia propõem 

modelos de representação da mulher, que passam a ser a encarnação “real” de uma 

parcela do que se convencionou a compreender como sendo o universo feminino. “A 

imagem deixa de ser um signo e passa a ser uma cópia da realidade” (OLIVEIRA; 

WERBA, 2002).  

Compreendemos que os meios massivos trabalham na produção de cópias 

distorcidas, incutindo, no tecido social, por exemplo, a imagem da mulher “ideal” como 

sendo a mãe/deusa/esposa fiel. Assim, as mídias atuam de modo a indicar de qual modo 

o mundo deve ser lido e interpretado, obviamente de acordo com as perspectivas morais 

de quem descreve a realidade (LUHMANN, 2005). Notamos que está em jogo, aqui, o 

interesse na manutenção de um universo onde as mulheres devam permanecer em 

situação de desvantagem, de modo a atender aos ditames de um negócio, como aponta 

Michèle Mattelart.  

 

A imprensa em geral, e inclusive o conjunto de meios de massa, 
seja o cinema, o rádio, a televisão, estão crescentemente 
colonizados por estes valores de corte feminino, que se 
articulam no estereótipo de feminilidade: temas e valores do 
coração, temas e valores da organização doméstica, da 
cotidianidade, da intimidade, tornam-se obsessivamente 
presentes em todos os produtos da indústria cultural 
(MATTELART, 1977, p. 33).  

 
 
A relação entre as mulheres e a mídia  

 

Muito embora estejamos tratando, nesse estudo, de fenômenos que ocorrem em 

distintas regiões, com múltiplas realidades existentes, é possível percebê-los no 

epicentro das transformações nas áreas técnica e tecnológica que orientam as relações 

nos setores de produção, distribuição e consumo do capital simbólico elaborado. Sendo 

assim, para uma aproximação real do objeto é imprescindível compreendê-lo no interior 

das lógicas globais operantes nos maiores grupos de mídia (prestrige papers e redes 

nacionais de televisão) dos 11 países que compõe parte dos levantamentos da pesquisa. 

Os dados foram analisados por país, de modo que tivéssemos um mosaico que – 

por sua vez – lançou pistas para o aprofundamento da investigação com recurso às 

entrevistas e demais procedimentos metodológicos realizados. Contudo, eles foram 

cruzados, para efeito de observação da participação das mulheres em televisão, nas 
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nações onde os casos múltiplos foram coletados, quer seja na produção do jornalismo, 

quer no entretenimento. Também foi empreendida uma categorização dos cargos 

ocupados pelos/as profissionais de comunicação, tanto nas emissoras de televisão, 

quanto nos jornais pesquisados, para obter subsídios acerca do envolvimento de 

mulheres e homens na elaboração de notícias nos prestige papers.  

Para destacar as questões apontadas ao longo do estudo, foi necessário recorrer 

ao estudo de produções de autores que estabelecem diálogo com aportes de diversas 

correntes teóricas, uma vez que a complexidade do objeto implica na impossibilidade do 

seu enquadramento sob uma única perspectiva. Diante desses fatores, a pesquisa busca 

referências em ensaios dos filósofos da Teoria Crítica, da Escola de Frankfurt, como 

Adorno e Horkheimer. Eles defendem que o desenvolvimento da tecnologia 

impulsionou a reprodução industrial da cultura de massa, transformada em mercadoria 

fabricada para o consumo em larga escala pelo público. Já Habermas teoriza acerca dos 

conceitos de esfera privada e esfera pública ou espaço público, como uma arena onde os 

cidadãos privados se colocam como públicos para debater questões e influenciar 

processos de decisão política.  

No tocante às lógicas do sistema que organiza essas indústrias, a pesquisa 

analisa o binômio que legitima o poder da mídia: o Estado como “fiador” (política de 

concessões e marco legal da radiodifusão) e as indústrias culturais, presentes nas 

investigações da Economia Política da Comunicação, definida como “o estudo de 

relações sociais, particularmente as relações do poder, que constituem mutuamente a 

produção, a distribuição, e o consumo dos recursos” (MOSCO, 1996, p. 25). 

A sub-representação feminina nessas indústrias é explícita: ocorre tanto na 

produção de conteúdos e nos cargos executivos das companhias do setor, quanto no 

lugar de porta-vozes nos meios de comunicação. Ela é reiterada de acordo com a ordem 

assimétrica de gênero hegemônica no mundo, conforme o estudo da WACC/2010 

indica, e quando acessamos os resultados de investigações acerca da participação das 

mulheres nas indústrias culturais presentes em trabalhos de vários/as autores/as que 

integram a Economia Política Feminista. Sendo assim, um dos problemas centrais desse 

estudo emerge da necessidade de por em relevo as dimensões da discriminação e da 

opressão que permeiam a relação das mulheres com os meios de comunicação. Analisar 

essas articulações se torna imprescindível para a compreensão do seu real papel social e 

para o entendimento de como tais fenômenos são reeditados quando da elaboração dos 

bens simbólicos pelos veículos de comunicação em todo o mundo. 
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No caso brasileiro, significa refletir sobre como ampliar o som das vozes das 

mulheres em um país onde poucos grupos controlam a produção de conteúdo nesse 

mercado, o que revela o desrespeito à legislação por parlamentares que detêm 

concessões de rádio e televisão e a ausência do Estado como regulador, ao permitir o 

atraso na radiodifusão e o crescimento das corporações em escala nacional10.  

Ainda no esteio das referências teórico-metodológicas, foram fundamentais os 

enlaces apresentados pelas colaborações dos estudos culturais ingleses, quando 

compreendem que os fenômenos culturais subjetivos devem ser examinados à luz dos 

processos sociais e econômicos e se debruçam sobre diferentes formas de produção 

cultural, sobre os fenômenos de massa e as manifestações sociais dos chamados grupos 

periféricos ou contra-hegemônicos. Conceituações essas que foram direcionadas para 

espaços pinçados das culturas excluídas, conferindo-lhes status de objeto de 

investigação.  

Dessa forma, as produções de Stuart Hall (1997), Homi Bhabha (1998), Richard 

Johnson (1999) e Raymond Williams (2000), junto com as que discutem as relações 

sociais entre os sexos, vão colaborar com diagnósticos sobre a posição das mulheres no 

mundo. Contudo, é Nancy Fraser que vai definir, de modo consistente, que a teoria de 

gênero é basicamente um ramo dos estudos culturais (FRASER, 2002, p. 89). 

Interagindo com esse campo, Simone de Beauvoir (1980); Alambert (1986); Benhabib 

& Drucilla (1987); Joan Scott (1995) Ana Maria Portugal & Carmen Torres (1996); 

Maria Virginia Quevedo (1996); Guacira Oliveira (1997); Fátima Jordão (1999); 

Betânia Ávila (2000; 2001) e Heleieth Saffioti (2004) realçam a ação do feminismo 

como movimento social.  

A relação das mulheres com a mídia foi problematizada tanto com acesso a 

levantamentos e estudos como o de Margaret Gallagher (1995) e da Women’s Media 

Foundation (IMWF/2011), dentre outros, quanto com base nos depoimentos das 15 

profissionais de imprensa e 14 integrantes da Rede Mulher e Mídia/RMM (oriundos da 

coleta de dados empíricos pela realização de entrevistas em profundidade), em 

produções das ativistas do movimento de mulheres e nas propostas contidas nos 

documentos nacionais e internacionais resultantes de seminários, encontros, colóquios e 

conferências de políticas públicas. Dentre elas, a Plataforma de ação da IV Conferência 

da Mulher, realizada em Pequim, na China, em 2005; Plataforma Política Feminista, 

                                                 
10 Situação similar, guardadas as devidas proporções, também ocorre em outros países do mundo. 
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editada pela Articulação de Mulheres Brasileiras, em 2002; Planos Nacionais de 

Políticas para as Mulheres do Brasil (2004, 2007 e 2011) e o Consenso de Brasília 

(2010).  

O levantamento dos temas apontados pelas feministas durante colóquios e 

conferências foi enriquecido pelas produções da ONG carioca Cemina, da Rede Mulher 

e Mídia, da Associação Mundial das Rádios Comunitárias (AMARC), do Centro de 

Mídia da Mulher (WMC), dos EUA, do Observatório regional de meios (América 

Latina), da Agência Patrícia Galvão, do Observatorio de los Medios de comunicación 

del Instituto Nacional de las Mujeres - Comunicación e Información de la Mujer 

(CIMAC), no México, dentre outros.  

 

As etapas metodológicas: pesquisa de campo, entrevistas em 

profundidade e estudo de caso comparativo ou múltiplo 

 

Para a compreensão das etapas metodológicas desta pesquisa, que tentou revelar 

o objeto imerso nessa eclética realidade onde atuam as mulheres nas indústrias culturais 

(32 empresas de televisão e jornais em 11 países), foi necessário recorrer a uma 

combinação de métodos: a) Revisão bibliográfica; b) Levantamento de dados; c) 

Observação participante; d) Entrevistas (individual e em profundidade); e) Estudos de 

casos múltiplos.  

A integração de estratégias metodológicas para aproximação com o objeto vem 

sendo recorrente em estudos da Economia Política, que mesclam tanto a observação de 

fenômenos quanto sua descrição e análise com base nos contextos econômicos, sociais, 

culturais e políticos onde os objetos estão imersos. Nesse sentido, podemos citar, como 

exemplos, o Relatório Global Sobre a Condição da Mulher na Mídia Noticiosa, 

realizado pelo Women’s Media Foundation (IMWF/2011), estudos de Byerly e Ross 

(2006); Margaret Gallagher (1995); Ellen Riordan (2002); Janeth Wasko (2002) e 

Michelle Mattelart (1982).  

Diante da complexa teia que se formou em torno do objeto, é fundamental 

dimensionar os procedimentos metodológicos utilizados, conforme a tabela nº 1: 

TABELA 1 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS 

DATA LOCAL PARTICIPANTES 

Pesquisa bibliográfica De julho de 
2009 a junho de 

Recife/PE A pesquisadora 
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2012 
Observação participante 
da ação das mulheres 
organizadas na I 
Conferência Nacional 
de Comunicação 
(CONFECOM) 

Dezembro de 
2009 

Brasília/DF A pesquisadora e cerca de 1600 
pesquisadores, profissionais de 
comunicação, ativistas de 
mídias radicais e 
independentes, parlamentares, 
sindicalistas, integrantes de 
organismos internacionais, 
gestores públicos, empresários 
do setor e demais participantes. 

Observação participante 
do Encontro da Rede de 
Mulheres em 
Comunicação/2010 

Setembro de 
2010 

Maragogi/Alagoas A pesquisadora e mais 35 
integrantes da Rede, oriundas 
dos estados de PE, RJ, SP, PB e 
AL. Realização do Centro das 
Mulheres do Cabo. 

Pesquisa de Campo 
(Entrevistas individuais 
e em profundidade) 
com integrantes de 
grupos feministas e 
redes que atuam em 
comunicação 

Entre 
01/06/2011 e 
30/01/2012 

Rio de Janeiro, São 
Paulo e Brasília 

A pesquisadora e 14 integrantes 
da Rede Mulher e Mídia, 
articulação que envolve mais 
de 50 organizações de mulheres 
e feministas independentes que 
atuam politicamente e 
tecnicamente (como produtoras 
de conteúdos) no campo da 
comunicação no Brasil. 

Observação participante 
dos Seminários Mulher 
e Mídia 07 e 08 

Dezembro de 
2010 e 
dezembro de 
2011 

Rio de Janeiro A pesquisadora e mulheres que 
atuam como produtoras de 
conteúdo em mídias 
independentes e radicais, 
jornalistas, artistas, integrantes 
da Rede Mulher e Mídia, 
Gestoras públicas do Brasil, 
Paraguai, Uruguai e Argentina 
e parlamentares. O evento foi 
realizado pela Agência Patrícia 
Galvão. 

Observação participante 
do trabalho cotidiano da 
Agência Patrícia 
Galvão 

Outubro e 
novembro de 
2011 

Sede da Agência, em 
São Paulo e durante a 
realização de uma 
oficina, por uma técnica 
da organização, com 
gestores das áreas de 
saúde, segurança e 
comunicação do 
governo da Paraíba, em 
João Pessoa, em 
novembro/2011 

A pesquisadora, técnicas da 
Agência Patrícia Galvão e 
gestores/as das áreas de saúde, 
segurança e comunicação do 
governo da Paraíba. 

Levantamento de dados 
acerca da posição das 
mulheres na produção 
de conteúdos em 14 
redes de televisão e 18 
empresas jornalísticas 
de 11 países para 
compor o estudo de 
caso comparativo ou 
múltiplo 

Abril de 2010 a 
dezembro de 
2011, com 
atualizações até 
junho de 2012. 

Recife A pesquisadora 

Observação participante 
na reunião estratégica 
sobre Banda Larga e 
Marco Regulatório das 

3 a 5 de junho 
de 2011 

São Paulo A pesquisadora e cerca de 34 
estudiosos do setor de 
comunicações no Brasil, 
blogueiros/as, integrantes da 



PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO – UFPE 
                  Gênero, Poder e Resistência: As mulheres nas indústrias culturais em 11 países  

 

 

 

26 

Comunicações Rede Mulher e Mídia, 
articulação que envolve mais 
de 50 organizações de mulheres 
e feministas independentes que 
atuam politicamente e 
tecnicamente (como produtoras 
de conteúdos) no campo da 
comunicação no Brasil. O 
evento foi realizado pela 
Agência Patrícia Galvão. 

Análise e 
sistematização dos 
dados levantados acerca 
da posição das 
mulheres em empresas 
de televisão de 10 
países  

Entre setembro 
de 2011 e junho 
de 2012 

Recife A pesquisadora 

Pesquisa de Campo 
(Entrevistas individuais 
e em profundidade) 
com mulheres que 
atuam em meios de 
comunicação brasileiros 

Entre 
25/02/2012 e 
10/10/2012 

Pernambuco, Paraíba e 
Brasília 

A pesquisadora e 14 jornalistas 

Observação participante 
na reunião estratégica 
sobre a ação das 
feministas na campanha 
Para Expressar a 
Liberdade.  

26 e 27 de 
outubro/2012 

São Paulo A pesquisadora e cerca de 20 
estudiosas e integrantes da 
Rede Mulher e Mídia. O evento 
foi realizado pela Agência 
Patrícia Galvão e pelo SOS 
Corpo. 

FONTE: Gênero, Poder e Resistência: As mulheres nas indústrias culturais em 11 países. 

 

O perfil das entrevistadas das organizações e redes feministas 

As entrevistas individuais em profundidade, com roteiros semi-estruturados11, 

foram realizadas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, entre julho de 

2011 e janeiro de 2012, com 14 mulheres (foram mapeadas inicialmente 20 ativistas) 

que tinham em comum o vínculo com a Rede Mulher e Mídia (RMM), a militância no 

campo das políticas de comunicação no Brasil e a produção de conteúdos para rádios, 

sites/redes sociais, programas de televisão, jornais independentes e outras mídias 

radicais. A maior parte delas atuava junto ao movimento de mulheres e o feminista há 

mais de 10 anos (cerca de 50%). Cinco das 14 entrevistadas afirmaram fazer seu 

ativismo há mais de 20 anos. Com relação ao feminismo12, apenas uma delas não se 

denominou especificamente como pertencente ao movimento e outra afirmou estar em 

                                                 
11 O roteiro de questões encontra-se entre no anexo “B” da pesquisa. 
12 Aqui é importante demarcar as diferenciações entre o movimento geral de mulheres, no qual o 
feminista está incluído. No estudo em curso, usaremos as duas denominações, uma vez que entendemos 
que o movimento de mulheres luta pelas causas mais gerais como trabalho, melhores condições de vida 
das mulheres. Enquanto isso, o movimento feminista pauta sua intervenção muito mais fortemente em 
torno da luta contra o patriarcado e o sexismo, em defesa da legalização do aborto e da liberdade de 
orientação sexual. 
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processo de descoberta. As outras 12 reafirmaram sua a opção de militância política 

pelo feminismo. 

No tocante ao quesito raça/etnia, a predominância foi das mulheres brancas. Sete 

delas assumiram essa identidade racial; uma disse ser semita; uma parda; duas negras e 

duas não informaram a cor. Em termos de orientação sexual, temos: duas bissexuais; 

uma com denominação de “diversidade”; seis heterossexuais; duas lésbicas; duas que 

não informaram e uma declarou com orientação “em construção”. Com relação à faixa 

etária, as entrevistas foram realizadas com mulheres entre os 30 e os 65 anos. Todas 

afirmaram possuir nível superior e 50% delas tem pós-graduação. As áreas acadêmicas 

em ciências sociais, ciência política e comunicação foram as mais citadas, sendo que 

duas delas estavam concluindo curso de doutorado com estudos que articulam a 

participação da sociedade civil nas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).  

 A escolha das participantes da pesquisa levou em conta critérios como 

engajamento em redes/entidades nacionais do campo comunicacional, pertencimento à 

RMM, diversidade da atuação profissional como produtoras de conteúdo e militância 

política (movimentos negro, sindical, de lésbicas, de educação, de jornalistas 

independentes, de agências de notícias, de observatórios de mulheres, blogueiras e 

produtoras independentes, tais como as do Jornal Mulier, Ciranda Comunicação e 

Comunilés). O tempo de atuação também foi um fator importante na identificação das 

entrevistadas (quase todas com mais de 10 anos de ativismo no movimento de 

comunicação e no de mulheres/feminista). Todas são líderes de organizações que estão 

na vanguarda dos processos políticos e debates técnicos da RMM. São mulheres que 

construíram, ao longo de sua trajetória, um lugar de referência para o feminismo e nas 

redes que defendem a democratização da comunicação no Brasil13, conforme podemos 

observar de acordo com a tabela n° 2: 

TABELA 2 – PERFIL DAS ENTREVISTADAS DA REDE MULHER E MÍDIA 

ENTREVISTADA ESTADO ENTIDADE/GRUPO/ 

Adelaide Suely de Oliveira PE Blogueiras feministas. Trata-se de um 
espaço com cerca de 80 blogueiras reunidas 
desde 2010. Elas buscam o 
compartilhamento de informações, causas e 
a liberdade de expressão das mulheres 
também na web. De acordo com uma das 

                                                 
13 Todas as informações acerca das organizações das entrevistadas foram coletadas durante as gravações 
das entrevistas e nos portais/sites oficiais das entidades e redes das quais elas fazem parte.  
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suas fundadoras, a internauta feminista Tica 
Moreno14: “ o blog existe porque queremos 
vivenciar na rede a experiência de ser feminista. 
Escrever posts, apontar  manifestações do machismo 
na sociedade, twittar, fazer vídeos, publicar fotos, 
organizar manifestações nas ruas e na rede, entre 
outras formas de espalhar essa idéia de que ainda tem 
muita coisa pra mudar nas relações entre homens e 
mulheres”. 

Alessandra Gomes MG Editora do Jornal Mulier. O Mulier é uma 
produção editada em Juiz de Fora, em 
Minas Gerais, que discute, informa e reflete 
sobre a história e a realidade das mulheres 
desde 2004. Mesmo sendo um jornal 
feminista local, o Mulier busca diversas 
fontes de informação em vários lugares do 
país e do mundo, o que o transforma em um 
espaço plural e cosmopolita. Com uma 
tiragem média de 500 exemplares, é 
enviado para mais de 200 assinantes no 
Brasil. Apesar de concentrar suas edições 
nas questões do universo feminino, os 
homens representam três por cento da 
massa de assinantes do periódico. 

Bia Barbosa SP Coletivo Intervozes.  A entidade sem fins 
lucrativos defende o direito humano à 
comunicação no Brasil. Foi fundada em 
2002, por um grupo de profissionais de 
comunicação e de outras áreas que atuam 
na arena da democratização do setor. Hoje, 
tem mais de 50 associados/as em 15 estados 
brasileiros e Distrito Federal e participa de 
campanhas e ações pelo marco regulatório 
das comunicações no país.  

Denise Viola RJ Rede de Mulheres em Comunicação. 
Antiga Rede de Mulheres no Rádio, a Rede 
tem mais de 200 afiliadas e é composta por 
comunicadoras populares, jornalistas e 
feministas independentes que produzem 
comunicação por meio de redes sociais, do 
rádio, TVs comunitárias e jornais de bairro. 

Fátima Jordão SP Instituto Patrícia Galvão/Agência Patrícia 
Galvão. A agência faz parte das ações do 
Instituto Patrícia Galvão, como uma 
agência de notícias feminista com 
características, também de observatório, 
uma vez que para além da produção de 
notícias sobre as mulheres, organiza 
debates e ações de monitoramento da mídia 
junto a movimentos de mulheres e 
profissionais de comunicação. Foi fundada 
em outubro de 2005, por um grupo de 
feministas independentes, visando construir 
novos espaços de atuação. 

Jacira Melo SP Instituto Patrícia Galvão/Agência Patrícia 
Galvão. A agência faz parte das ações do 
Instituto Patrícia Galvão, como uma 
agência de notícias feminista com 
características, também de observatório, 

                                                                                                                                               
14 Disponível em: http://blogueirasfeministas.com/about/. Acesso em: 21/08/2012, às 22h. 
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uma vez que para além da produção de 
notícias sobre as mulheres, organiza 
debates e ações de monitoramento da mídia 
junto a movimentos de mulheres e 
profissionais de comunicação. Foi fundada 
em outubro de 2005, por um grupo de 
feministas independentes, visando construir 
novos espaços de atuação. 

Mabel Dias PB Bamidelê. É uma ONG que nasceu em  
2001, quando um coletivo de feministas 
negras se organizou, na Paraíba, para 
enfrentar o racismo e o sexismo e promover 
debates e estratégias políticas que 
fortaleçam a identidade e a auto-estima de 
mulheres negras. Tem atuação local, mas 
participa de redes e fóruns nacionais. 

Magaly Pazzelo RJ Rede de Mulheres em Comunicação e 
G2G. Duas redes que atuam em defesa dos 
direitos das mulheres à comunicação.  
Antiga Rede de Mulheres no Rádio, a Rede 
tem mais de 200 afiliadas e é composta por 
comunicadoras populares, jornalistas e 
feministas independentes que produzem 
comunicação por meio de redes sociais, do 
rádio, TVs comunitárias e jornais de bairro.  
AG2G é uma articulação feminista de 
mulheres que atua no campo das 
Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TIC) no Brasil e nos debates sobre gênero 
e tecnologias. 

Maria Angélica Lemos MG Comunilés e Liga Brasileira de Lésbicas. 
Enquanto a Comunilés é uma rede de 
produtoras independentes de conteúdo não-
discriminatório sobre direitos sexuais das 
mulheres, a Liga Brasileira de Lésbicas é 
uma expressão do movimento social, de 
âmbito nacional, que se constitui como 
espaço autônomo e não institucional de 
articulação política, anti-capitalista, anti-
racista, não-lesbofóbica e não-homofóbica. 
É uma articulação temática de mulheres 
lésbicas e bissexuais, pela garantia efetiva e 
cotidiana da livre orientação e expressão 
afetivo-sexual.  

Nilza Iraci SP Geledés – Instituto da Mulher Negra. 
Trata-se de uma organização não 
governamental de mulheres negras que atua 
na definição de políticas públicas que visem 
à eliminação das discriminações sofridas 
por mulheres e negros na sociedade 
brasileira. Suas ações têm foco nas áreas: 
Direitos Humanos (englobando os direitos 
econômicos, sociais e culturais); educação; 
comunicação; capacitação/ 
profissionalização. 

Rachel Moreno SP Observatório da Mulher. O Observatório 
da Mulher busca contribuir, resgatar e 
tornar visíveis as lutas das mulheres no 
Brasil. Visa promover os direitos das 
mulheres, a democratizar a comunicação, 
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produzir e veicular  informações sob o 
ponto de vista das mulheres, promover a 
educação ambiental e a mudança de hábitos 
de produção e de consumo, além de avaliar 
as políticas públicas sob a ótica de gênero. 

Rosely Gofman RJ Conselho Federal de 
Psicologia/coordenação do FNDC. É uma 
entidade que atua na regulamentação da 
profissão da categoria do/as psicólogos em 
âmbito nacional. Já o Fórum Nacional de 
Democratização da Comunicação (FNDC), 
foi criado em julho de 1991 como 
movimento social e se transformou em um 
entidade da sociedade civil em 20 de agosto 
1995. Teve suas atividades retomadas mais 
fortemente no final de 2001 e, desde então, 
tem sido referência por apresentar 
plataformas para a democratização do setor 
no País. Representantes do FNDC passaram 
a atuar na base, com seus 12 comitês 
regionais instalados em nove estados da 
federação, e em espaços institucionais, 
como o Conselho de Comunicação Social e 
o Comitê Consultivo do Sistema Brasileiro 
de TV Digital (SBTVD).   

Terezinha Vicente SP Ciranda comunicação. A Ciranda nasce 
em 2001 como iniciativa colaborativa entre 
mídias e articulistas independentes. É um 
conceito surgido no primeiro Fórum Social 
Mundial, como a primeira proposta de 
"comunicação compartilhada", e um lugar 
de convivência e ação entre jornalistas e 
comunicadores/as sociais que participam do 
universo do Fórum. Desde então tem sido 
espaço de diálogo comum e estimulador de 
novas experiências compartilhadas de 
comunicação no Brasil.  

Vera Vieira SP Rede Mulher e Educação. Criada em 1980, 
a Rede Mulher de Educação é uma 
organização não-governamental sem fins 
lucrativos que promove e facilita a 
interconexão entre grupos de mulheres em 
todo o Brasil, constituindo uma rede de 
serviços em educação popular feminista. A 
entidade desenvolve ações junto a mulheres 
e homens, de grupos e instituições mistas, 
comprometidos com relações humanas sem 
nenhum tipo de subordinação/dominação. 
Tais ações visam a fortalecer a capacidade 
de enfrentamento das desigualdades de 
gênero, a superação do sexismo nas 
organizações e a valorização das diferentes 
contribuições femininas à sociedade.     

FONTE: Gênero, Poder e Resistência: As mulheres nas indústrias culturais em 11 países. 
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O perfil das entrevistadas dos grupos de mídia 

As entrevistas individuais em profundidade (sendo cinco delas de modo 

presencial e o restante via internet e por e-mail), com roteiros semi-estruturados15, 

foram realizadas no Recife, em Brasília, São Paulo e na Paraíba, entre março e setembro 

de 2012, com 15 mulheres, de idades entre 37 e 60 anos, de diversos grupos de mídia 

brasileiros. Compreendemos que esse tipo de entrevista se traduz em estratégia 

metodológica fundamental no âmbito dos estudos da economia política feminista, uma 

vez que a coleta de informações de modo individual poderá enriquecer as análises mais 

gerais e quantitativas acerca do lugar que as mulheres ocupam nos grupos de mídia e 

revelar aspectos que poderiam ficar implícitos entre os dados quantitativos. Trata-se de 

uma tentativa de aprofundar questões que margeiam a ação dos sujeitos que estão 

inseridos na elaboração dos conteúdos circulantes nas indústrias culturais e que podem 

(ou não) estar submetidos às relações de opressão/subordinação. 

As entrevistadas em potencial foram contactadas com uma média de três a 

quatro meses de antecedência, quando a pesquisadora enviou dados sobre o estudo e 

solicitou a colaboração. A escolha delas levou em conta critérios como: (a) experiência 

profissional; (b) Cargo/função/status nos grupos de mídia; (c) Reputação no mercado; 

(d) Relevância social da atividade. 

Apesar do esforço em tentar conseguir depoimentos de uma significativa 

quantidade de jornalistas empoderadas em redes de TV e de prestige papers nacionais, 

não foi simples alcançá-las. Foram contactadas (por telefone, pessoalmente e e-mail) 

cerca de 30 profissionais que ocupavam cargos de chefia e/ou destaque em veículos de 

comunicação de todo o país, entre os meses de fevereiro e outubro de 2012. A busca 

levou em consideração a diversidade de atuação dessas mulheres. Foram ouvidas 

representantes de diversas corporações que utilizam, na produção de conteúdos, 

plataformas como rádio, TV, jornal e internet. Sendo que duas delas exercem posição de 

destaque em agências de notícias e uma era correspondente internacional. O ecletismo 

das fontes também foi intencional para a obtenção de dados capazes de oferecer 

elementos consistentes em torno da atuação dessas mulheres como produtoras de 

conteúdos, no staff de empresas de comunicação e até em associações de mídia, como a 

executiva da Folha de S. Paulo, Judith Brito, primeira mulher a atuar como presidente 

                                                 
15 O roteiro de questões encontra-se no anexo “A” da pesquisa. 
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por dois mandatos (entre 2008 e 2012), na Associação Nacional de Jornais (ANJ16), 

posto de onde saiu pra ocupar uma cadeira na vice-presidência da entidade, a partir de 

agosto de 2012. Além dela, destacamos a entrevista da diretora de redação do Correio 

Braziliense e primeira mulher a entrar, em 2010, no condomínio dos Diários 

Associados. 

Cinquenta por centro das 30 profissionais de mídia convidadas aceitaram 

participar. Em alguns casos, foi necessário recorrer a outros profissionais das redações 

e/ou que tinham relação próxima com as possíveis entrevistadas para conseguir realizar 

a coleta de dados, uma vez que muitas não tinham o hábito de conceder entrevistas. 

Entre as negativas das personagens que não entraram no levantamento (por questões 

éticas não terão suas identidades fornecidas), estão desde a morosidade do veículo onde 

trabalham em mediar o contato e autorizar a resposta (há algumas fontes que só 

poderiam falar com o consentimento da direção do veículo), até argumentos como “falta 

de tempo” para receber a pesquisadora pessoalmente ou para responder às questões via 

internet (por e-mail ou Skype). Houve o caso da Rede Globo que, por meio do seu setor 

de relacionamento com universidades, não autorizou a concessão de entrevistas por três 

das suas profissionais. 

Todavia, a exemplo de levantamentos realizados anteriormente por outras 

pesquisadoras da Economia Política da Comunicação, como Ellen Riordan (2002), H. 

Leslie Steeves (2002), Janet Wasko (2002) e Luise North (2009), não era o objetivo 

dessa pesquisa oferecer dados oriundos de uma mostra com todas as profissionais que 

estão em cargos de comando, ou que definam a participação das mulheres nas indústrias 

de mídia no Brasil. Também não foi a pretensão de, com base nos dados coletados, ter 

uma análise aplicável a todo o conjunto de mulheres do jornalismo. Mais consistente, 

para o estudo, foi apresentar uma mostra representativa e plural. Sendo assim, poderá 

apontar tendências e cenários ao oferecer uma leitura do contexto, com base nos dados 

do estudo de caso e em diálogo com os depoimentos das entrevistadas, que compuseram 

um rico quadro conceitual para as análises.  

Desse modo, o estudo teve a colaboração de profissionais de mídia com larga 

vivência no mercado: a que tinha menos tempo de profissão (Rachel Sheherazade 

Barbosa) afirmou ter 12 anos no batente. A mais experiente (Eliane Cantanhêde) tinha 

                                                 
16A ANJ foi fundada em 17 de agosto de 1979, possuía, em 2012, 151 empresas jornalísticas associadas,  
que são responsáveis por mais de 90% da circulação de jornais no Brasil e tem, ainda, uma empresa 
colaboradora. 
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40 anos no jornalismo. Para além de tentar revelar as relações de poder nos grupos de 

mídia onde elas estavam inseridas, a pesquisa apurou detalhes da carreira e da vida 

familiar, compreendendo-os como fatores preponderantes para o exercício do 

jornalismo e ascensão profissional. Por fim, a heterogeneidade de fontes teve, ainda, a 

função de retratar como as mulheres que estão nos grupos de mídia mais tradicionais, de 

maior reputação e audiência no cenário brasileiro lidam com o poder.  Na tabela n°3, 

abaixo, elas são apresentadas:  

TABELA 3 – PERFIL DAS ENTREVISTADAS DOS GRUPOS DE MÍDIA 

ENTREVISTADA ESTADO ORGANIZAÇÃO/GRUPO DE MÍDIA 17 

Ana Cristina Flor DF Repórter Senior da Agência de Notícias 
Thompson Reuters. A agência, fundada 
ainda durante a era do cabo telegráfico 
Calais-Dover, em 1851, pelo alemão Paul 
Reuters, da cidade de Aachem, iniciou suas 
ações em 1850, com pombos-correio. Foi 
comprada pela Thompson Corporation, do 
Canadaá, em 2007, quando se transformou 
na maior agência de notícias do mundo. 
Hoje, tem cerca de 14 mil funcionários 
situados em 204 cidades, que  fornecem 
informações em nove idiomas para todo o 
globo.  

Ana Dubeaux DF Diretora de Redação do Correio 
Brasiliense e única mulher a participar do 
condomínio dos Diários Associados. O 
jornal pertence aos Associados e foi 
fundado por Assis Châteaubriant em 21 de 
abril de 1960. Em 2011, teve média de 
circulação de 56.321 exemplares, possuía 
48% de participação no mercado em 
Brasília e 77% de participação entre leitores 
de jornal. 

 Ana Viana PB Diretora da TV Cabo Branco, emissora 
que é afiliada da Rede Globo em João 
Pessoa, na Paraíba, e que foi inaugurada 
em outubro de 1986, dentro do grupo da 
Rede Bandeirantes. Só passou a ser afiliada 
da Globo em janeiro de 1987. Hoje, atinge 
50 municípios do estado e os  negócios dos 
seus fundadores também incluem uma rádio  
FM. 

Eliane Brum (ela se define como 
freelancer, mas, no período da 
entrevista, atuava como colunista da 
revista Época) 

SP Colunista da Revista Época – É uma 
revista semanal da Editora Globo, fundada 
em 1988, com significativa tiragem 
segundo a Associação Nacional  
de Editores de Revistas (ANER), com uma 

                                                                                                                                               
 
17 Todas as informações acerca de tiragem/circulação dos jornais foram consultadas no site da Associação 
Nacional de Jornais (ANJ), que contabilizou o índice do IVC. Disponível em: http://www.anj.org.br/a-
industria-jornalistica/jornais-no-brasil/maiores-jornais-do-brasil. Acesso em: 22/01/2012, às 13h. Os 
demais dados das empresas foram todos colhidos de seus sites oficiais e/ou portais de notícias. 
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média de circulação avaliada em mais de 
420 mil exemplares. É inspirada 
editorialmente na Focus, uma publicação 
alemã.  

Eliane Cantanhêde SP Colunista da Folha de São Paulo e 
Comentarista do Globo News em Pauta e 
da Rádio Metrópole de Salvador. A folha 
de São Paulo é o segundo maior jornal em 
circulação no Brasil. Sua média diária de 
circulação, em 2011,  foi de 286.398 
exemplares. É controlada pela família Frias 
e se constitui em um dos maiores grupos de 
mídia do país. 

Jô Mazzarollo PE Diretora da Rede Globo Nordeste. Fundada 
em 26 de abril de 1965, no Rio de Janeiro, 
pelo jornalista Roberto Marinho, a Globo é 
um dos maiores grupos de mídia do Brasil, 
atingindo 58% do território nacional e 52% 
da audiência da TV aberta.  

Judith Brito  SP Executiva da Folha de São Paulo e Vice - 
Presidente da Associação Nacional de 
Jornais (ANJ). A ANJ foi fundada em 17 
de agosto de 1979, possuia, em 2012, 151 
empresas jornalísticas associadas,  que são 
responsáveis por mais de 90% da circulação 
de jornais no Brasil e tem, ainda, uma 
empresa colaboradora. O grupo Folha 
pertence à família Frias. 

Lúcia Guimarães (Ela se define 
como frellancer, mas, na época do 
estudo, escrevia para o Estado de 
São Paulo) 

EUA Correspondente do Estado de São Paulo 
em Nova York. O Estadão é um dos 
maiores e mais conceituados jornais do 
Brasil. Fundado em 4 de janeiro de 1875, 
desponta, atualmente, como o quarto jornal 
em circulação, com média diária de 
263.046 mil exemplares em 2011, e 
pertence à família Mesquita.  

Mara Régia di Perna DF Produtora Executiva da EBC – Empresa 
Brasil de Comunicação – e apresentadora 
do programa Viva Maria. A EBC é a 
empresa pública que gerencia uma 
radioagência, oito emissoras de rádio, uma 
emissora de televisão (TV Brasil), além de 
um portal de serviços com a agência Brasil 
de notícias. O Viva Maria é o programa de 
rádio voltado para mulheres da região 
Amazônica mais antigo do Brasil. Está no 
ar desde a década de 1990.  

Maria Luiza Borges PE Diretora de Redação do Jornal do 
Commercio. Pertencente ao Grupo JCPM, 
o Jornal do Commercio é um dos mais 
antigos da América Latina, tendo sido 
fundado em abril de 1919. Teve, em 2011, 
média de circulação de 41.830, e integra o 
sistema JCPM, que também possui rádios, 
site/portal e emissora de TV . 

Mariza Tavares SP Diretora da Rádio CBN. Trata-se da 
Central Brasileira de Notícias, uma empresa 
do sistema Globo de Rádio que possui 26 
afiliadas em todo o Brasil e tem sede em 
São Paulo. Como uma emissora cujo slogan 
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é “a rádio que toca notícia”, a CBN foi 
organizada em primeiro de outubro de 1991 
e replicou seus sinal de AM para FM em 
novembro de 1995. 

Paula Losada PE Diretora de Redação do Diário de 
Pernambuco, jornal mais antigo da 
América Latina, com média de circulação 
de 24.762 (em 2011). Foi fundado em  7 de 
novembro de 1825 pelo tipógrafo Antonino 
José de Miranda Falcão. Hoje, pertence ao 
Diários Associados e, em Pernambuco, o 
condomínio que o controla também tem 
negócios em rádio e televisão.  

Rachel Sheherazade Barbosa SP Apresentadora do jornal SBT Repórter. O 
SBT tem 28 anos de vida e foi fundado pela 
família Abravanel. Possui mais de cinco 
mil funcionários na rede, com 109 
emissoras, oito geradoras e parceria com 27 
emissoras regionais, exibindo 24h de 
programação. A emissora estima atingir 
182 milhões de telespectadores e a 
cobertura de 98% dos lares brasileiros com 
aparelhos de televisão, tendo, ainda, uma 
média de exibição de 20 seriados por 
semestre. 

Sandra de Souza Machado DF Editora e articulista do Blog da Igualdade 
do Correio Braziliense. O site está ligado 
ao grupo Correio Brasiliense e desponta 
como a primeira iniciativa brasileira do 
gênero. Segundo a editora, trata-se de um 
espaço para a divulgação de idéias, ações e 
políticas públicas pela Igualdade – gênero, 
raça/etnia, orientação sexual, entre outros. 

Suzana Sandra Varjão DF Gerente do Núcleo de Qualificação e 
Monitoramento de Mídia da ANDI – 
Comunicação e Direitos. A agência foi 
fundada em 1993, mas já atuava de modo 
voluntário desde 1990. Constitui-se, hoje, 
no campo da infância de da adolescência, 
como uma das maiores agências de 
comunicação da América Latina. O foco da 
sua atuação está nas áreas de Infância e 
Juventude, Inclusão, 
Sustentabilidade e Políticas de 
Comunicação.  

FONTE: Gênero, Poder e Resistência: As mulheres nas indústrias culturais em 11 países. 

 

Levantamento de dados em jornais e redes de televisão - As mulheres, 

os cargos e as categorias profissionais da análise 

O levantamento de dados sobre a participação das mulheres foi realizado com a 

observação de 11 países, de onde foram analisadas 15 das maiores redes de televisão em 

operação no mundo e 19 das principais empresas de jornalismo impresso. No caso das 

TVs, foram privilegiados critérios como faturamento, capilaridade e audiência; já nos 
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jornais, o estudo priorizou os prestige papers, ou seja, jornais de maior circulação, 

tiragem e reputação no atual contexto histórico, político, cultural e econômico das 

nações abarcadas pelo estudo.  

Nos jornais, a investigação procurou entender o lugar ocupado pelos homens e 

mulheres na produção jornalística/cargos e editorias/conteúdos nas redações. Nas 

emissoras de televisão, os dados cruzaram a posição de mulheres e homens na produção 

do jornalismo e nos programas de entretenimento encontrados. Enquanto que, nos 

critérios de escolha dos países, a opção foi a de cruzar informações sobre a posição 

deles no cenário econômico, político e midiático na tentativa de apresentar um mosaico 

da situação das mulheres na produção de conteúdos no jornalismo em nações de maior 

destaque no globo.  

É preciso ressaltar que o estudo de caso múltiplo não teve a intenção de 

desvendar detalhadamente o contexto dessa produção em cada país, mas de apontar a 

gradação de avanços e retrocessos em torno da inserção feminina nesses espaços, 

também recorrendo à revisão bibliográfica e a análises de conjuntura, às quais a 

pesquisadora teve acesso ao longo da realização do trabalho. 

O maior interesse, para a pesquisadora, ao lançar mão do estudo de casos 

múltiplos, foi o de levantar elementos quantitativos acerca da participação das mulheres 

na produção de conteúdos nesses países, de modo a obter um panorama dessa situação 

no campo internacional, ao passo que realizava uma análise acurada, inclusive 

recorrendo às entrevistas em profundidade com jornalistas que atuam na mídia 

brasileira, para compreender como esses processos são engendrados no País. 

É indispensável resgatar que, para aguçar o olhar sobre essas investigações 

obtidas com o mergulho nos estudo de casos múltiplos, a pesquisadora teve acesso aos 

relatórios de estudos como o de Margaret Gallagher (1995), que mapeou a posição 

feminina nos meios de comunicação em 43 países, e do Relatório Global Sobre a 

Condição da Mulher na Mídia Noticiosa, do Women’s Media Foundation (IMWF)18, em 

2011, que quantificou a presença das mulheres em cargos de direção nos meios 

noticiosos em 66 países. 

Já para efeito da realização do estudo de caso múltiplo dessa pesquisa, a coleta 

foi realizada entre abril de 2010 e dezembro de 2011 (com revisões e atualizações até 

junho de 2012) e usou os idiomas inglês, francês, espanhol, alemão, italiano e português 

                                                 
18 Disponível em: http://iwmf.org/pdfs/IWMF-Global-Report.pdf. Acesso em: 10/06/2011, às 18h. 
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para ter acesso aos dados nos 11 países da investigação: Alemanha, Argentina, Espanha, 

França, Itália, Estados Unidos da América, Inglaterra, Brasil, México, África do Sul e 

Austrália. Com relação aos jornais, a pesquisa foi efetivada com a aquisição das versões 

originais impressas (o parâmetro utilizado foi o de uma semana de edições19). A 

pesquisadora também teve acesso a versões on-line de alguns periódicos, 

disponibilizadas geralmente pelos portais dos grupos de mídia aos quais estavam 

vinculados durante a investigação. 

Na busca de informações das mulheres nos cargos e na produção de conteúdos 

nas redes de televisão, foram elencados dados sobre os programas de entretenimento e 

jornalísticos, por país, oriundos de portais das emissoras transmissoras, nos sites de 

notícias que tratam desses setores, blogs de apresentadores/as e profissionais dos 

veículos e referências nos links e portais de grupos de discussão, agências de notícias e 

portais de jornalismo na web, indicados em textos da Wikipédia20. 

Na tabela n°4, abaixo, veremos o resumo dos prazos de coleta, países e idiomas 

utilizados para a realização do estudo de caso comparativo ou múltiplo: 

TABELA 4 – VEÍCULOS ESTUDADOS, PAÍSES, IDIOMAS E PERÍODO DA COLETA DE DADOS 
VEÍCULOS PAÍSES IDIOMAS PERÍODO DE 

COLETA DE DADOS 
E REVISÃO 

JORNAIS Alemanha, Argentina, 
Espanha, França, Itália, 
Estados Unidos da 
América, Inglaterra, 
Brasil, México, África 
do Sul e Austrália 

inglês, francês, 
espanhol, alemão, 
italiano e português 

Abril de 2010 e 
dezembro de 2011 (com 
revisões e atualizações 
até junho de 2012) 

REDES DE TELEVISÃO Argentina, Espanha, 
França, Itália, Estados 
Unidos da América, 
Inglaterra, Brasil, 
México, África do Sul e 
Austrália 

inglês, francês, 
espanhol,  italiano e 
português 

Abril de 2010 e 
dezembro de 2011 (com 
revisões e atualizações 
até junho de 2012) 

FONTE: Gênero, Poder e Resistência: As mulheres nas indústrias culturais em 11 países. 
 

Quanto às categorias profissionais para a análise, a pesquisa, por questões de 

adequações com relação à sistematização, optou por agrupar segmentos afins na 

contagem dos cargos ocupados por homens e mulheres nos jornais e emissoras de 

televisão. A realidade, por país, está relacionada em blocos, a exemplo do estudo da 

                                                 
19 A exceção ficou por conta dos dois jornais da Alemanha, uma vez que a pesquisadora só conseguiu 
adquirir quatro edições de cada um deles.  
20 Contudo, vale destacar que tal ferramenta não foi usada para a coleta das informações, apenas na busca 
de outras fontes oficiais sobre a programação e a composição das equipes das redes televisivas, quando 
essas não constavam nos portais oficiais das redes de emissoras disponibilizadas via web. 
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IWMF21. Esse formato também está em consonância com os procedimentos de 

avaliação utilizados por outros levantamentos da economia política feminista que aos 

quais a pesquisadora teve acesso. Desse modo, os setores de atividade foram assim 

elencados: 

• Na governança e gestão superior: Os indivíduos encontrados nesses níveis de 

hierarquia das empresas de notícias são tipicamente responsáveis pela definição 

da política da empresa. Sendo assim, são peças-chave nas decisões financeiras e 

na supervisão das operações da empresa. 

• Gestor Sênior e Médio: A alta administração inclui os presidentes, diretores, 

editores-chefes, chefes de gabinete e títulos semelhantes. 

• Profissionais de redação Junior e Sênior: categoria é formada por dois níveis 

profissionais mais estreitamente associados à rotina de apuração de notícias, 

redação e edição. 

• Nos níveis técnico profissional e de produção e design: sonoplasta da câmera, 

iluminador, produção de notícias na TV e outros trabalhos associados, no 

jornais, cartunistas, programadores visuais, gráficos etc. 

 

Os estudos de casos múltiplos 
 

 Para desvendar como a posição das mulheres na condição de produtoras de 

conteúdo no contexto das indústrias culturais está articulada com marcadores que 

integram as relações sociais de sexo, a pesquisa lançou mão do estudo de caso para 

analisar informações dos prestige papers e das redes de televisão dos diferentes países 

relacionados na tabela n° 5, abaixo: 

TABELA 5 – PAÍS, REDES DE TELEVISÃO E PRESTIGE PAPERS 

PAÍS REDES DE TELEVISÃO PRESTIGE PAPERS 

África do Sul  SABC1 Sunday Times 

Alemanha Não foi possível coletar Frankfurt Zeitung e Bild 

Argentina  Clarín – (TV do Grupo)  Clarín 

Austrália ABC Sunday Times 

Brasil  SBT, Record e Globo Folha de S. Paulo, O Estado de S. 

                                                 
21 O Relatório Global Sobre a Condição da Mulher na Mídia Noticiosa, realizado pelo Women’s Media 
Foundation (IMWF), publicado em março de 2011, analisou a posição de poder (e o lugar na produção de 
conteúdos) das mulheres nos meios noticiosos em 66 países. Trata-se do maior estudo acerca do tema em 
cenário mundial e foi realizado entre os anos de 2009 e 2010, com a colaboração de 150 pesquisadores 
oriundos de 59 nações, que analisaram 552 empresas de rádio, televisão, além de jornais impressos. A 
autora desta tese participou da coleta de dados do levantamento da IMWF no Brasil.  
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Paulo e O Globo 

Espanha  TVE El País 

Estados Unidos da 

América 

ABC, NBC e CBS The Washington Post, The New 

York Times e USA Today 

França   TF1  Le Figaro e Le Monde 

Inglaterra  BBC1 The Guardian e The Times 

Itália RAI1 e Mediset 4 La Repubblica e Corriere della Sera 

México  Televisa Reforma  

FONTE: Gênero, Poder e Resistência: As mulheres nas indústrias culturais em 11 países. 
 

Na situação em que estamos trabalhando é mais fecunda a interpretação da 

realidade a ser investigada com base na combinação entre estudos de caso descritivo e 

interpretativo, uma vez que foi necessária uma análise quantitativa e qualitativa dos 

espaços ocupados e dos conteúdos produzidos pelas mulheres nas empresas de 

comunicação. De acordo com Antônio Carlos Gil, o método se torna mais operativo 

por:  

(a) explorar situações da vida real cujos limites não estão 
claramente definidos; (b) descrever situações do contexto em 
que está sendo feita determinada investigação; e (c) explicar as 
variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito 
complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e 
experimentos (GIL, 1999, p. 73). 
 

Seguindo esse caminho, foram elencadas características na produção das 

mulheres nessas indústrias para traçar um panorama geral da atuação delas nos grupos 

de mídia nos países, antes de tomar o caminho da interpretação das informações 

alcançadas. Para a interpretação, foi usado um mapeamento enriquecido de detalhes 

acerca da condição feminina na mídia. Desse modo, para além da coleta, por veículo e 

país, a investigação percorreu sites noticiosos, publicações e lançou mão de pesquisas 

anteriores realizadas sob a orientação teórica e metodológica da Economia Política 

Feminista. 

Ao tomar o estudo de caso comparativo ou múltiplo como uma das estratégias 

de desvelamento do objeto, o estudo situou as mulheres dos jornais por editoria, 

produção de conteúdo e posição/cargo ocupado. Nas empresas de televisão, o processo 

se deu na busca de informações acerca da presença delas em programas do gênero 

jornalístico e no entretenimento, também para observar a relação entre postos de chefia 

e gênero. O pesquisador Robert Stake (2000) define que o estudo de caso é 

caracterizado pelo interesse em casos específicos e não somente pelos métodos de 
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investigação. Para ele, os métodos podem ser quantitativos e qualitativos, mas nem tudo 

pode ser considerado como um caso. Ele define um caso como unidade de um sistema 

limitado, mas que tem partes integradas. 

Na descrição detalhada da posição das mulheres nas empresas por cargos e 

conteúdos/editorias, visualizamos a interpretação de uma pluralidade de casos 

levantados com base na realidade de cada região, mas que apresentam similaridades no 

tocante à sub-representação feminina em uma escala quase que global. Foi plausível 

refletir sobre as relações estabelecidas e os processos sociais que as mulheres estão 

atravessando, em cada localidade, como parte do que é enfrentado, por elas, nos 

conglomerados de mídia em todo o mundo.  

Por isso, na escolha das estratégias de pesquisa, foi forte a referência do estudo 

de caso comparativo ou múltiplo em uma rígida estrutura conceitual, para tentar não 

deixar lacunas acerca dos procedimentos adotados ao longo da investigação. No estudo 

de caso comparativo ou múltiplo, como prefere denominar Robert Yin (2001), no livro 

Estudo de Caso – planejamento e métodos, o pesquisador salienta: 

 
Em geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida 
quando se colocam questões do tipo “como” e por que”, quando 
o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o 
foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em 
algum contexto da vida real. Pode-se complementar esses 
estudos de caso “explanatórios” com dois outros tipos – estudos 
“exploratórios” e “descritivos” (YIN, 2001, p. 19). 

 

Para a mesma abordagem, Robert Stake (1994, p. 237) usa o termo estudo de 

caso coletivo quando se refere à análise sobre mais de um caso. O pesquisador chama 

atenção para outra forma de denominar a mesma metodologia: “multisite qualitative 

research”, batizado por Robert Herriot e William Firestone para conceituar essa forma 

multifacetada de estudar duas ou mais situações ao mesmo tempo.  

Sob tal orientação, a análise do objeto impulsionou a adoção de uma estratégia 

em consonância com o que ele observa no estudo de caso coletivo, quando examinamos 

alguns fenômenos de ocorrência, nos países, de modo que tenhamos condições de 

avaliar situações recorrentes em vários contextos e episódios. Não necessariamente os 

casos individuais são elencados segundo características comuns, mas pela possibilidade 

que a investigação poderá abrir quando da utilização de um grande número de situações 

analisadas.  
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Nesse sentido, ainda de acordo com Robert Stake (1994), a investigação deve 

considerar: (a) a natureza do caso; o histórico do caso; o contexto (físico, econômico, 

político, legal, estético etc.); outros casos pelos quais é reconhecido; os informantes 

pelos quais pode ser conhecido. Todas essas características, mais uma vez, têm forte 

relação com a natureza da observação empreendida nessa pesquisa, diante da 

pluralidade de veículos, países, posições das mulheres na produção e o contexto onde o 

meio de comunicação está inserido, o que nos leva a refletir sobre a produção de Robert 

Yin:  

Como esforço de pesquisa, o estudo de caso contribui, de forma 
inigualável, para a compreensão que temos dos fenômenos 
individuais, organizacionais, sociais e políticos. (...) Em todas 
essas situações, a clara necessidade pelos estudos de caso surge 
do desejo de compreender fenômenos sociais complexos. Em 
resumo, o estudo de caso permite uma investigação para 
preservar as características holísticas e significativas dos 
eventos da vida real - tais como ciclos de vida individuais, 
processos organizacionais e administrativos, mudanças 
ocorridas em regiões urbanas, relações internacionais e a 
maturação de alguns setores. (YIN, 2001, p. 21) 

 
 

Portanto, mesmo que tenhamos coletado informações da participação feminina 

na mídia em 11 países, ao reunir dados acerca dos aspectos acima considerados, 

compreendemos que o estudo prioriza o detalhamento das condições sociais de 

produção que evidenciam a natureza das relações de gênero entre homens e mulheres no 

Brasil. E que a pesquisa, ao levar em conta essas questões, apresenta consonância com o 

que Éric George argumenta: “(...) as atividades de informação e cultura não podem se 

desenvolver fora dos contextos sociais dos quais fazem parte. Além das condições 

econômicas, toda criação de ordem simbólica é submetida a condições sociais de 

produção mais ou menos específicas” (GEORGE, 2005, p. 8).  

Ao longo de todas as etapas dessa pesquisa, foi notório o desenvolvimento das 

premissas da Economia Política da Comunicação quando observa a totalidade social na 

qual o objeto está mergulhado, uma vez que os sistemas de mídia e as relações de poder 

entre homens e mulheres que são estabelecidas tanto no seu interior quanto nas suas 

bordas são determinados pelas ordens política, econômica, cultural e social vigentes. 

Partindo desse norte, foi possível entender que a sub-representação feminina nos cargos 

de decisão dos veículos pesquisados realmente comprova a existência dos tetos de vidro 

como espaços de poder onde as mulheres, independentemente de sua experiência e 

competência, enfrentam restrições para alcançar. 
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Trata-se de um fenômeno que, a exemplo do que ocorre em outros setores da 

economia e da política, é reeditado nas empresas de comunicação. Como a observação 

das companhias estudadas se deu no sentido de identificar tendências e aproximar a 

pesquisa da realidade em torno do objeto, é relevante destacar a intensa participação das 

mulheres nos cargos intermediários de produção. Mas os principais nichos de poder 

ainda são esmagadoramente assumidos pelos homens.  

Por fim, o estudo de caso comparativo ou múltiplo foi importante para 

dimensionar aspectos que ajudaram na formulação de questões para as entrevistas em 

profundidade com as profissionais de mídia, numa tentativa de elucidar como elas 

sentiam as diferenças na ascensão profissional de homens e mulheres nas corporações 

brasileiras. A idéia foi oferecer elementos capazes de favorecer as análises 

empreendidas e exprimir respostas. Portanto, a pesquisadora, na medida do possível, 

teve que ser vigilante para não interpretar os fenômenos que emergiram de modo 

apressado ou unicamente sob o viés político ou ideológico, extremamente determinantes 

quando vislumbramos as relações de dominação e subordinação estabelecidas nas 

redações das empresas jornalísticas e nos círculos de poder do staff dessas mídias. 

 

As entrevistas em profundidade, pesquisa bibliográfica e observação 

participante 

 

 As entrevistas em profundidade com as ativistas buscaram revelar outras faces 

da relação mulher e meios de comunicação, e apontar como as feministas estão atuando 

nesse campo político. Para tanto, foi utilizado um roteiro semi-estruturado (ver anexo), 

com seis perguntas. As 14 informantes foram escolhidas de modo intencional, uma vez 

que todas pertenciam à Rede Mulher e Mídia e não mantinham contato direto com a 

pesquisadora. As fontes responderam a perguntas sobre a interação entre as agendas do 

feminismo e as pautas dos meios de comunicação; a ação da Rede Mulher e Mídia no 

País; a relação entre os temas mulher e mídia; a presença das mulheres organizadas nos 

movimentos brasileiros pela democratização do setor; a participação delas na internet, 

nas redes sociais; e o ciberativismo e os limites e dificuldades do feminismo no campo 

comunicacional.  

O método foi utilizado também para a coleta de depoimentos das 15 integrantes 

dos grupos de mídia e agências de informação, sendo que, com elas, as perguntas 
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trataram muito mais da vivência em cargos de chefia; sobre as relações de poder nas 

redações; as discriminações; os desafios para as mulheres na profissão e a relação entre 

produção simbólica e gênero, entre outros. 

Segundo Jorge Duarte (2005), “a entrevista individual em profundidade, é uma 

técnica qualitativa que explora um assunto a partir da busca de informações, percepções 

e experiências de informantes para analisá-las e apresentá-las de forma estruturada”. 

Com tal formato, as informações não são somente levantadas, mas também resultam da 

interpretação de quem está conduzindo a pesquisa (DEMO, 2001, p. 10). Seguindo essa 

linha, as entrevistas gravadas significaram ricos momentos de interação entre a 

pesquisadora e as fontes, cercados por detalhes e indicações de referências que 

auxiliaram a desnudar o objeto da investigação. 

Os lugares de fala dessas entrevistadas (de acordo com as redes e grupos de 

mídia que integravam e com os temas que problematizaram nas questões apontadas 

pelos questionários) colaboraram com o sentido e a interpretação da realidade e 

indicaram amostras de situações comuns vivenciadas tanto pelas que compuseram o 

grupo das profissionais de imprensa, quanto pelas militantes da Rede Mulher e Mídia. 

Esses elementos constituíram tópicos conceituais que subsidiaram as análises. 

 Outra estratégia metodológica para o cumprimento dos objetivos da tese foi a 

pesquisa bibliográfica, que significou um mergulho planejado de modo a suprir as 

necessidades teóricas que o objeto determinou. A complexidade do objeto exigiu a 

revisão de literatura e a coleta de informações em um amplo leque de documentos e 

produções acadêmicas.  

Nesse sentido, foram consultados/as: (a) documentos oriundos de conferências e 

seminários nacionais e internacionais; (b) relatórios de pesquisas e estudos acadêmicos 

em âmbito nacional e internacional; (c) informativos de agências de notícias, como a 

Agência Patrícia Galvão (no Brasil) e observatórios de mídia com foco em gênero; (d) 

plataformas e documentos elaborados pela Rede Mulher e Mídia e por outras 

articulações de mulheres e movimentos sociais que atuam no campo da comunicação; 

(e) Decretos, Projetos de Lei e demais documentos oficiais de instituições do Estado 

brasileiro; (f) reportagens veiculadas em jornais, revistas e sites; (g) textos publicados 

em livros, cartilhas, panfletos e similares; (h) teses e dissertações; (i) portais com artigos 

acadêmicos publicados em portais de congressos e seminários de comunicação (em 

âmbito nacional e internacional); (j) catálogos em bibliotecas e em editoras. 
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Na busca por encontrar matizes conceituais que revelassem faces da atuação 

militante das feministas envolvidas na Rede Mulher e Mídia, foi altamente produtivo, 

para a pesquisa, enveredar pelo método da observação participante, que pode ser 

definida como uma vertente da pesquisa participante, assim definida por Cicilia 

Peruzzo: 

Esse tipo de pesquisa não acredita na neutralidade da ciência 
como pressuposto epistemológico, mas se declara favorável ao 
distanciamento investigativo de modo a não se confundir o que 
realmente ocorre com conceitos prévios ou intenções 
valorativas do pesquisador. (PERUZZO, 2006, p. 144) 

 

A técnica foi empregada no acompanhamento de seminários, encontros, reuniões 

e momentos de ativismo das mulheres organizadas, inclusive durante a preparação e 

realização da I Conferência Nacional de Comunicação (Confecom), em 2009, em 

Brasília. A inserção da pesquisadora no ambiente de articulação também possibilitou 

seu acesso às discussões acerca da auto-organização e das estratégias de midiativismo22 

e ciberativismo feminista no Brasil. Para Cicilia Peruzzo, a pesquisa participante, no 

campo da comunicação, possui três finalidades: 

 

a) Observar fenômenos importantes, especialmente os ligados a 
experiências populares de comunicação voltadas para o 
desenvolvimento social, que eram até então pouco expressivas 
ou até ausentes no âmbito da pesquisa em universidades no 
Brasil; b)realizar estudos de recepção de conteúdos de mídia 
que ultrapassem os padrões então vigentes - como os estudos de 
audiência e as hipóteses sobre os efeitos implacáveis dela nas 
pessoas – e pudessem enxergar os mecanismos de apropriação 
de mensagens ou mesmo de reelaboração de mensagens, 
partindo dos pressupostos da existência de interferência de 
outras fontes na formação da representação e passa a assumir os 
contornos atualmente delineados como mediações no processo 
de recepção; c) que os resultados da pesquisa – ou até mesmo o 
seu processo de realização – pudessem retornar ao grupo 
pesquisado e ser aplicados em seu benefício. Por exemplo, a 
pesquisa poderia se propor contribuir para resolver problemas 
de comunicação nas comunidades e/ou ajudar na melhoria das 
condições de existência dos grupos pesquisados. (PERUZZO, 
2006, p. 131) 

 

A “observação” resgatou nuances dessa forma de feminismo de mídia que 

centenas de militantes do movimento estão empreendendo via redes sociais, mídias 
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radicais, independentes, portais, blogs, TVs e rádios comunitárias. Um mosaico de 

conteúdos com intenso compartilhamento tanto dos saberes acumulados pelas líderes 

envolvidas nas iniciativas, quanto das táticas de incidência política adotadas pelo 

segmento na tentativa de influenciar os rumos da comunicação brasileira.  

A pesquisadora teve presença, de forma autônoma e constante, nos momentos de 

discussão da Rede Mulher e Mídia, quando visualizou as formas de mobilização, 

conteúdos discutidos, estratégias intramuros e extramuros, além de dialogar, com as 

integrantes da articulação sobre os critérios que as levaram a classificar alguns grupos 

como aliados e outros como opositores. Nos encontros, identificou como a ideologia do 

feminismo norteou as pretensões dessas protagonistas na disputa por propostas de 

políticas públicas para o setor. Constatou a mobilização das militantes da Rede Mulher 

e Mídia em momentos em que houve a necessidade do extremo engajamento das suas 

líderes, como, por exemplo, nos debates acirrados sobre as propostas da I Confecom. 

Nesse sentido, ainda segundo Cicilia Peruzzo: 

 
O pesquisador se insere no grupo pesquisado, participando de 
todas as suas atividades, ou seja, ele acompanha e vive (com 
maior ou menor intensidade) a situação concreta que abriga o 
objeto de sua investigação, como na observação participante, 
mas variando nos aspectos discutidos na seqüência. 
(PERUZZO, 2006, p. 137) 

 

Além disso, a pesquisadora acompanhou o protagonismo das militantes da Rede 

Mulher e Mídia, ao saírem na frente de todos os outros movimentos sociais quando 

lançaram a “Plataforma Feminista para um Novo Marco Regulatório das Comunicações 

no Brasil” e apontaram elementos conceituais, técnicos e políticos do seu interesse 

quando da apresentação do manifesto pela implementação do “Um Plano nacional de 

Banda Larga/PNBL”, ambas em 2011.  

O compromisso da Rede Mulher e Mídia é com a democratização da 

comunicação no Brasil e com a necessidade de colocar as mulheres nesse campo de 

disputa, não somente como beneficiárias de políticas, mas como protagonistas no setor. 

Essa tomada de posição ficou evidente, por exemplo, nos diálogos entre as participantes 

da reunião estratégica sobre a ação feminista na campanha “Para Expressar a 

Liberdade”, realizada em São Paulo, em outubro de 2012. Foi unânime a constatação de 

                                                                                                                                               
22 Tipo de ativismo que lança mão de ferramentas tradicionais de mídia como rádio, jornais e televisão 
para expressar formas de militância em defesa de direitos humanos e do direito à comunicação por grupos 
geralmente marginalizados pela cobertura convencional da imprensa. 
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que as categorias estruturantes das desigualdades por classe, raça/etnia, gênero e 

orientação sexual só constavam como temas que deveriam ser enfrentados pela 

sociedade no discurso, na incidência e prática política das feministas. E que a assimetria 

nas relações de poder, por vezes, não é enfrentada pelos outros movimentos sociais. 

Nesses momentos, as integrantes da Rede não estavam apenas dialogando acerca de 

táticas para medir força e construir argumentos para galgar reconhecimento como 

sujeito político nos debates. Elas questionaram a vigência de valores que edificam a 

própria organização social, cultural e política brasileira.  

 As reuniões instrumentalizaram as líderes da RMM e as empoderaram para sair 

do lugar de coadjuvantes no contexto do debate político. E para o que elas 

compreenderam que os demais movimentos sociais não conseguiam alcançar, de modo 

que a pauta da comunicação entre em diálogo com os eixos estruturadores das 

desigualdades no Brasil, traduzidos pelo imbricado ciclo entre capitalismo, sexismo e 

patriarcado.  

Inserida no contexto da auto-organização do movimento, a pesquisadora não se 

constituiu em um elemento estranho ao coletivo investigado e teve acesso a informações 

sigilosas, uma vez que as feministas estavam, nos encontros, elaborando conceitos e 

pensando em táticas de incidência, o que denota que 

 
a potencialidade da pesquisa participante está precisamente no 
seu deslocamento proposital da universidade para o campo 
concreto da realidade. Este tipo de pesquisa modifica 
basicamente a estrutura acadêmica clássica na medida em que 
reduz as diferenças entre objeto e sujeito de estudo. Ela induz os 
eruditos a descer das torres de marfim e a se sujeitarem ao juízo 
das comunidades em que vivem e trabalham, em vez de fazerem 
avaliações de doutores e catedráticos (FALS BORDA, 1981, p. 
60). 

 
Para além de acompanhar as discussões da Rede Mulher e Mídia, a pesquisadora 

buscou formas de compreender, de fato, como poderiam ser coletados, tratados e 

interpretados os dados levantados durante a observação dos fenômenos registrados em 

diários de campo. “Nesse caso, o observador assume, pelo menos até certo ponto, o 

papel de uma pessoa do membro do grupo. Daí por que se pode definir observação 

participante como a técnica pela qual se chega ao conhecimento da vida de um grupo a 

partir do interior dele mesmo” (GIL, 1999, p.113). 
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Os capítulos da tese 

 

Para melhor descrever toda a complexidade da problemática relacionada a esta 

tese, a opção foi dividi-la em capítulos dentro de uma ordem harmoniosa. Desta forma, 

o primeiro capítulo – Ideologia, Mídia e Mulher – busca discutir como a ideologia 

fundamenta, permeia e alicerça a expressão e circulação de imagens e discursos sobre as 

mulheres. Para tanto, recorre aos estudos de ideologia e análise do discurso, também 

dialogando com as teorias e slogans do movimento feminista, aqui, apresentado em sua 

segunda onda (a partir dos anos de 1970). O capítulo problematiza as contribuições que 

o movimento feminista apresentou, como projeto político e pensamento crítico, para 

saída das mulheres da posição de subalternidade e ascensão no mundo público, 

principalmente entre os anos de 1970 e 2000. Revela ainda como a conquista da palavra 

e a entrada na ordem do discurso vigente à época foram fundamentais para a produção 

de uma escrita feminina em contraposição às relações de poder estabelecidas entre 

homens e mulheres.  

O primeiro capítulo pretende ainda lançar pistas para a compreensão do 

investimento das mulheres para ocupar uma posição de fala em busca da desconstrução 

da ordem patriarcal e sexista, identificando como essa ordem permeia as produções dos 

meios de comunicação e colabora com a construção social da realidade. Temos como 

principais autores de referência para esta parte da tese: Louis Althusser (1996), Pierre 

Bourdieu (2002), Slavoj Žižek (1996), Cristiane Delphy (2004), Nancy Fraser (2002), 

Michel Foucault (2009), Maria do Rosário Gregolin (2007), Stuart Hall (1997), Eni 

Orlandi (2001), Terry Eagleton, J.Thompson (1995), Van Djik(1999), I. Mèszaros 

(2004), Heleieth I. B. Saffioti (2004; 2005), Michelle Mattelart (1977), Venício Lima 

(2006; 2009) e Betânia Ávila (2000; 2001). 

O segundo capítulo – As Mulheres nas Indústrias culturais – recorre aos aportes 

da Economia Política da Comunicação (ressaltando a economia política feminista), 

corrente teórica que dialoga e problematiza as lógicas econômicas, materiais e 

simbólicas que permeiam os meios de informação, também discutindo as relações de 

poder que implicam na sub-representação das mulheres nessa arena, tendo como 

principais referências: Vincent Mosco (1996), Murdock e Golding (1993), Gaëtan 

Tremblay (1995), Patrice Flichy (1980), Bernard Miège (2000), Rodrigo Duarte (2010), 

José Carlos Lozano (1996), Armand Mattelart e Michèle Mattelart (2003), Eric George 
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(2005), Pierre Bourdieu (1998), Annabelle Mohammadi (1996), Ellen Riordan (2002), 

H. Leslie Steeves (2002) e Janet Wasko (2002), Karen Ross e Carolyn Byerly (2004), 

Margaret Gallagher (1995), Michèle Mattelart (1982). 

O terceiro capítulo – A longa jornada rumo à paridade entre homens e mulheres 

nos grupos de mídia – analisa o lugar feminino na produção de informações em jornais 

(prestige papers) e redes nacionais de televisão em 11 países. Com foco na realidade 

brasileira, vai apresentar (com base nos aportes dos estudos de caso múltiplos e dados 

obtidos por meios de coleta de depoimentos via entrevistas em profundidade e 

questionários semi-estruturados com 15 profissionais brasileiras) como se dá a produção 

de conteúdo pelas mulheres (espaços em jornais e programas de televisão), em meio aos 

complexos sistemas e das indústrias culturais onde estão situadas. Neste capítulo, foram 

utilizadas ainda informações do levantamento mundial no qual a pesquisadora esteve 

envolvida em 2010/2011: o levantamento da International Women’s Media Foundation 

(IWMF), de Washington, DC, sobre a posição feminina nos meios de comunicação em 

66 países.   

O quarto capítulo da tese – Política, mídia e poder no Brasil: as mulheres 

entram em cena – revela as proposições políticas das mulheres organizadas para a 

regulação das comunicações no Brasil, apresentando as propostas elaboradas por um 

conjunto de organizações e feministas, em 2001, que resultaram na Plataforma das 

Mulheres para um novo Marco Regulatório das Comunicações no País. O tópico 

também apresenta o panorama do setor e vai problematizar a articulação entre políticos, 

empresários e religiosos que investem e controlam concessões públicas e como essas 

negociações são prejudiciais para a expressão da diversidade de conteúdo e de fontes 

(incluindo as mulheres) nos meios de comunicação brasileiros. Para tanto, recorre às 

análises acerca da legislação brasileira e aos processos decisórios em torno das políticas 

em curso, como a da TV Digital, em 2006, e mais recentemente, o Plano Nacional de 

Banda Larga/PNBL, em 2011. As análises apontam as propostas das mulheres 

organizadas na tentativa, junto com outros movimentos sociais que reivindicam uma 

comunicação democrática no País, ao aportar como sujeito político nessas discussões.  

As principais referências desse quarto capítulo são depoimentos das 14 ativistas 

entrevistadas, além de documentos produzidos pela Rede Mulher e Mídia, documentos 

do Coletivo Intervozes, reportagens da Folha de S. Paulo, Lima (2006; 2010; 2011), Bia 

Barbosa (2010), Eduardo Coutinho (2008), Aline Gomes (2010), Pedrinho Guareschi 

(2007; 2011), Lobato (2011), Martín-Barbero (1997; 2003); Estudos do IBGE (2011), 
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Midia Dados (2011), Murilo Ramos (2005), Ignacio Ramonet (2007), Pascual Serrano 

(2010), além de relatório da Unesco (1988).  

 O último capítulo – Elas estão no ar – vai apresentar a inserção das mulheres 

nos movimentos de resistência, mídias radicais e culturas de oposição ao poder 

hegemônico dos grupos de comunicação, sobretudo no Brasil. Discute a situação delas 

em observatórios de mídia com enfoque de gênero, seu protagonismo nas negociações 

em torno de políticas públicas junto com outros movimentos sociais brasileiros e 

observa como a apropriação das tecnologias de informação e comunicação tem 

provocado uma ação mais fecunda delas em blogs, redes sociais e na web de modo 

geral.  

Para investigarmos as relações de poder e as relações sociais em torno do tema 

mulheres e mídia, adotaremos o conceito de mídia radical, de John D.H. Downing 

(2002). O autor lança um olhar crítico sobre a reconfiguração do sentido das audiências, 

observa o lugar dos (as) consumidores (as) da mídia e destaca a apropriação radical da 

comunicação por sujeitos coletivos, tomada como estratégia para a incidência na esfera 

pública. “(...) quando vinculadas a movimentos sociais autênticos, as mídias radicais 

colocam em evidência o imenso potencial estético, cognitivo, comunicativo e 

mobilizador dos meios massivos de expressão” (DOWNING, 2002, p. 10).  

São importantes, também, as reflexões das 14 ativistas da Rede Mulher e Mídia, 

coletadas por meio de entrevistas em profundidade com questionários semi-

estruturados, que revelam como a participação das mulheres na internet, agências de 

notícias e observatórios ocorre de modo radical e emerge, sobretudo, da militância de 

jornalistas e outras profissionais da comunicação como uma resposta à baixa 

participação das mulheres como fontes (dados de estudo da WACC/2010 comprovam). 

E como o protagonismo delas na produção e circulação de conteúdos nessas mídias 

radicais responde à necessidade de pautar temas sobre as mulheres que redes de 

televisão e prestige papers ignoram em suas coberturas. As principais referências do 

capítulo são: John Downing (2002), Michèle Matellart (1982), Janeth Wasco (2006), 

Éric George (2005), Bernard Miège (2000), Vincent Mosco (1996); Venício Lima 

(2006; 2009; 2010; 2011), Érico Assis (2006), (1997; 2003) (1997; 2002), Dênis de 

Moraes (2008), José Carlos Lozano Rendón (2002), Pierre Bourdieu (1988), José Arbex 

(2001), Eduardo Galeano (2006), Marcos Dantas (2002) e Claude-Jean Bertrand (1999), 

Luís Albornoz e Micael Herschmann (2006). 
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Portanto, o estudo pretende oferecer, principalmente, um panorama da atuação 

feminina no interior da mídia mainstream, nas mídias radicais, redes sociais, 

movimentos pela democratização da comunicação e redes feministas no Brasil. A 

análise enxerga essa participação não somente como algo que ocorre em um período 

histórico e que dita o ritmo dos processos produtivos nos meios de comunicação de 

massa. Mas como um fenômeno que também é determinado por sistemas simbólicos, 

como o machismo e o patriarcado. Sistemas esses que, de certo modo, integram as 

relações políticas, econômicas e culturais intrínsecas às vivências das mulheres em 

nossa sociedade. 
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Capítulo 1 - Ideologia, mídia e mulher 
 

“Now, the media is the current campfire23”. 
Gloria Steinen, WMC co-founder. 

 

1.1 – Em busca dos traços de uma ideologia do feminismo como 
movimento social 

 

O feminismo, como projeto político e pensamento social, teve sua explosão na 

cena pública de modo mais visível no que se considerou como segunda onda do 

movimento, no período compreendido entre as décadas de sessenta e setenta. Trata-se 

de uma luta coletiva para retirar as mulheres do lugar de subalternidade e sujeição ao 

domínio masculino em todo o mundo, como enuncia Cynthia Andersen Sarti, ao refletir 

sobre a obra de Simone de Beauvoir: 

Quando Simone de Beauvoir, em 1949, em O segundo sexo, 
disse que “não se nasce mulher, torna-se mulher”, expressou a 
idéia básica do feminismo: a desnaturalização do ser mulher. O 
feminismo fundou-se na tensão de uma identidade sexual 
compartilhada (nós mulheres), evidenciada na anatomia, mas 
recortada pela diversidade de mundos sociais e culturais nos 
quais a mulher se torna mulher, diversidade essa que, depois, se 
formulou como identidade de gênero, inscrita na cultura. 
(SARTI, 2004, p. 35) 

 

A democratização da vida cotidiana, a luta pela igualdade de gênero, a 

ampliação dos lugares de interlocução na esfera pública e o reconhecimento do espaço 

das mulheres na história emergiram entre as primeiras reivindicações do que se 

configurou como projeto ideológico de transformação da sociedade. Portanto, neste 

aspecto, consideremos que as lutas feministas, vividas pelas mulheres em um dado 

contexto social, podem ser articuladas com o pensamento de Teun A. Van Dijk, quando 

o autor assevera: 

Necessitamos “ver” cómo las ideologías son expressadas o 
vividas por sus actores y cómo “funcionan” em situaciones 
sociales completas, es decir, em praticas sociales cotidianas. 
Muchas de estas prácticas podrían constituirse em áreas de 
investigación empírica. Asi, se puedem estudiar las formas de 
discriminación contra mujeres y minorias como manifestaciones 
de la ideologia sexista o racista24. (VAN DIJK, 1999, p. 19) 

                                                 
23 Tradução nossa: “Agora, a mídia é a atual fogueira”. 
24 Tradução nossa: “Necessitamos ver como as ideologias se expressam ou são vividas por seus atores e 
como funcionam em situações sociais completas, a dizer, nas praticas sociais cotidianas. Muitas dessas 
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Não tem sido simples, para as mulheres, o convívio social em meio à dicotomia 

entre o público e o privado, principalmente porque o confinamento delas ao ambiente 

doméstico alimenta a subordinação, ocultando suas aspirações sociais, que são 

sistematicamente silenciadas e não aparecem na arena pública. Uma das maiores 

interdições à livre expressão do pensamento, pelas mulheres, ocorre no âmbito das 

relações de gênero que são processadas nas indústrias culturais. Sobretudo quando 

percebemos alguns elementos que colaboram com essa situação, como a baixa inserção 

feminina entre as fontes de informação consultadas pela imprensa.  

Um outro fator preponderante para a manutenção do status quo na mídia vem à 

tona quando diagnosticamos, neste estudo (ver capítulos 2 e 3), a supremacia numérica 

masculina em vários postos de trabalho nas redações (nas colunas e entre articulistas das 

páginas de opinião) e constatamos que as mulheres estão sub-representadas nos cargos 

de executivos de parte das maiores redes de televisão e jornais do mundo. Corporações 

que atuam como reprodutoras da ideologia de quem controla os meios de produção de 

riquezas e são co-responsáveis pela reprodução de valores culturalmente aceitos e 

edificados em diversas sociedades. 

A participação feminina na indústria do jornalismo é atravessada por sérios 

bloqueios que os sistemas sociais historicamente estrutrurados e culturalmente 

estruturadores da ordem androcêntrica vigente, como o machismo e o patriarcado, 

impõem à atuação das mulheres como protagionistas nesses espaços de produção 

simbólica. Isso porque as relações assimétricas de poder entre os sexos podem 

contribuir para que temas de interesse social caiam na invisibilidade, como defende 

Richard Johnson:  

Existem, naturalmente, profundas diferenças em termos de 
acesso à esfera pública. Muitas das preocupações sociais não 
ganham absolutamente qualquer publicidade. Não se trata 
simplesmente de que elas continuem privadas, mas de que elas 
são ativamente privatizadas, mantidas no nível do privado. 
(JOHNSON, 1999, p. 49) 

 

Entre as dificuldades enfrentadas pelas mulheres em ascender à cena pública, 

está a necessidade de subjugar a dominação masculina, como analisa Pierre Bourdieu 

(2002), ao compreender que a dominação não está fixada apenas em lugares visíveis, ou 

mesmo públicos. O pesquisador chama atenção para situações de opressão que ocorrem 

                                                                                                                                               
práticas poderiam constituir-se em áreas de investigação empírica. Assim podem-se estudar as formas de 
discriminação contra mulheres e minorias como manifestações da ideologia sexista ou racista”. 
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no ambiente doméstico, considerado como um espaço onde as relações assimétricas de 

poder entre homens e mulheres foram naturalizadas. Esse lugar de controle masculino 

só foi efetivamente problematizado quando as feministas passaram a estruturar seus 

discursos para contestar as múltiplas formas de dominação/opressão a que as mulheres 

foram assujeitadas. Para a  historiadora francesa Yvonne Knibiehler: 

Constatamos, além disso, que a dominação masculina, por 
razões antropológicas, não parou de estar presente ao longo de 
toda a história. Ela se desloca sempre que isso se torna preciso, 
mas nunca se apaga. A partir do momento em que uma mulher 
tem acesso a uma candidatura política de alto nível, será que 
isso não significa que o poder já está em outra parte e que a 
dominação masculina se refugiou essencialmente no campo 
econômico? Não devemos nutrir ilusões: o feminismo não 
suprimiu a dominação masculina nem mesmo a atenuou muito. 
Apenas a obrigou a mudar de lugar. É por isso que esse 
movimento político é eterno e terá por função, sempre, limitar 
as desigualdades e as injustiças que a dominação masculina 
produz. Dominação que, da parte dos homens, com frequência, 
é inconsciente e raramente é proposital, mas que nem por isso é 
menos permanente.(KNIBIEHLER, 2007) 

 

Emerge um movimento de luta social que contesta a existência de um sujeito 

universal macho, branco, europeu e heterossexual, e direciona sua crítica ao sistema 

hierárquico que agudizava as diferenças. “A pluralidade de sujeitos políticos 

constituídos pela ação do feminismo e vários outros movimentos contemporâneos revela 

que a construção da igualdade passa justamente pela desconstrução da ordem social que 

hierarquiza as diferenças transformando-as em desigualdades” (ÁVILA, 2000, p. 7).  

Essa ordem social foi contestada pela efervescência revolucionária de feministas 

que puseram em prática uma proposta de transformação da sociedade ao tentar inscrever 

as mulheres na história (SCOTT, 1995), credenciando-as como sujeito coletivo. 

Entendemos que as lutas femininas por visibilidade e emancipação ocorreram em todas 

as épocas e sociedades, desde as primitivas até as mais antigas.  

Contudo, foi convencionado historicizar que a primeira onda do feminismo teve 

início, no ocidente, com a edição, em 1792, da Vindicação dos Direitos das Mulheres. 

Bem depois disso, já nos anos 1940, as mulheres organizadas promoveram novas ondas 

de protesto contra a discriminação feminina em todo o mundo. E, 1948, é realizado o 

primeiro congresso nacional de mulheres nos Estados Unidos da América. Contudo, um 

trágico episódio viria marcar, definitivamente, as ações de países e defensores/as dos 

direitos humanos das mulheres: em 8 de março de 1857,  cerca de 129 operárias de uma 

fábrica têxtil, em Nova York, foram queimadas vivas enquanto lutavam por melhores 
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condições de trabalho. A tragédia foi mundialmente repudiada e resultou no nascimento 

do Dia Internacional da Mulher.  

O ciclo é complementado nos anos de 1880, quando, novamente, as americanas 

exigiram o sufrágio universal, a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho 

para ambos os sexos e a alimentação de ideais socialistas. No Brasil, destacamos que a 

primeira onda teve a ação das mulheres em prol do abolicionismo e, no campo da 

educação, expoentes como Chiquinha Gonzaga e Nísia Floresta. Além disso, foram 

fomentados debates sobre o direito ao voto, com maior expressão de Berta Luz. Já nos 

anos de 1930, temos a intervenção de Patrícia Galvão (Pagu), uma líder das mulheres 

que teve sua voz calada ao ser considerada subversiva. 

A segunda onda do feminismo é caracterizada pelos levantes das mulheres nos 

anos de 1960 e 1970, quando as reivindicações têm como foco o acesso à esfera pública 

e os direitos sexuais e direitos reprodutivos, com a famosa queima dos sutiãs, em praça 

pública, na França, e a organização feminina em pequenos grupos de discussão e 

reflexão em toda a Europa. Despontaram Simone Beauvoir, com seu “O Segundo Sexo” 

(1949), na França, e, depois, Betty Friedman, ao publicar a “Mística Feminina”, nos 

EUA, nos anos de 1980, obra de maior expressão da autora. Na visão da pesquisadora 

Maria da Glória Gohn, foram as “ondas feministas” que conferiram maior notoriedade à 

intervenção coletiva das mulheres (GOHN, 2009, p. 136). 

O que chama atenção no trabalho da estudiosa é a referência a uma “terceira 

onda” feminista. Analisando o artigo de Yvone Knibiehler, publicado na Folha de S. 

Paulo, em março de 2007, Maria da Glória destaca que o período teve início em 1990, 

quando as estratégias foram repensadas e ganhou “ênfase a crítica à construção da 

imagem feminina pelos meios de comunicação de massa” (KNIBIEHLER apud GOHN 

2007, p. 136). O que estava em jogo, entretanto, não era somente conferir legitimidade 

ao discurso ou uma expressão de uma ideologia do feminismo, mas o resgate da história 

das mulheres e a derrocada de conceitos culturalmente difundidos pelo patriarcado. 

Sobre esse sistema, Heleieth Saffioti é ênfática:  

Além de empoderar as mulheres, o conhecimento de sua 
história permite a apreensão do caráter histórico do patriarcado. 
E é imprescindível o reforço permanente da dimensão história 
da dominação masculina para que se compreenda e se 
dimensione adequadamente o patriarcado. Considera-se muito 
simplista a alegação de a-historicidade deste conceito. Primeiro, 
porque esta categoria mental pode, sim, apreender a 
historicidade do patriarcado como fenômeno social. Segundo, 
porque na base do julgamento do conceito como a-histórico 



PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO – UFPE 
                  Gênero, Poder e Resistência: As mulheres nas indústrias culturais em 11 países  

 

 

 

55 

reside a negação da historicidade do próprio fato social. Isto 
equivale a afirmar que, por trás desta crítica esconde-se a 
presunção de que todas as sociedades do passado remoto, do 
passado mais próximo e do momento atual 
comportaram/comportam a subordinação das mulheres aos 
homens. (SAFFIOTI, 2005, p. 41) 

  

A autora problematiza a noção de uma identidade feminina intrínseca como 

parte das questões apresentadas pelas ativistas para descolar o conceito de marginal da 

mulher. A ideia era romper com os alicerces de uma ordem falocêntrica de organização 

da sociedade. Ela afirma ainda que o feminismo se ocupou atentamente com a posição 

de fala da mulher, uma vez que o discurso nos espaços políticos sempre foi atributo do 

sujeito universal masculino que, através da linguagem e da inserção na esfera pública,  

lançou-se como representante de todos os segmentos sociais, como Stuart Hall chama 

atenção: 

O feminismo questionou a clássica distinção entre o “dentro” e 
o “fora”, o “privado” e o “público”. O slogan do feminismo era: 
“o pessoal é político”. Ele abriu, portanto, para a contestação 
política, arenas inteiramente novas de vida social: a família, a 
sexualidade, o trabalho doméstico, a divisão doméstica do 
trabalho, o cuidado com as crianças, etc. Ele também enfatizou, 
como questão política e social, o tema da forma como somos 
formados e produzidos como sujeitos generificados. Isto é, ele 
politizou a subjetividade, a identidade e o processo de 
identificação (como homens/mulheres, mães/pais, filhos/filhas). 
(HALL, 1999, p. 49). 

 

O projeto feminista, ao repudiar as metanarrativas, reafirmou a diferença e a 

alteridade das mulheres, ao mesmo tempo em que rechaçou as políticas de 

representação e as formas institucionalizadas de poder. O incentivo à expressão da fala 

pública e a contraposição a qualquer forma de opressão que subjugasse e invisibilizasse 

o conhecimento feminino representou um dos pilares dessa forma de ativismo, que viria 

a se constituir em um “movimento criado de forma discursiva” (MANSBRIDGE, 1995, 

p. 27).   

Mas, as aspirações desse sujeito coletivo não consistiam apenas, na época, em 

apresentar as mulheres como expoentes de uma causa na arena política. Buscavam 

criticar as estruturas do que o pesquisador Louis Althusser classificou como aparelhos 

ideológicos do estado: igreja, escola, família e meios de comunicação. Instrumentos, 

que, na análise do autor, são também responsáveis pela reprodução do pensamento da 

classe dominante. Ao apresentar suas teses e questionar a imposição de um poder, 
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inclusive midiático, que mantinha as mulheres na subalternidade, o movimento propôs 

uma ideologia feminista.  

Considerando que, para além dos sistemas identificados por Louis Althusser 

(1996), a ideologia é produzida e reproduzida, também, na arena onde as culturas de 

oposição estão imersas em suas ações cotidianas, como, por exemplo, no interior dos 

movimentos sociais. Maria da Glória Gohn define o termo: 

Um movimento social é sempre expressão de um ação coletiva 
e decorre de uma luta sociopolítica, econômica ou cultural. 
Usualmente ele tem os seguintes elementos constituintes: 
demandas que configuram sua identidade; adversários e aliados; 
bases; lideranças e assessorias – que se organizam em 
articuladores e articulações e formam redes de mobilizações; 
práticas comunicativas diversas que vão da oralidade direta a 
modernos recursos tecnológicos; projetos ou visões de mundo 
que dão suporte a suas demandas; e culturas próprias nas formas 
como sustentam e encaminham suas reivindicações. Os 
movimentos sociais propriamente ditos, criados e desenvolvidos 
a partir de grupos da sociedade civil, têm direitos a fonte de 
inspiração para a construção de sua identidade. Podem ser 
direitos individuais ou coletivos. (GOHN, 2009, p. 14)   

 

Os embates desse movimento feminista, que agregava mulheres em torno da 

defesa dos seus direitos contra todas as formas do machismo, tanto no campo das 

práticas sociais e contestações públicas, quanto no da linguagem, compreendia que só a 

luta coletiva poderia constituir uma tentativa de evitar a permanente e continuada 

expressão da ideologia do patriarcado por meio da dominação masculina. Aqui, é 

importante compreender como Thompson explica o sentido do termo dominação: 

Podemos falar de “dominação” quando relações estabelecidas 
de poder são “sistematicamente” assimétricas, isto é, quando 
grupos particulares de agentes possuem poder de uma maneira 
permanente e em grau significativo, permanecendo inacessível a 
outros agentes, ou a grupos de agentes, independentemente da 
base sobre a qual tal exclusão é levada a efeito. (THOMPSON, 
1995, p. 80) 

 

Se, entre os anos de 1970 e 1990, o debate feminista esteve mais centrado no 

repúdio às expressões da dominação masculina e na exigência de políticas sociais para 

afirmação da igualdade em áreas de saúde, dos direitos reprodutivos, dos direitos 

sexuais e pelo fim da violência doméstica e sexual direcionada às mulheres, no cenário 

atual, o movimento também está marchando contra o poder político, econômico e 

simbólico dos grupos de mídia.  
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Para isso, tem apostando na montagem de alianças com instituições que 

agregram profissionais do setor e com organismos internacionais e nacionais de 

mulheres para problematizar a ínfima participação feminina nos centros de direção 

desses veículos. Além disso, tem denunciado os entraves técnicos e econômicos que 

inviabilizam uma maior apropriação, pelas mulheres, de ferramentas comunicacionais 

para a criação de mídias que favoreçam a expressão de suas causas. Essas estratégias 

estão sendo reforçadas, inclusive, para responder à artilharia que, muitas vezes, as 

indústrias culturais usam para minar as propostas do movimento e criminalizar as redes 

feministas que defendem a democratização da comunicação brasileira. Uma força que, 

frequentemente, tem apontado suas munições contra as  ativistas, como enuncia 

Cristiane Delpy: 

A mídia escolheu o antifeminismo, com campanhas incluindo 
uma apresentação negativa das feministas “feias e frustradas”, 
“anti-homens”, “todas lésbicas”... Mas a arma mais eficaz é a 
lavagem cerebral com a idéia de que “tudo foi ganho, não há 
mais nada a fazer”…exceto arregaçar as mangas e provar que se 
é digno dessa igualdade. E se as mulheres não conseguem 
provar isso, é culpa delas – e não da sociedade. Elas se sentem 
culpadas. (DELPHY, 2004) 

 

A maior atenção aos processos discursivos circulantes nos meios de 

comunicação e à invisibilidade das mulheres como protagonistas nessas indústrias 

contrasta com a intensa exposição dos corpos e de estereótipos que reforçam a 

invisibilidade delas como sujeito de direitos e a coisificação e a representação das 

mulheres como objetos voltados ao prazer masculino. A sociedade brasileira permanece 

intimamente organizada de modo sexista e patriarcal. E ainda: as mídias, cada vez mais, 

configuram-se em arquiteturas de poder antidemocráticas, sexistas e classistas. Espaços 

onde a palavra das mulheres é sistematicamente interditada. “Mas, o que há, enfim, de 

tão perigoso no fato de as pessoas falarem e de seus discursos proliferarem 

indefinidamente? Onde, afinal, está o perigo?” (FOUCAULT, 2009, p. 8). 

Um dos perigos reside na exposição das contradições presentes na apropriação 

do público pelo privado que ocorre quando as concessões de rádio e televisão, no Brasil, 

foram, e continuam sendo, utilizadas como barganha política entre um Estado 

permissivo e os mercadores da informação. Todavia, é preciso ressaltar que o conflito 

das feministas com a mídia vem sendo anunciado desde os anos de 1990. 
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1.2 - Feminismo, mídia e ideologia 
 

A mídia, ao reproduzir o discurso e a ideologia dos controladores do poder 

econômico, uma vez que é constituída e operada por uma elite empresarial e política 

que também comanda os veículos de informação, acaba por disseminar valores que, de 

certo modo, influenciam a formação de opinião, como elabora Michèle Mattelart: 

A imprensa em geral, e inclusive o conjunto de meios de massa, 
seja o cinema, o rádio, televisão, estão crescentemente 
colonizados por estes valores de corte feminino, que se 
articulam no estereótipo de feminilidade: temas e valores do 
coração, temas e valores da organização doméstica, da 
cotidianidade, da intimidade, tornam-se obsessivamente 
presentes em todos os produtos da indústria cultural. 
(MATTELART, 1977, p. 33)  

 

Esse poder é legitimado pelos meios de comunicação, desde o plano subjetivo, 

passando pela edificação da memória coletiva, da moral, pelas relações entre os sexos 

no contexto da produção de notícias na imprensa, até chegar à esfera das dinâmicas 

interpessoais, políticas, econômicas e sociais. E resulta no que Maria Betania Ávila 

(2003) sentencia: “é sobre o sexo e o corpo das mulheres que se desenvolve com mais 

força a indústria da mercantilização do prazer e da banalização da vida”.  

Ao postular que o poder tem gênero, raça, classe e orientação sexual e é exercido 

por homens, brancos, ricos e heterossexuais, o movimento feminista expõe seus 

opositores na disputa discursiva e ideológica. 

Se toda linguagem articula interesses específicos, então, 
aparentemente, toda linguagem seria ideológica. Mas, como já 
vimos, o conceito clássico de ideologia não se limita, de 
maneira nenhuma, ao “discurso interessado” ou à produção de 
efeitos persuasivos. Refere-se mais precisamente ao processo 
pelo qual os interesses de certo tipo são mascarados, 
racionalizados, naturalizados, universalizados, legitimados em 
nome de certas formas de poder político, e há muito a perder 
politicamente quando essas estratégias discursivas vitais são 
dissolvidas em alguma categoria indiferenciada e amorfa de 
“interesses”. (EAGLETON, 1997, p.178) 

 

Ainda nos anos de 1970, as feministas denunciaram a opressão das mulheres e 

sua vivência em um estado de privação de direitos e violência constante. Como a 

“ideologia é uma ‘representação’ da relação imaginária dos indivíduos com suas 

condições reais de existência” (ALTHUSSER, 1996, p. 126), coube às ativistas do 

movimento a denúncia pública das instituições que atuavam em sintonia com as 
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políticas de controle dos corpos e da vida das mulheres, com a imposição das regras de 

nações cada vez mais rendidas aos interesses do capital. Foi assim que elas queimaram 

sutiãs, saíram às ruas nos Estados Unidos e massificaram slogans pelos muros das 

principais cidades na América Latina entre as décadas de setenta e oitenta para 

desmascarar os “geradores de fumaça” que tentavam esconder as intenções dos grupos 

que massificavam a ideologia dominante. 

Assim, a necessidade de um exame crítico dos estratagemas da 
ideologia dominante – em geral desenvolvidos nos produtos 
aparentemente impenetráveis de geradores de fumaça 
institucionalmente bem lubrificados – nunca foi tão grande 
quanto em nossos dias. (...) A força inexorável do Estado, em 
nome do interesse na perpetuação do domínio do capital, com a 
ajuda da conformidade ideológica e política duramente imposta. 
(MÉSZAROS, 2004, p. 13) 

 

Atuando em conjunto com outros sujeitos coletivos (ambientalistas, gays e 

lésbicas e negros/as, dentre outros) que contestavam a marginalização de suas causas 

Estados rendidos aos interesses corporativos do mercado, as feministas  aportaram na 

disputa pelo reconhecimento, pela legitimidade das suas reivindicações e por um lugar 

de destaque na produção de conhecimento na sociedade. A trajetória não tinha mais 

volta. O conflito estava instalado. As vitórias, embora sutis, eram evidentes, uma vez 

que estavam sendo processadas no campo simbólico. Porém não bastava apenas 

publicizar uma imagem radical nos meios de comunicação, por compreendê-los como 

importante lócus de mediação social. Chegava a hora das feministas entrarem em um 

conflito histórico, demarcando um espaço no campo das ideias e na arena do discurso.  

El ocultamiento, la legitimación, la manipulación y otras 
nociones relacionadas que se consideran como las funciones 
primordiales de las ideologías en la sociedad son, sobre todo, 
prácticas sociales discursivas (o semióticas, en un sentido más 
amplio). Por supuesto, como veremos, esto no significa que las 
ideologías se expresen solamente a través del discurso, sino 
simplemente que el discurso tiene un papel específico, entre 
otras practicas sociales, en la reproducción de las 
ideologías25.(VAN DIJK, 1999, p. 18)  

  

Suas propostas, com base nas condições materiais de existência das mulheres, 

denunciavam que o discurso dominante estava ancorado em uma aparente neutralidade 

                                                 
25 Tradução nossa: O ocultamento, a legitimação, a manipulação e outras noções relacionadas que se 
consideram como as funções primordiais das ideologias na sociedade são, sobretudo, práticas sociais 
discursivas (ou semióticas, em um sentido mais amplo). Por isso, como veremos, não significa que as 
ideologias se expressem somente através do discurso, mas que o discurso tem um papel específico, entre 
outras práticas sociais na reprodução da ideologia. 



PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO – UFPE 
                  Gênero, Poder e Resistência: As mulheres nas indústrias culturais em 11 países  

 

 

 

60 

ideológica, que pairava no cenário da época, e colaborava com manutenção do status 

quo. Foi neste momento que elas politizaram a esfera privada e incentivaram o debate 

sobre o planejamento familiar e o cuidado com os filhos. Posteriormente, trataram dos 

direitos sexuais como expressão da liberdade feminina, uma vez que mesmo tendo dado 

largos passos rumo à “politização da esfera privada”, a conquista da esfera pública se 

constituía em um desafio para as feministas.  

A esfera pública tanto na dimensão do Estado, como em outros 
planos, onde também se processam os conflitos políticos, ainda 
se constitui como um espaço social onde as desigualdades de 
gênero, de classe, de orientação sexual (grifo meu) e de raça 
estão presentes. (ÁVILA, 2001, p.17) 
 

Para se fazer visível, afinal, é preciso entrar na moldura: o que torna um fato, ou 

sua representação, aceitável como parte do mundo cotidiano, com significação possível 

de ser interpretada e reconhecida como tal. Local de embates políticos e espaço 

fundamental para a democratização da vida cotidiana, a esfera pública desponta 

como lugar privilegiado para quem pretende ascender ao poder ou para quem não quer 

abrir mão dele. Isso acontece porque também é por meio dela que se constroem e 

legitimam as representações sociais e os discursos sobre um determinado segmento. Ela 

funciona como vitrine da vida social. E ninguém melhor do que a imprensa para fazer 

sua refração. 

A mídia detém grande poder de sedução e influência justamente por fazer a 

mediação entre a esfera pública e a privada, ou melhor, por sua capacidade de 

reproduzir, para um grande número de espectadores, algum fato social. O debate entre a 

íntima relação entre as a dimensão “da casa, do lar” e o mundo “da rua” é de grande 

interesse para a comunicação, uma vez que, na sociedade moderna, as indústrias 

culturais ampliam seu domínio para a produção de novos sentidos oriundos da aparência 

da realidade. Na era da sociedade midiatizada, a vida privada também se constitui em 

novo bem de consumo.  

Na teia de relações entre as esferas privada e esfera pública ou espaço público, 

uma das contribuições mais importantes é ofertada pelo filósofo Jürgen Habermas em 

sua primeira obra de maior fôlego, Mudança estrutural na esfera pública, de 1962, que 

se tornou uma importante referência para a teoria e a filosofia política contemporâneas. 

Os conceitos trazidos na publicação foram reformulados nas três décadas seguintes a 

partir de novas reflexões do autor, especialmente sobre a teoria da ação comunicativa e 

sobre as inter-relações entre os campos da moral, do direito e da política. Na obra, 
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Habermas coloca a mídia no centro das discussões sobre a refuncionalização da esfera 

pública, entendendo-a como uma das suas principais expressões: “A refuncionalização 

do princípio da esfera pública baseia-se numa reestruturação da esfera pública enquanto 

uma esfera que pode ser apreendida na evolução de sua instituição por excelência: a 

imprensa" (HABERMAS, 1984, p. 213).  

É central, na formulação de Habermas, o surgimento de uma arena onde 

cidadãos privados se colocam como públicos para debater questões e influenciar 

processos de decisão política. Esse local se constitui fora da vida doméstica, da Igreja e 

do governo. Em acordo com as teorias da cultura das massas, o filósofo e principal 

representante da segunda geração da Escola de Frankfurt reconhece a centralidade dos 

meios de comunicação de massa nas sociedades contemporâneas. Ele propõe uma 

análise crítica sobre o funcionamento desses veículos, dos oligopólios e da publicidade, 

estimulando reflexões sobre a formação de consenso na opinião pública. Nas produções 

de Habermas, notamos a preocupação em estudar a emissão e a recepção das mensagens 

difundidas pela imprensa e a introdução do conceito de cidadãos(ãs) como 

consumidores(as).  

Contudo, a produção de Habermas foi criticada por Nancy Fraser (1996). A 

pesquisadora apontava que o filósofo desconsiderou a análise de outros públicos no seu 

trabalho acerca da refuncionalização da esfera pública, ao não contemplar a submissão 

feminina como um fenômeno estruturador nas sociedades complexas e plurais, também 

compostas por operários, mulheres e trabalhadores do campo. Para Fraser, as opressões 

e desigualdades não são superadas na esfera pública e as mulheres experimentavam a 

vigência de uma esfera privada que, para ela, representava muito mais um lugar de 

invisibilidade e limitação da liberdade feminina e, por que não dizer, de opressão. Sendo 

assim, era mais do que necessário politizar, também, a esfera privada, para que, por 

exemplo, a violência doméstica, considerada como questão do âmbito doméstico, 

ganhasse status de fenômeno social e fosse alçada ao patamar de violação aos direitos 

humanos.  

Espaço onde se intensificavam as desigualdades e a subordinação feminina, a 

esfera privada surgiu como conceito na Antiguidade clássica, na vigência da democracia 

grega, na qual o acesso à pólis só era permitido para os cidadãos de direitos, ou seja, os 

homens. A noção de liberdade estava condicionada à vivência no espaço público. O 

privado, no entanto, não se constituía em local de expressão da intimidade para as 

mulheres, mas, ao contrário, o da privação de direitos, fundamentado em uma relação 
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hierárquica e de opressão/exploração. Escravos e mulheres eram tidos como 

desprovidos de desejos e necessidades. Eram invisíveis socialmente, pois o que 

acontecia no privado não tinha significado político. O termo "público", para Arendt, 

significa: 

Em primeiro lugar, que tudo que vem a público pode ser visto e 
ouvido por todos e tem a maior divulgação possível. Para nós, a 
aparência – aquilo que é visto e ouvido pelos outros e por nós 
mesmos – constitui a realidade. Em comparação com a 
realidade que decorre do fato de que algo é visto e escutado, até 
mesmo as maiores forças da vida íntima – as paixões do 
coração, os pensamentos da mente, os deleites dos sentidos – 
vivem uma espécie de existência incerta e obscura, a não ser 
que, e até que, sejam transformadas, desprivatizadas e 
desindividualizadas, por assim dizer, de modo a se tornarem 
adequadas à aparição pública. (ARENDT, 1991, p. 60) 
 

João Correia, no seu artigo "Novo jornalismo, CMC e esfera pública26" (2002), 

entende que o espaço público estaria, então, midiatizado, existindo no cenário de uma 

esfera pública plural e multifacetada, também compreendida como um local 

privilegiado de disputa e afirmação de direitos e cidadania. Nessa eclética cena cultural, 

surgem os movimentos da sociedade civil que reivindicam, cada vez mais, o 

reconhecimento de sua ação política e a inserção do seu discurso na cena pública, a 

exemplo dos grupos de gays e lésbicas, de defesa dos direitos das populações negras, 

dos(as) idosos(as) e de pessoas com deficiência. Todos anseiam por mais do que 

visibilidade. As mulheres organizadas, também. Até mesmo como forma de enfrentar a 

histórica restrição delas ao mundo doméstico sem poder soltar a voz, como elabora 

Maria Rita Khel: 

Até pelo menos a segunda metade do século XIX, o divisor de 
águas era claro: os homens ocupavam o espaço público. As 
mulheres tratavam da vida privada. Privada de que? De 
visibilidade, diria Hanna Arendt. De visibilidade pública. O 
termo é impreciso, pois nunca faltou visibilidade ao corpo 
feminino. Nem sob os véus islâmicos. Nem sob o jugo 
torturante de anquinhas e espartilhos. Do que as mulheres 
estiveram privadas até o século XX foi de presença pública 
manifesta não em imagem, mas em palavra. A palavra feminina, 
reservada ao espaço doméstico, não produzia diferença na vida 
social. (KHEL, 2004) 
 

Sendo assim, o movimento feminista anseia que suas propostas possam ser 

assimiladas pela sociedade para formar uma opinião positiva acerca do que suas 



PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO – UFPE 
                  Gênero, Poder e Resistência: As mulheres nas indústrias culturais em 11 países  

 

 

 

63 

militantes defendem, de modo a conquistar simpatia e apoio de outros segmentos às 

causas. Tal questão deriva da compreensão de que é preciso atuar decisivamente sobre a 

realidade, que passa, sobretudo, a se construir com o acesso dos sujeitos coletivos aos 

meios de comunicação, quer seja na qualidade de fontes, quer na produção simbólica, 

como profissionais de comunicação nos grupos de mídia, quer por meio da apropriação 

das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), internet e redes sociais para 

difundir sua visão de mundo, como pleiteam as feministas das Rede Mulher e 

Mídia(RMM).  

Porém, a constatação das feministas de uma ação ativa invisibilização de suas 

causas, pela imprensa, apesar de propagada há décadas, não ecoa amplamente entre a 

população, até por conta da existência dos filtros presentes nesses veículos, como 

aponta a integrante do Observatório da Mulher e da Rede Mulher e Mídia(RMM), 

Raquel Moreno:  

A mídia comanda, sem mandar. Manda a mulher ser bela, ser 
magra, ser boba, ser mãe, ser invejosa, competir com as outras, 
manda correr em busca da felicidade perfeita que virá a partir da 
compra de produtos e valores, da exibição de marcas e etiquetas 
que nos qualifiquem e identifiquem. (...) Sem tom de mando, a 
mídia evita a resistência e a rebelião. A nós - que a percebemos 
em seus intentos e influência, tentando pluralizá-la, oferecendo 
visões alternativas, fatos esclarecedores, hífens e pontes para a 
compreensão, para abertura de caminhos alternativos – a nós, a 
mídia exclui. (MORENO, 2009, p. 12) 

 

De tão sutis, as mensagens veiculadas em torno do que a televisão, a publicidade 

e, mais recentemente, a internet convencionam classificar e visibilizar como atitudes de 

emancipação das mulheres não fazem nada mais do que o atrelamento da sensação de 

liberdade à compra de produtos, mutilação ou comercialização do corpo por uma 

parcela desse público. Um contingente que significa pontos de audiência e representa a 

entrada de mais consumidoras no comércio por meio de processos de midiatização.  

A sociedade contemporânea (dita “pós-industrial”) rege-se pela 
midiatização, quer dizer, pela tendência à virtualização das 
relações humanas, presente na articulação do múltiplo 
funcionamento institucional e de determinadas pautas 
individuais de conduta com as tecnologias da comunicação. A 
estas deve-se a multiplicação das tecnomediações setoriais. (...) 
Já a midiatização é uma ordem de mediações socialmente 
realizadas – um tipo particular de interação, portanto, a que 

                                                                                                                                               
26 Para o pesquisador, termo o CMC pode ser traduzido como: “Comunicação Mediada por Computador”. 
Disponível em: http://www.bocc.ubi.pt/pag/correia-joao-jornalismo-cmc-esfera-publica.pdf. Acesso em: 
10/05/2011, às 18h. 
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poderíamos chamar de tecnomediações  – caracterizadas por 
uma espécie de prótese tecnológica e mercadológica de 
realidade sensível, denominada medium. Trata-se de dispositivo 
cultural historicamente emergente no momento em que o 
processo da comunicação é técnica e mercadologicamente 
definido pela informação, isto é, por um produto a serviço da lei 
estrutural do valor, também conhecida como capital. (SODRÉ, 
2006, p. 20-21) 

 

Mas como enfrentar os sistemas simbólicos que historicamente “calaram” as 

mulheres? Movimento social que desponta, principalmente, a partir do fim do século 

XIX, como uma força capaz de provocar descentramentos na ordem naturalizada das 

relações de gênero, pela sua intervenção discursiva, capacidade de elaboração teórica e 

intervenção política, o feminismo sempre considerou a mídia como um importante 

espaço a ser conquistado,  tanto para a propagação das suas causas, quanto para a 

intensificação do debate público sobre a participação das mulheres nas esferas de poder. 

Sendo assim, as discussões do feminismo sobre a comunicação de suas bandeiras 

também incluíram a sub-representação feminina nos postos de comando dos grupos de 

mídia como um dos entraves para a superação da assimetria de gênero em todos os 

campos da vida social.  

Essas oscilações se dão tanto no campo da produção de conhecimento, quanto na 

ordem simbólica, como no caso dos sentidos midiáticos. Elas se materializam, por meio 

da tomada da palavra pelas militantes feministas, apropriação esta compreendida como 

uma importante estratégia política e, mais ainda, como parte do processo de enunciação 

de seus princípios e teses nas disputas de poder no mundo contemporâneo. Enunciação 

que teve na imprensa um dos seus principais vetores de divulgação. Contudo, a relação 

entre as feministas e a mídia é marcada por conflitos. O custo da divulgação das suas 

causas foi o tratamento das ativistas do movimento de modo estereotipado pelos meios 

de comunicação de massa. 

Muito embora esse movimento tenha alcançado grande notoriedade, sobretudo 

pela performance arrojada das mulheres organizadas junto à mídia, não podemos tomar 

a defesa apressada da existência de uma ideologia do feminismo com uma vertente 

positiva ou neutra. Nem, tampouco, tentaremos classificar o pensamento feminista 

como parte do que é identificado por THOMPSON (1995) como ideologia negativa.  

Portanto, entender a produção teórica feminista e sua intervenção concreta, em 

meio aos contextos históricos em que ocorre, constitui-se em importante estratégia 

investigativa sobre a ação desse sujeito político, uma vez que “a análise da ideologia 
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deve ser uma atividade crítica inseparável de uma reflexão sobre as relações de 

dominação em que as pessoas estão inseridas” (THOMPSON, 1995, p. 65).  

Mas de qual feminismo estamos falando? Tratamos, então, de denominar o 

movimento, recorrendo à produção de Cynthia Andersen Sarti, ao 

(...) ressaltar a particularidade do feminismo como uma 
experiência histórica que enuncia genérica e abstratamente a 
emancipação feminina e, ao mesmo tempo, se concretiza dentro 
de limites e possibilidades, dados pela referência a mulheres em 
contextos políticos, sociais, culturais e históricos específicos. 
(SARTI, 2004, p. 35) 

 

O estudo das obras de EAGLETON (1997) e THOMPSON (1999) nos leva a 

notar que os dois autores identificam, sobretudo com base na análise das obras de Karl 

Marx e Frederic Engels, uma tendência, nas ciências sociais, em considerar, como 

ideológicos prioritariamente aqueles sistemas de valores dominantes de uma época, de 

uma elite política detentora dos bens de produção. “Com Marx, o conceito de ideologia 

adquiriu um novo status como instrumental crítico e como componente essencial de um 

novo sistema teórico” (THOMPSON, 1995, p. 49).  

É como se somente as ideologias dos sistemas governantes, que dão a direção 

política em determinado período de tempo, fossem as responsáveis pela conformação de 

uma sociedade. Todavia, é possível questionar se as forças contra-hegemônicas também 

podem desenvolver uma ideologia particular, composta de formas alternativas de pensar 

o mundo e a realidade em busca de construir espaços de luta pelo poder. Fenômeno que 

constatamos, quando nos debruçamos a analisar (principalmente no capítulo 5 deste 

estudo), a ação organizada empreendida pelas ativistas da Rede Mulher e Mídia 

(RMM), que atuam tanto como produtoras de conteúdo para diversas redes sociais, 

blogs, agências de notícias, observatórios e mídias independentes, quanto incidem 

tecnicamente nos debates públicos que norteiam a ação dos movimentos pela 

democratização da comunicação brasileira.  

Dessa forma, podemos pensar em uma ideologia do feminismo que, de certo 

modo, pode ser uma expressão do que Teun A. Van Dijk apresenta no seu enfoque 

multidisciplinario, quando advoga que:  

(...) las concepciones de sentido común de la noción de 
“ideologia” englobam em forma sintética las principales 
doctrinas de la tradición clasica: a) las ideologias son creencias 
falsas; b) las ideologías esconden las relaciones sociales 
verdaderas y sirven para engañar a otros; c) las ideologías son 
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creencias que tienen los otros; y d) las ideologías presuponen 
definiciones de verdad y falsedad cuya naturaleza sirve social y 
políticamente a sus próprios intereses27. (VAN DIJK, 1999, p. 
15) 

 

Será que os princípios do feminismo (liberdade, ética, autonomia, 

autodeterminação e transparência) não configuram uma tentativa de pavimentar um 

percurso que leva à afirmação de uma ideologia que ataca qualquer forma de opressão 

contra as mulheres? Principalmente quando estamos lidando, ao longo desse estudo, 

com investigações que expõem as chagas do sexismo nos sistemas de produção de bens 

culturais, ainda marcados pela discriminação às profissionais envolvidas no cenário 

dessa elaboração. Contudo, “não é verdadeiro que todas as ideologias são opressivas e 

espuriamente legitimadoras. (...) o termo ideologia, em outras palavras, parece fazer 

referência não somente a sistemas de crença, mas a questões de poder” (EAGLETON, 

1997, p.19). 

Ao mesmo tempo, e apesar da história revelar muitos exemplos, não podemos 

dizer, de modo incontestável e imediato, que todas as mulheres serão – apesar de 

compartilharmos da afirmação de que a ideologia brota das condições materiais de 

existência – como produz Louis Althusser (1996), “interpeladas” pelos apelos de um 

feminismo que as convoca à luta política pela emancipação.   

(...) ao estudar a ideologia, podemos nos interessar pelas 
maneiras como o sentido mantém relações de dominação de 
classe, mas, devemos, também, interessar-nos por outros tipos 
de dominação, tais como as relações sociais estruturadas entre 
homens e mulheres, entre um grupo étnico e outro, ou entre 
Estados-Nação hegemônicos e outros Estados-Nação 
localizados à margem do sistema global. (THOMPSON, 1995, 
p. 78) 

 

Compreendemos que a relação entre “ser mulher” e a aderência aos princípios 

que esse movimento social proclama não é essencial e automática. É a própria condição 

subalterna da mulher, fruto dessa mesma construção social e histórica, que leva uma 

parcela do segmento a ingressar no feminismo como uma possibilidade de compreender 

sua posição e se fortalecer individual e coletivamente, para também superar o 

patriarcado, aqui compreendido como: 

                                                 
27 Tradução nossa: As concepções de sentido comum de noção de ideologia englobam, em forma 
sintética, as principais doutrinas da tradição clássica: a) as ideologias são crenças falsas; b) as ideologias 
escondem as relações sociais verdadeiras e servem para enganar os outros; c) as ideologias são crenças 
dos outros; e d) as ideologias pressupõem definições de verdade e falsidade cuja natureza serve social e 
politicamente aos seus próprios interesses. 
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(...) um conjunto de relações sociais que tem uma base material 
no qual há relações hierárquicas entre homens, e solidariedade 
entre eles, que os habilitam a controlar as mulheres. Patriarcado 
é, pois, o sistema masculino de opressão sobre as mulheres. 
(HARTMAN apud SAFFIOTI, 2005, p. 41) 

 

Seguindo a linha de enfrentamento ao machismo e ao patriarcado em todas as 

arenas de poder, a ação militante das mulheres se apoiou na produção de lemas ácidos, 

que traziam elementos inéditos para o debate público sobre temas, até então, 

“intocáveis” ou “obscurecidos” pelo Estado e pela Igreja, únicas instituições que tinham 

autoridade para falar sobre todos os assuntos. Dessa forma, compreendemos que as 

dificuldades que as mulheres enfrentam para ocupar uma posição de fala estabelece 

pontos de contato com a afirmação de Gregolin: 

Decorre das interdições que, numa sociedade, existam aqueles 
que podem e aqueles que não podem falar, havendo, portanto, 
certos rituais da palavra que separam, na comunidade da fala, 
aqueles que têm o direito exclusivo sobre o que dizer em certo 
campo discursivo. (GREGOLIN, 2007, p.104)  

 
1.3 - As feministas, seus slogans e discursos  

 

Dentre os pricipais slogans produzidos pelas feministas em sua luta para pautar o 

sexismo nos debates públicos, a máxima “meu corpo me pertence” alcançou  

popularidade entre fim dos anos 1960 e começo dos anos 1970, quando as primeiras 

reivindicações pela inclusão dos direitos reprodutivos e direitos sexuais das mulheres 

emergiram no cenário internacional. O período despontou como a era em que as 

brasileiras iriam se esforçar, ainda mais, para conquistar espaços na cena pública, ao 

elaborar códigos sociais, como Nancy Fraser advoga: 

As esferas públicas não são só arenas para a formação da 
opinião discursiva, além disso, elas são arenas para a formação 
e o desempenho de identidades sociais [...]. Participar significa 
ser capaz de falar "em sua própria voz", assim, 
simultaneamente, construindo e expressando a própria 
identidade cultural através do idioma e do estilo. (FRASER 
apud MOREIRAS, 2001, p. 89) 

O momento exigiu uma intervenção mais intensa em contraposição à 

apropriação dos corpos femininos pelas políticas de controle da natalidade (uso de 

pílulas anticoncepcionais e as cirurgias de laqueadura) impostas pelos países ditos 

desenvolvidos como forma de impedir o crescimento da população de nações de uma 
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América Latina sob o controle das ditaduras civil-militares. A atmosfera contribui para 

perpetuação das desigualdades de gênero, classe, raça/etnia, geração, credo e orientação 

sexual, aprofundadas pela forte presença de fundamentalistas religiosos que têm como 

expressão maior as igrejas cristãs. O fenômeno, que, no passado, era representado pela 

aliança da igreja católica com os senhores da terra, passou a ser reproduzido, no Brasil, 

por meio da proliferação do discurso de várias matizes evangélicas pelos meios de 

comunicação, principalmente a partir dos anos de 1990, quando elas passaram a adquirir 

cada vez mais espaços na radiodifusão. 

 
Foto 1 – Mulheres picham muro para defender autonomia sobre o corpo (foto: Mariana Pessah). 

 
Foto 2 - Chilenas vão às ruas, nos anos de 1980, para exigir a legalização do aborto. 

Com base nos lemas apontados pelas imagens, percebemos que os atos de fala 

do feminismo contestam as profundas contradições presentes nas relações econômicas, 

políticas, sociais e culturais em jogo durante esse período, uma vez que, “(...) si 

queremos saber qué aparência tienen las ideologías, cómo funcionan y cómo se crean, 
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cambian y reproducem, necessitamos observar detalladamente sus manifestaciones 

discursivas28” (VAN DIJK, 1999, p. 190). O texto interage com o que Eni Orlandi 

propõe, ao argumentar sobre a importância do estudo dessas manifestações por meio da 

análise do discurso, significativa ferramenta na tentativa de apreender a realidade onde 

os fatos sociais ocorrem: 

Na análise de discurso, procura-se compreender a língua 
fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho 
social geral, constitutivo do homem e sua história (...) a análise 
do discurso concebe a linguagem como mediação necessária 
entre o homem e a realidade natural social. Essa mediação, que 
é o discurso, torna possível tanto a permanência e a 
continuidade quanto o deslocamento e a transformação do 
homem e da realidade em que ele vive. (ORLANDI, 2001, p.15) 
 

Todavia, não podemos pensar na livre circulação de um pensamento feminista, 

pela via da linguagem, sem problematizar as relações de poder presentes na sociedade, 

ignorando o que Michel Foucault denomina de “procedimentos de exclusão”.  

Sabe-se que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode 
falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, 
enfim, não pode falar de qualquer coisa. Tabu do objeto, ritual 
de circunstância, direito privilegiado ou exclusivo do sujeito 
que fala: temos aí o jogo de três tipos de interditos que se 
cruzam, que reforçam ou se compensam, formando uma grelha 
complexa que não cessa de se modificar. Notaria apenas que, 
em nossos dias, as regiões onde a grade é cerrada, onde os 
buracos negros se multiplicam, são as regiões da sexualidade e 
da política: como se o discurso, longe de ser esse elemento 
transparente ou neutro no qual a sexualidade se desarma e a 
política se pacifica, fosse um dos lugares onde elas, de modo 
privilegiado, alguns de seus mais temíveis poderes. 
(FOUCAULT, 2009, p. 9-10)  

 

Esse embargo pode ocorrer, ainda, pela imposição de normas, inclusive 

determinadas pelas instituições que ocupam a centralidade do poder em determinado 

momento da história. Há o que se convencionou como discurso “autorizado” do Estado 

sobre a política, e o das religiões sobre a sexualidade, dois territórios que, junto com o 

campo da mídia, são transversalizados pela supremacia do poder masculino. Dessa 

forma, tendemos a compartilhar do pensamento de Terry Eagleton, quando o 

pesquisador chama atenção para o cuidado em refletir sobre o contexto discursivo: 

A ideologia é mais uma questão de “discurso” do que de 
linguagem. Isso diz respeito aos usos efetivos da linguagem 

                                                 
28 Tradução nossa: Se queremos saber qual é a aparência das ideologias, como funcionam e como se 
criam, mudam e reproduzem, necessitamos observar, detalhadamente, suas manifestações discursivas.  
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entre determinados sujeitos humanos para a produção de efeitos 
específicos. Não se pode decidir se um enunciado é ideológico 
ou não examinando-o isoladamente de seu contexto discursivo, 
assim como não se pode decidir, da mesma maneira, se um 
fragmento de escrita é uma obra de arte literária.(EAGLETON, 
1997, p. 22). 
 

Mas o que dizer da construção social que relega, às mulheres, um lugar marginal 

na história, também sendo responsável pela permanência delas na invisibilidade do 

privado e, por muitos séculos, com pouca possibilidade de expressão e protagonismo 

político na esfera pública? Essa questão ganhou maior relevância no mundo quando o 

movimento feminista passou a reivindicar políticas sociais de reconhecimento da 

contribuição das mulheres para o progresso da humanidade. As diversas ações sociais 

realizadas pela sociedade são historicizadas por Maria da Glória Gohn. 

Chegamos, portanto, aos anos 1980 com um panorama mundial 
de formas de manifestações dos movimentos sociais bastante 
alterado. Progressivamente, as lutas na Ásia, na América Latina 
e na África e o próprio movimento operário, todos fortemente 
estruturados segundo a problemática dos antagonismos entre 
classes sociais, deram lugar a outras problemáticas, enquanto 
eixos centralizadores das lutas sociais. Passou-se pelas revoltas 
dos negros nos Estados Unidos e o movimento pelos direitos 
civis; pelas rebeliões estudantis nos anos de 1960, juntamente 
com a emergência de uma série de movimentos étnicos; pela 
estruturação dos movimentos feministas conjuntamente com a 
construção da problemática do gênero; pelas revoltas contra as 
guerras e armas nucleares; assim como pela constituição do 
movimento dos probladores ou moradores, ou simples cidadãos, 
na cena política da América Latina e Espanha. (GOHN, 2009, p. 
32-33)  
 

Foi também a partir da articulação das feministas, nessa arena, que surgiu o mote 

“o pessoal é político”. O slogan sintetizou a reação do movimento à violência 

doméstica e sexual praticada contra o gênero feminino entre os anos de 1970 e 1980. 

Um tema que, para além de expressar a revolta com uma situação de opressão, 

credenciou o movimento feminista a trazer questões completamente interditadas para o 

debate social. Nesse momento, uma importante aliança estratégica das feministas 

brasileiras com profissionais de comunicação que atuavam tanto nas redações dos 

grupos privados de mídia, quanto em produções independentes e revistas tidas como 

“femininas”, revelou uma estratégia de visibilidade que resultou na grande notoriedade 

que propostas do movimento ganharam na esfera pública. 

O período foi marcado pela definitiva retirada da violência sexista do terreno 

privado. Pela primeira vez, as feministas desnudaram, publicamente, uma realidade 
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vivida pelas mulheres no silêncio e no anonimato dos lares. Para Heleieth Saffioti, a 

questão era pautar a diferença na ordem do dia das lutas sociais, quando as mulheres 

estavam discutindo junto com uma multiplicidade de sujeitos políticos e ansiavam pelo 

reconhecimento das suas reivindicações. 

A diferença foi estabelecida em termos de agregar a metade 
feminina da humanidade à sua parte masculina [...] 
compreendemos as diferenças de raça/etnia e classe social na 
categoria abstrata Mulher (com M maiúsculo). Por suposto as 
diferenças diluíam-se no interior dessa categoria genérica. [...] 
Dessa perspectiva, da qual só se enxergava patriarcado, 
caminhamos para uma ótica centrada na mulher. (SAFFIOTI 
2004, p. 37) 
 

 A partir de então, o tema foi tratado como um fenômeno social que exige a 

desconstrução de valores que oprimem as mulheres, e as feministas passaram a cobrar 

políticas efetivas ao governo brasileiro e aos órgãos de justiça. No Brasil, as 

contestações originaram os Conselhos Estaduais de Direitos das Mulheres (1982/1983), 

as Delegacias de Polícia de Defesa da Mulher (1985) e a primeira casa de apoio a 

mulheres vítimas de violência doméstica (1986), em São Paulo. Os órgãos se 

consolidaram como locais de denúncia e de visibilidade das agressões ocorridas nas 

relações conjugais. Em seguida, foram instalados centros de referência e de atendimento 

jurídico, social e psicológico em várias cidades brasileiras e realizadas campanhas 

informando serviços disponíveis para o acolhimento das vítimas. As iniciativas 

colaboraram para que a violência fosse reconhecida como um grave atentado aos 

direitos humanos das mulheres e uma questão de saúde pública.  

Os fatos nos levam a concordar com o pensamento de Maria da Glória Gohn 

acerca da obra do pesquisador Tarow (1994), ao mostrar que o autor identifica múltiplas 

determinações que favorecem a emergência dos sujeitos coletivos no século XIX. “Para 

Tarrow, os movimentos sociais ocorrem quando as oportunidades políticas se ampliam, 

quando há aliados e quando as vulnerabilidades dos oponentes se revelam” (GOHN, 

2009, p. 33). No caso, a pressão das feministas, estampada nos meios de comunicação, 

acabou por convencer o Estado a tomar uma atitude diante dos crimes praticados contra 

as mulheres. Ao mesmo tempo, mudanças na legislação e uma maior visibilidade 

pública enfraqueceram os oponentes à atuação feminista nos anos de 1990, como avalia 

Maria da Glória Gohn, ao postular: 

Em resumo, nos anos de 1990, grupos de mulheres foram 
organizados em inúmeros campos da vida cotidiana, com 
atuação na política, em redes de conscientização dos seus 
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direitos, em frentes de lutas contra as discriminações no 
mercado de trabalho e no cotidiano em geral, em SOSs de 
defesa contra as agressões físicas que sofriam de homens 
machistas e violentos. Como sabemos, as mulheres foram 
também, no plano internacional, o centro temático de uma das 
grandes conferências da ONU dos anos de 1990, em Beijing 
(China), em 1995. (GOHN, 2009, p. 143) 

 

No bojo dessas manifestações, o movimento produziu mais um lema para 

sintetizar a dor das mulheres com a perda das inúmeras companheiras assassinadas. Para 

além de expor a indignação, o slogan “quem ama não mata!” explicitou o horror das 

feministas diante da alegação de que os acusados dos homicídios viviam sob forte 

pressão emocional. O argumento que muitos homens usaram para se defender era 

reforçado ainda pela noção de que o ato criminoso foi perpetrado em “legítima defesa 

da honra”, nos casos em que havia suspeita de infidelidade feminina. A resposta 

feminista, ao que parece, pressupõe o interdiscurso masculino e questiona a opinião 

pública na tentativa de levar a sociedade brasileira a rechaçar qualquer tentativa de 

incutir, no senso comum, que os acusados poderiam ter cometido os delitos porque 

nutriam algum tipo de amor pelas suas vítimas.  

 

Foto 3 – Mulheres reforçam o slogan, ao exigir o fim da violência, durante caminhada, em São Paulo, em 
200529.   

 

O eco dessas proposições e diversas marchas, vigílias e passeatas trouxeram o 

problema novamente à tona no século XXI, quando uma pesquisa da Fundação Perseu 

Abramo (2002) apontou que uma mulher sofria violência a cada 15 segundos no Brasil, 

                                                 
29 Foto retirada do site da Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB). Disponível em: 
www.articulacaodemulheres.org.br. Acesso em: 22/03/2010, às 23h. 
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no início da década. As mobilizações de rua estamparam: “a impunidade é cúmplice 

da violência” e “quem ama não mata, não humilha e não maltrata” e possibilitaram 

a criação e a aprovação da Lei Maria da Penha, pelo governo Brasileiro, em 2006, um 

poderoso instrumento que leva a justiça do País a considerar a violência de gênero como 

um crime de grave teor ofensivo. A partir de então, qualquer denúncia é válida e a 

mulher não pode retirar a queixa de agressão. Entretanto, a existência de uma legislação 

especifica, por si só, apesar de ser um avanço, não garante a segurança das mulheres.  

Em Pernambuco, por exemplo, os dados do Observatório da Violência, um 

projeto do SOS Corpo – Instituto Feminista para a Democracia –, revelaram que uma 

mulher era assassinada por dia no estado em 2006. As informações levaram o Fórum de 

Mulheres de Pernambuco a realizar, entre 2006 e 2009, uma série de vigílias pelo fim 

dos crimes contra a população feminina. Novamente, notamos a exigência do 

enfrentamento aos atentados contra a vida das mulheres associada a uma maior 

agilidade do Estado em punir os agressores. Um dos slogans mais massificados durante 

esses atos políticos, realizado todas as últimas terças-feiras de cada mês pela 

articulação, foi “basta de impunidade”.  

 
Foto 4 – Mulheres protestam em vigília pelo fim da violência, em 2007, em Pernambuco. Foto:Val Lima. 

 

1.4 - O feminismo, o protagonismo das mulheres, as conferências e a 

batalha midiática  

 

O século XXI também é marcado, no Brasil e no mundo, pela entrada feminista 

em novas batalhas discursivas, mesmo que temas do conflito dos anos anteriores ainda 
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estejam na pauta do movimento, uma vez que a efetivação plena dos direitos humanos 

das mulheres não é uma realidade no País. Porém, o momento demonstra maior diálogo 

das ativistas com os meios de comunicação, compreendidos como espaços políticos de 

mediação social fundamentais para a interlocução com a população.  

Importante marco que favoreceu a maior compreensão, pelo movimento 

feminista, da comunicação como uma questão política, a I Conferência da Mulher, 

realizada em Pequim, na China, em 1995, traz, no seu capítulo V, uma série de 

recomendações para que os governos signatários, incluindo o Brasil, se esforçassem 

para abolir as práticas discriminatórias disseminadas pela mídia. Aponta para a 

necessidade da ampliação do debate social sobre a representação estereotipada das 

mulheres nesse setor, a falta de empoderamento das profissionais da área nas redações e 

convoca os países signatários da Conferência a adotar políticas de gênero que 

contemplem estratégias junto aos meios de comunicação de massa.   

Segundo Quevedo (1996), os governos devem ter o compromisso ético de 

cumprir os acordos firmados nessa Conferência e adotar políticas de comunicação que 

possibilitem o acesso das mulheres, tanto como fontes de informação, quanto como 

produtoras de conteúdo, aos órgãos formais de imprensa e aos meios comunitários. Os 

estudos da autora estão em sintonia com as reflexões trazidas pelo documento “Um solo 

mundo, voces multiples”, que foi uma síntese dos debates em torno de “Uma Nova 

Ordem Mundial da Informação e Comunicação” (Nomic), quando foi organizada, no 

final dos anos de 1970, a comissão MacBride. 

Por supuesto, los medios de comunicación social no son la 
causa fundamental de la condición subordinada de la mujer. Y 
no disponen por si solos de medios para subsanarla. Las causas 
tienen profundas raíces en las estructuras sociales, políticas y 
económicas así como en actitudes culturalmente determinadas, 
y sólo se podrá encontrar la solución mediante la introducción 
de cambios a largo plazo. Sin embargo, los medios de 
comunicación social disponen hasta cierto punto de la facultad 
de estimular o de retrasar tales cambios30. (UNESCO, 1988, p. 
330-331)  

 

A Conferência de Pequim também foi um importante marco da ofensiva 

feminista na crítica à mídia, uma vez que, em nenhum outro evento das Nações Unidas, 

                                                 
30 Tradução nossa: Claro que os meios de comunicação social não são a causa fundamental da condição 
subordinada da mulher e não dispõem, por si só, de meios para ultrapassá-la. As causas têm profundas 
raízes nas estruturas sociais, políticas e econômicas, assim como em atitudes culturalmente determinadas 
e só poderão encontrar solução mediante a introdução de mudanças de longo prazo. Contudo, os meios de 
comunicação social dispõem, até certo ponto, da faculdade de estimular ou atrasar tais mudanças. 
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nem em Nairóbi (1975), que decretou a “Década da Mulher” (1976-1986), as discussões 

sobre a importância de uma ação feminista em defesa da democratização dos meios de 

comunicação estiveram tão presentes, como ressalta Mohammadi (1996): 

El informe MacBride sobre el estado mundial de la 
comunicacíon (1978) apenas mencionaba a las mujeres, y em 
las estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para 
adelanto de la mujer (1985), con las culminó en Decenio de las 
Naciones Unidas para la mujer, se decía muy poco sobre los 
medios de comunicación. Al mediar la década de los 90 ya es 
claro que los vastos problemas vinculados a los conceptos de 
mujeres, medios de comunicación y desarrollo exigen una 
atención analítica y un apoyo político serio31. (MOHAMMADI, 
1996, p. 17) 

 
Em âmbito nacional, o reforço a essas teses se deu em 2002, quando mais de 

duas mil feministas estiveram reunidas, em Brasília, na Conferência Nacional de 

Mulheres Brasileiras, realizada pela Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB). Em 

sua plataforma, elas reivindicaram: 

Democratizar os meios de comunicação, combater sua 
oligopolização e promover a implantação de políticas públicas 
de comunicação de caráter regulador e fiscalizador, que 
garantam o acesso efetivo de diferentes segmentos da população 
à informação, contemplando os vários olhares sobre o mesmo 
fato e garantindo a liberdade de expressão das mulheres, que 
vêm tendo sua imagem constantemente desrespeitada pela 
mídia. (PLATAFORMA POLÍTICA FEMINISTA, 2002, art. 
236, p. 53) 
 

Em 2007, a II Conferência Nacional de Mulheres Brasileiras incluiu, entre as 

preocupações explicitadas no capítulo VIII do seu documento final, questões relativas à 

ampla participação das mulheres como produtoras de conhecimento, de cultura e sua 

inserção na mídia. O relatório final da Conferência demonstra uma grande 

(...) preocupação com o valor simbólico dos conteúdos 
veiculados nos diversos meios de comunicação é cada vez mais 
entendida na ação do Estado como uma questão relevante. Há 
tempos a comunicação tornou-se um tema essencialmente 
cultural e a força destes veículos da mídia na construção 
simbólica de marcadores de gênero, etnicidade, geração e classe 
tem sido atestada continuamente. (II PLANO NACIONAL DE 
POLÍTICAS PARA AS MULHERES, p. 152) 

 

                                                 
31 Tradução nossa: O informe MacBride sobre a situação mundial da comunicação (1978) apenas 
mencionava as mulheres e, nas estratégias de Nairóbi, orientadas para o futuro e o progresso da mulher 
(1985), que culminaram com a Década das Nações Unidas para a Mulher, pouco se falava sobre os meios 
de comunicação. Na chegada da década de 90, fica claro que os vastos problemas vinculados aos 
conceitos de mulheres, meios de comunicação e desenvolvimento exigem uma atenção analítica e um 
apoio político sério. 
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Além dessa orientação abrangente, o documento propõe cinco recomendações 
mais específicas no tocante à relação entre as mulheres e os meios de comunicação, 
como demonstra a tabela de número 6 abaixo:  
 
TABELA 6 – Sínteses das propostas da II Conferência de Mulheres 

SÍNTESE DAS PROPOSTAS DA II CONFERÊNCIA DE MULHERES/2007 (quadro I) 

1. Ampliar o debate nas esferas do Estado e da sociedade sobre a representação da imagem das mulheres na mídia 
e os significados dessa representação para a construção de uma sociedade mais solidária e igualitária;  

2. Contribuir para a formulação de um marco regulatório do Sistema de Comunicação do país, com propostas 
para o enfrentamento de abordagens preconceituosas e discriminatórias com relação a gênero, raça/etnia e 
orientação sexual, bem como de mecanismos institucionais que estimulem a produção e veiculação de mensagens 
e discursos visuais e sonoros não-discriminatórios;  

3. Assegurar a introdução das perspectivas de gênero, raça/etnia e Orientação sexual no debate sobre políticas 
públicas de comunicação;  

4. Atuar junto aos meios de comunicação públicos e privados para a ampliação dos espaços de expressão das 
mulheres e de todos os segmentos discriminados;  

5. Garantir às mulheres o acesso à produção de conteúdo, com especial atenção para a produção em áudio e 
audiovisual para veiculação em larga escala.  

FONTE: Gênero, Poder e Resistência: As mulheres nas indústrias culturais em 11 países. 
 

Em 2011, a III Conferência de Mulheres Brasileiras32 deu um passo adiante 

quando pautou, além de rodas de diálogo para avaliar a implementação das propostas 

oriundas da II Conferência, debates sobre a comunicação entre os 24 grupos de trabalho 

do evento. O documento final do encontro conta com mais de 90 resoluções aprovadas. 

Dentre elas, as que tratam da relação entre a autonomia cultural das mulheres e uma 

mídia não-discriminatória. Ao longo dos três dias de debates, foram destacadas as 

seguintes questões de caráter geral:  

 

I) Consolidar e institucionalizar a Política Nacional para Mulheres; 

II) Atualização e aprimoramento, à luz dos resultados da 3ª Conferência, do 

Plano Nacional de Políticas para as Mulheres; 

III) Promover e fortalecer o eixo 9 do Plano Nacional de Políticas para as 

Mulheres, que trata do enfrentamento do racismo, sexismo e lesbofobia. 

 

Já entre os eixos para a democratização da comunicação, a III Conferência 

elencou: 

                                                 
32 Realizada entre 12 e 15 de dezembro, em Brasília, a Conferência reuniu 2,5 mil delegadas e convidadas 
de onze delegações internacionais, tais como a diretora-executiva da ONU Mulheres, Michelle Bachelet. 
Teve como tema central a autonomia econômica e social das mulheres.  
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I) Fortalecimento de rádios comunitárias e mídias livres;  

II)  Inclusão digital;  

III)  Construção de mecanismos de monitoramento e participação dos 

conteúdos veiculados na mídia;  

IV)  Aprovação do marco regulatório para o sistema de comunicação.   
  

 

Compreendemos que a implementação de tais pressupostos no plano das 

relações cotidianas poderá exercer algum tipo de fissura na sólida edificação do 

patriarcado como um sistema estabelecido e altamente poderoso: modo de organização 

social que se funde com novas formas de exploração simbólica da imagem das mulheres 

e com grande divulgação, pelos meios de comunicação, de clichês jornalísticos e jingles 

publicitários que reforçam a manutenção do status quo, uma vez que, “as idéias da 

‘classe dominante’, dizem eles (Marx e Engels), em certa altura, são, em cada época, as 

ideias dominantes, isto é, a classe que tem a força material na sociedade é, ao mesmo 

tempo, a sua força intelectual dominante” (MARX e ENGELS apud THOMPSON, 

1995, p. 54).   

Essa reprodução, análoga ao que ocorre nas outras esferas da vida cotidiana, 

adquire um papel significativo quando compreendemos que, em tempos de uma 

sociedade midiatizada, as mulheres ainda permanecem em uma posição de 

subalternidade em relação aos homens. Mais uma vez, observamos a coisificação da 

mulher, como um objeto com existência massificada pelos media, como retrata Michèlle 

Mattelart:  

O mundo inanimado (coisas, artefatos) ganha vida, enquanto 
paralelamente o animado deixa de sê-lo. A um objeto 
humanizado corresponde um ser coisificado. Este só volta a 
ganhar qualidade, movimento, dinamismo e personalidade pela 
mediação do objeto. A conotação de valor não se situa mais no 
ser, e sim na coisa. (MATTELART, 1977, p. 61) 

 

Estudos recentes da Rede Mulher e Midia e do Instituto Patrícia Galvão indicam 

que uma das táticas fundamentais adotadas pelo movimento feminista, no sentido de 

incluir a mulher como sujeito também no terreno da mídia (para além da denúncia das 

violações diárias que a imprensa promove contra essa população e do acesso das 

feministas aos meios comunitários, alternativos e radicais), tem sido a participação, cada 

vez mais intensa, desse segmento nos debates sobre a democratização dos meios de 

comunicação no Brasil. Essas ações tendem a desconstruir a ideia muito difundida, 
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inclusive pela própria mídia, de que todos os direitos já foram alcançados pelas 

mulheres no mundo contemporâneo. Demonstram que as feministas têm muito o que 

enfrentar, uma vez que: 

(...) A afirmação de uma “igualdade já conquistada” não 
representa apenas uma mentira: é um veneno que entra na alma 
das mulheres, destruindo sua auto-estima e sua crença, 
frequentemente frágil, de que são indivíduos inteiros – e não 
pela metade. Um dos desafios do feminismo atual consiste, 
portanto, em esclarecer essa situação, em mostrar que, em 
nenhum país e em nenhuma relação social, os dominantes 
renunciam voluntariamente a seus privilégios. É preciso levar as 
mulheres à luta e, para isso – que talvez seja o mais difícil –, 
convencê-las de que elas valem essa luta. (DELPHY, 2004) 

 

Tais constatações, e a própria intervenção na mídia, ao que tudo indica, 

subsidiaram análises de conjuntura que levaram o movimento novamente às ruas em 

2007, juntamente com outros ativistas do setor, para exigir o controle social sobre as 

concessões de rádio e televisão. Dessa vez, o slogan apropriado para descortinar o que 

as mulheres classificavam como atentado aos direitos humanos pelos veículos de 

comunicação foi: “exigimos respeito, mulher não é só bunda e peito”.  

  

 
Foto 5 – Em São Paulo, 2007, militantes dos direitos humanos protestam contra a mercantilização 

dos corpos femininos pela mídia33. 
 
 

                                                 
33 Foto retirada do site da Marcha Mundial de Mulheres. Disponível em: http://sof.org.br/marcha/. Acesso 
em: 22/02/2010, às 18h. 
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Foto 6 - Mulheres protestam, em julho de 2009, pelo aumento da bancada feminina no Congresso 

Nacional. 

 

O movimento ganhou mais força34 em julho 2009, quando as feministas 

vinculadas à AMB foram ao Congresso Nacional, vestidas de sufragistas para exigir que 

a reforma política contemple ações que viabilizem a ampliação do número de mulheres 

no Legislativo. Nesse momento, notamos a utilização de uma variação do mote utilizado 

dois anos antes para denunciar os abusos cometidos pela mídia e lutar por uma 

comunicação plural no país: “mulher não é só bunda e peito. Exigimos participação 

política e respeito”. 

 Notamos que, nos dois casos, a estratégia discursiva que combinou a denúncia 

de uma situação de assimetria, quer em uma esfera não institucionalizada de poder, no 

caso, a mídia, quer no contexto do Legislativo, alcançou visibilidade pública através da 

cobertura da imprensa. Os dois atos, realizados em períodos diferentes, tiveram 

repercussão, principalmente porque as feministas envolvidas lançaram mão, via 

assessoria de imprensa, de um plano agressivo de divulgação de seu discurso, 

constituindo-o, novamente, em um acontecimento jornalístico. No entanto, entendemos  

que, se não houvesse “uma certa” predisposição da sociedade para “acolher” a fala das 

mulheres e se as militantes não estivessem preparadas para lançar seus slogans ao 

público, seu esforço não teria atingido o resultado esperado. Certamente, “(...) ninguém 

                                                 
34 Um exemplo desse fenômeno é o aumento da quantidade de grupos de mulheres no Brasil, oriundos, 
inclusive, de comunidades ribeirinhas e dentro de organizações de trabalhadoras domésticas. De acordo 
com a pesquisadora Shuma Schumaher, da ONG feminista Rede de Desenvolvimento Humano (Redeh), 
no começo do milênio, estimava-se que havia cerca de mil organizações feministas no País. Hoje, temos 
três vezes mais. (CARDOSO & MARTINO, 2012).  
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entrará na ordem do discurso se não for, de início, qualificado para fazê-lo” 

(FOUCAULT, 2009, p.37). 

Concordamos com Michel Foucault, ao pôr em relevo os jogos de poder que 

“permitem” que certos discursos circulem, sejam apropriados, ou “penetráveis”. Essa 

constatação nos leva a questionar: será que as feministas, desde o fim do século XIX e 

início do XX, quando queimaram sutiãs e lançaram seus primeiros slogans, em meio às 

contestações e denúncias da existência real do patriarcado e do machismo, não 

desejavam, de alguma forma, mesmo ao contestar o sistema vigente, entrar na ordem do 

discurso?  

Isso iria ocorrer em 2011 e 201235, quando grupos femininos, em todo o mundo, 

resolveram realizar as “Marchas das Vadias” para protestar contra a violência e em 

oposição aos fundamentalismos religiosos e pela liberdade de expressão das mulheres.  

No Brasil, as reivindicações tiveram ampla cobertura da imprensa (rádios, jornais e 

emissoras de TV), dos portais de notícias da internet e ocorreram em estados como 

Bahia, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. Estima-se que os atos 

públicos envolveram mais de 10 mil pessoas no País, em 2011, e cerca de 20 mil 

pessoas em 2012. O fenômeno levou o portal do Jornal do Commercio, do Recife, a 

traduzir as marchas assim: 

A Marcha das Vadias surgiu no dia 3 de abril deste ano, em 
Toronto, Canadá, com a expressão SlutWalk. Na primeira 
edição, a manifestação defendeu o direito das mulheres de se 
vestir, andar e agir de forma livre. Elas protestaram contra um 
policial que, numa palestra, sugeriu que as alunas deveriam 
evitar se vestir como “vagabundas” (“slut” em inglês) para não 
serem vítimas de abuso sexual. Desde então, o movimento 
cresce na internet e redes sociais, numa espécie de queima dos 
sutiãs nos dias de hoje. (CAVALCANTI, 2011) 

 

A luta das feministas, aliadas com muitos homens jovens que participaram, 

inclusive, da organização das caminhadas, dessa vez, foi articulada também via internet, 

com chamamentos pelas redes sociais como Twitter e Facebook, além de reuniões 

presenciais. Um dos slogans mais fortes daquele momento, quando identificamos um 

intenso apelo estético e midiático nas manifestações, com a publicação de vários vídeos 

das passeatas no Youtube, foi “Machismo Mata” , uma referência aos crimes de ódio 

                                                 
35 Estima-se que, em 2012, mais de 200 cidades do mundo todo abrigaram Marchas das Vadias. 
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praticados contra as mulheres. Sobre a expressão das mulheres nas marchas, a 

pesquisadora Maria Betania Ávila36 analisa: 

 
Há uma questão importante nesse cenário de luta, que é o fato 
de vivermos em meio à contradição de uma sociedade que ainda 
guarda uma ordem patriarcal e, ao mesmo tempo, prega uma 
ideia de modernidade trazida pelo mercado. É uma banalização 
da liberade, uma mercantilização da liberdade, como se você a 
comprasse. É um desafio para o discurso feminista se inserir 
nesse contexto. Precisamos manter um discurso que não seja 
moralizador, mas libertador. (ÁVILA, 2012) 

 

 Mas as ativistas também lançaram seus ataques aos segmentos religiosos 

identificados como “inimigos” dos movimentos que reivindicam autonomia das 

mulheres sobre seu corpo, com motes do tipo “Jesus ama as vadias”, conforme pode 

ser observado nas fotos 7, 8 e no cartaz da ação realizada em 2012, abaixo: 

 

 
Foto 7: Ativista exibe slogan na Marcha das Vadias, 2011. 

                                                 
36 ÁVILA, Betânia. Os novos desafios do feminismo. Entrevista publicada no Diário de Pernambuco, em 
20/08/2012. Disponível em: http://soscorpo.org.br/home/entry/entrevista-especial--betania-avila.html. 
Acesso em: 10/09/2012, às 16h. 
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Foto 8: Grupo Loucas de Pedra Lilás, na Marcha das Vadias, no Recife, em 2011. 

 

 

Imagem 9: Cartaz da Marcha das Vadias/DF, em 2012. 

 

Em 2012, além das marchas nos estados, as feministas realizaram uma grande 

ação política durante a Cúpula dos Povos37, evento paralelo à Conferência Rio + 20, no 

Rio de Janeiro, quando levaram mais de  cinco mil pessoas às ruas para protestar contra 

a violência e reafirmar o slogan “meu corpo me pertence”. “A Marcha das Vadias é 

uma forma de expressão nova dentro do movimento feminista. É uma maneira irônica 

                                                 
37 A declaração final da Cúpula dos Povos encontra-se no anexo “C”. 
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de dizer ‘nós somos sujeitos’, sujeitos com autonomia sobre nossa sexualidade, sobre 

nossa reprodução” (ÁVILA, 201238).  

Porém, nem a forte ação de rua e de lobby político das ativistas, nem a presença 

de chefes de Estado como Dilma Rousseff, diretamente envolvidos na elaboração do 

documento final do encontro, junto com representantes da ONU Mulheres, impediram 

que, do documento final da Conferência (assinado por chefes de Estado), tenha sido 

retirada, a pedido do Vaticano, a expressão “direitos reprodutivos” (termo originário da 

plataforma da IV Conferência de População e Desenvolvimento, no Cairo, em 1994). O 

resultado foi considerado um retrocesso para as feministas.  

Como resposta, na Declaração Final da Cúpula dos Povos na Rio + 20, os 

movimentos sociais reunidos no Rio de Janeiro reafirmaram tanto o feminismo quanto a 

democratização da comunicação como elementos fundamentais para a emancipação das 

nações. 

Afirmamos o feminismo como instrumento da construção da 
igualdade, a autonomia das mulheres sobre seus corpos e 
sexualidade e o direito a uma vida livre de violência. Da mesma 
forma reafirmamos a urgência da distribuição de riqueza e da 
renda, do combate ao racismo e ao etnocídio, da garantia do 
direito à terra e ao território, do direito à cidade, ao meio 
ambiente e à água, à educação, à cultura, à liberdade de 
expressão e à democratização dos meios de comunicação. 
(DECLARAÇÃO DA CÚPULA DOS POVOS, 201239) 

 
 
1.5 - As feministas brasileiras na I Conferência Nacional de 

Comunicação 

 

Entre os dias 12 e 15 de março de 2009, ocorreu, em São Paulo, um encontro 

que pode ser considerado um marco na articulação feminista no campo da comunicação. 

As participantes do seminário nacional “O Controle Social da Imagem da Mulher na 

Mídia”, que reuniu 150 brasileiras de organizações internacionais que atuam no setor,  

produziram recomendações para a ação feminista organizada na I Conferência Nacional 

de Comunicação (Confecom).   

                                                 
38 ÁVILA, Betânia. Os novos desafios do feminismo. Entrevista publicada no Diário de Pernambuco, em 
20/08/2012. Disponível em: http://soscorpo.org.br/home/entry/entrevista-especial--betania-avila.html. 
Acesso em: 10/09/2012, às 16h. 
39 Retirado de: http://cupuladospovos.org.br/2012/06/declaracao-final-da-cupula-dos-povos-na-rio20-2/. 
Acesso em: 26/07/2012, às 17h51. 
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Elas definiram o controle social da mídia, a ação contra as concessões públicas 

de rádio e televisão para grupos religiosos e a formação política das mulheres para 

incidência na Conferência como os três eixos principais para o movimento em 2009. O 

evento foi organizado pela Articulação Mulher e Mídia40, uma rede que iniciou suas 

atividades, em São Paulo, ainda de forma experimental, em 23 de abril de 2007, quando 

o movimento de mulheres da cidade promoveu, junto com o Ministério Público, uma 

audiência para discutir, com representantes de emissoras de televisão, a construção da 

imagem feminina propagada pelos meios de comunicação. Naquele momento, as 

feministas também elencaram, como prioridade, o monitoramento da representação 

feminina junto às emissoras de televisão de modo que as mulheres pudessem exercer o 

controle social sobre o veículo. A mobilização ocorreu em aliança com outros 

movimentos sociais que defendem a democratização da comunicação e uma televisão 

pública de qualidade, com base no interesse público e nos direitos humanos. 

Quando a rede foi ampliada para outros estados, após o seminário, o foco da 

intervenção foi expandido para o monitoramento da cobertura da imprensa (programas 

de rádio, impressos em geral), além da criação de blogs como “Eu Decido”, portais 

como o “Universidade Livre Feminista”, inserção de conteúdos produzidos em redes 

sociais como a “Mídia Livre Feminista”, no Twitter, e com a transformação do Instituto 

Patrícia Galvão em uma agência de notícias.  

Essa mobilização efervesceu entre março de 2009 e janeiro de 2010. Percebemos 

que a maior parte dos passos dados pelas ativistas envolvidas nesses movimentos foram 

voltados à construção de táticas de enfrentamento ao que elas consideravam como 

imposição de modelos de feminilidade e criação de formas de representação das 

mulheres pelas corporações midiáticas. Na verdade, elas questionaram a exibição de 

estereótipos nas telas e passaram a se apropriar do conceito de controle social para 

reagir à padronização imposta pelo mercado.  

O controle social pode ser compreendido como uma das estratégias que a 

população pode utilizar para promover o acompanhamento, a avaliação e o 

monitoramento da mídia. Trata-se de um dos pilares do exercício do direito humano à 

comunicação, também compreendido como uma possibilidade concreta do público 

assumir a dianteira do processo comunicacional e produzir, divulgar, acessar e analisar a 

programação ofertada pela imprensa. Ao contrário da censura, o controle social não 

                                                 
40 A articulação passou, em 2010, a ser denominada de Rede Mulher e Mídia. 
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representa nenhuma ameaça à liberdade de expressão e não ocorre anterior à veiculação 

dos conteúdos. Ele se dá posteriormente à divulgação das mensagens, quando o público 

faz uma leitura crítica dos temas, assuntos e abordagens, em diálogo, inclusive, com as 

políticas da área. Essa forma de observação dos (as) ouvintes/telespectadores pode ser 

implementada, notadamente, para o monitoramento do que é exibido pelas empresas 

concessionárias de rádio e televisão, como observa Venício Lima41: 

Quando se fala em controle social da mídia, por óbvio, refere-se 
diretamente apenas àqueles serviços públicos de radiodifusão 
sonora de sons e imagens, exercidos diretamente pela União ou 
cuja concessão foi outorgada à iniciativa privada. Como na 
educação e/ou na saúde, trata-se, portanto, da criação de 
mecanismos de accountability que permitam à sociedade, 
através de representantes democraticamente eleitos, 
acompanhar, verificar e avaliar se as políticas públicas do setor, 
executadas diretamente pela União ou por concessionários dos 
serviços públicos por ela outorgados, cumprem as normas 
definidas na Constituição e nas leis. (LIMA, 2009) 
 

É preciso, no entanto, que a sociedade brasileira possa refletir: até quando a 

liberdade de expressão vai ser usada de modo instrumental por aqueles (as) 

“comunicadores” que violam os direitos humanos? Até quando alguns veículos e 

programas, com o argumento de que estão em plena vivência da liberdade de expressão, 

irão continuar exibindo, por exemplo, mulheres vítimas de violência de forma 

sensacionalista? Será mesmo que existe ampla liberdade de expressão em um País onde 

cerca de dez famílias controlam o que mais de 180 milhões de habitantes irão acessar? 

Foi exatamente essa situação que as mulheres problematizaram na I Confecom42. 

 
Questionamos a imagem deturpada e estreita da mulher na 
mídia – uma imagem que não reflete a nossa diversidade e 
pluralidade, que nega visibilidade a nossas demandas sociais e 
políticas, quando não as ridiculariza ou criminaliza, que nos 
desumaniza e usa como enfeite para vender produtos e valores 
que buscam conformar e manter a pasteurização e a submissão à 
ideologia patriarcal, aos valores de mercado e da sociedade de 
consumo. (PLATAFORMA DAS MULHERES PARA A I 
CONFERÊNCIA NACIONAL DE COMUNICAÇÃO) 

 

Na tentativa de discutir, na esfera pública brasileira, assuntos ativamente 

privatizados pelos grupos que comandam o setor, a Articulação Mulher e Mídia 

                                                 
41 LIMA, Venício A. Controle Social da mídia: Por que não discutir o assunto? Disponível em: 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=550IPB001. Acesso em: 12/12/2009, às 16h. 
 
42 A Plataforma das Mulheres para a I Confecom encontra-se no anexo “G”. 
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participou do movimento que culminou com a promoção da I Confecom. O encontro, 

realizado entre 14 a 17 de dezembro, em Brasília (2009), reuniu mais de 1.600 

delegados(as) (sendo 60% deles do sexo masculino e 40% do sexo feminino) de 27 

estados da federação. Ao final dos trabalhos, 672 propostas foram aprovadas, dentre 

elas, destacamos: 

1) Criação do Conselho Nacional de Comunicação (deliberativo); 
2) Fortalecimento do sistema público; 
3) Criação de mecanismos de sustentabilidade para meios de comunicação 
independentes, alternativos e populares; 
4) Descriminalização das rádios comunitárias; 
5) Regulamentação do artigo constitucional que prevê a regionalização dos 

conteúdos de rádio e televisão; 
6) Fiscalização e auditoria dos meios de comunicação que recebem recursos 

públicos; 
7) Estabelecimento de medidas punitivas a emissoras que violam direitos 

humanos; 
8) Proibição de políticos-comunicadores e da sublocação de espaço nas 

emissoras de televisão. 
 

Os debates provocados pelas comissões estaduais que discutiram o contexto da 

mídia e realizaram as etapas da I Confecom em todos os recantos do país envolveram 

mais de 30 mil pessoas nas reflexões acerca dos rumos da comunicação brasileira. As 

recomendações aprovadas pela plenária nacional deveriam ser sistematizadas e 

encaminhadas, pelo Ministério das Comunicações, para apreciação no Congresso 

Nacional, cujo papel seria o de avaliar a instituição de um novo marco regulatório para 

o setor. Nesse cenário, a Articulação Mulher e Mídia também definiu, após uma série de 

debates nacionais, conferências livres e rodas de diálogo que mobilizaram mais de mil 

mulheres em quase todos os estados brasileiros, nove princípios que deveriam nortear a 

construção das políticas públicas para o setor no país:  

1) Reconhecimento e respeito aos direitos humanos;  
2) Reconhecimento da Comunicação como um direito humano fundamental;  
3) Universalidade e acessibilidade ao direito à Comunicação;  
4) Igualdade, Equidade e Respeito à Diversidade;  
5) Participação popular e controle público e social;  
6) Laicidade do Estado;  
7) Respeito à autonomia das Mulheres;  
8) Promoção da Justiça Social e  
9) Transparência dos Atos Públicos.  
 

Com base nos princípios, as propostas levadas pelas feministas à I Confecom 

podem ser compreendidas tanto como táticas de conversação com outros movimentos 
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nacionais que atuam no campo da democratização do setor, quanto como ataques diretos 

aos formatos de outorga de concessões em meio ao cenário da concentração na mídia 

brasileira.   

Observamos que, apesar de terem participado em número relativamente 

reduzido, uma vez que havia aproximadamente 50 integrantes da Articulação Mulher e 

Mídia entre os/as cerca de 1.600 participantes da Conferência, as ativistas colaboraram 

com temas para os três eixos que nortearam os debates na I Confecom. Inclusive, 

durante o encontro, as ativistas realizaram reuniões e se articularam para participar de 

todos os 15 grupos de trabalho, de modo a conseguir viabilizar a inclusão dos conteúdos 

que defendiam entre as 672 recomendações validadas pela Conferência. Trata-se de um 

esforço significativo para um sujeito coletivo que não se instituiu como segmento 

presente na direção política entre os que organizaram o encontro. Mesmo assim, as 

propostas defendidas pelo movimento foram divulgadas durante o encontro, a ponto de 

chegarem a se constituir em objeto de negociação junto com outros setores presentes na 

Conferência, o que denota a alta capacidade de elaboração e negociação das feministas. 

Vejamos, então, os tópicos da plataforma das feministas, de acordo com a tabela de 

número 7, abaixo: 

TABELA 7 – EXOS DA CONFECOM 

Eixo 1 - Produção de Conteúdo (quadro II) 

1.Estimular a produção e difusão de conteúdos não discriminatórios e não estereotipados, valorizando as dimensões 
de gênero, raça, etnia, orientação sexual, idade geracional. 
2. Garantir que a imagem da mulher seja veiculada sempre com pluralidade, diversidade e sem reprodução de 
estereótipos, também na promoção do combate ao racismo, à lesbofobia e à violência contra a mulher. 
3. Garantir às mulheres o acesso à produção de conteúdo, com especial atenção para a produção em áudio e 
audiovisual para veiculação em larga escala. 
4. Assegurar o direito de antena, considerando as diversidades e segmentos discriminados da sociedade. 
5. Revisão dos critérios para distribuição da publicidade oficial, reservando no mínimo 10% para promoção de 
equidade de gênero, raça/etnia e orientação sexual. 

Eixo 2 – Meios de distribuição 

1. Fim das concessões para instituições religiosas, garantindo a laicidade do Estado. 
2. Regulamentação da transmissão de conteúdos religiosos no rádio e na TV, proibindo a sublocação de grade, 
evitando a ocupação indiscriminada do espectro por programas religiosos e considerando o que estabelece o artigo 
221 da Constituição Federal. 
3. Considerar o tratamento à imagem da mulher como critério de renovação de concessões. 
4. Universalização da banda larga e ampliação de políticas de inclusão digital, com a criação de espaços equipados 
para a apropriação tecnológica por parte das mulheres. O acesso deve vir acompanhado de investimentos para uma 
apropriação crítica e autônoma dos cidadãos/ãs. 
5. Construção de políticas para garantir a participação das mulheres e a perspectiva de gênero, raça, etnia, 
orientação sexual e idade nos espaços sobre decisão e regulação da internet, incluindo aí o debate sobre o marco 
civil da internet no Brasil. 
6. Atuar junto aos meios de comunicação públicos, privados e estatais para a ampliação dos espaços de expressão 
das mulheres e de todos os segmentos discriminados. 
7. Desenvolvimento de políticas de promoção da equidade de gênero nas TVs públicas e educativas, incluindo a 
participação das mulheres nos conselhos das emissoras públicas. 
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Eixo 3 – Cidadania: Direitos e deveres 

1. Garantir a inclusão das questões de gênero, raça e etnia, geração e orientação sexual nos currículos escolares, 
buscando formas de alterar as práticas educativas, a produção de conhecimento, a educação formal e não formal, a 
cultura e a comunicação discriminatórias. 
2. Incluir a educação crítica para a mídia nos currículos escolares em todos os níveis. 
3.Desenvolvimento de conteúdo programático nos cursos de Comunicação e de políticas para sensibilização e 
capacitação de profissionais de comunicação para a questão de gênero, raça, etnia, orientação sexual e idade 
geracional. 
4. Instituir mecanismos de controle social e regulamentação da publicidade, proibindo a publicidade infantil, de 
medicamentos e bebidas alcoólicas e estabelecendo critérios de representação de gênero de modo a garantir a não-
reprodução de estereótipos e preconceitos. 
5. Instituir mecanismos para garantir aos diferentes gêneros, raças e etnias, orientações sexuais e classes sociais que 
compõem a população espaço coerente com a dimensão de sua representação na sociedade. Garantir a produção e 
veiculação de programação de qualidade ao público infantil e infanto-juvenil, sem exploração da imagem de 
crianças e adolescentes. 
6. Criar mecanismos de controle social e promoção da participação nas políticas e nos serviços de comunicação 
que: i) proíbam a veiculação de programação que pratique a discriminação contra mulheres, negros e indígenas, 
LGBT, pessoas com deficiência e qualquer classe social ou religião ou que representem de maneira estereotipada 
esses grupos, assegurando instrumentos de sanção quando isso for desrespeitado; ii) assegurem o direito de 
resposta, previsto na Constituição; iii) definam mecanismos de defesa do público sobre programação que viole seus 
direitos, implantando uma procuradoria dos usuários dos serviços de comunicações ligada ao MPF, iv) instituir 
multas a serem pagas pela reincidência de violações. 
7. Garantir a transversalidade da questão de gênero, raça/etnia e orientação sexual no 
desenvolvimento das políticas públicas de comunicação, assim como nos Conselhos existentes no setor, com 
indicação da representação feminista pelo movimento. 
8. Garantir espaço para informação e conscientização da população sobre os problemas e impactos decorrentes do 
atual modelo de produção e consumo. Garantir, na publicidade de produtos de forte impacto ambiental, a 
divulgação das alternativas ambientalmente sustentáveis. 

FONTE: Gênero, Poder e Resistência: As mulheres nas indústrias culturais em 11 países. 
 

 Observamos que o movimento feminista, ao apontar seus campos de batalha, na 

I Confecom, não estava apenas preocupado com a salvaguarda de espaços para a 

produção de conteúdos pelas mulheres e a garantia de sua distribuição nos meios de 

comunicação. Suas proposições vão além: querem atingir o ponto mais sensível das 

querelas existentes na relação entre comunicação e democracia. Elas estavam atacando, 

principalmente, a manutenção do status quo, ou seja, a permanência de privilégios nas 

mãos dos atuais “donos da mídia”. Nesse sentido, dentre as propostas aprovadas, 

destacamos as que comportam as reivindicações das mulheres organizadas, elencadas 

no eixo das questões relativas à diversidade, no âmbito dos grupos de trabalho da 

Conferência, referendadas pela plenária final, conforme tabela de número 8, abaixo: 

 
TABELA 8 – PROPOSTAS APROVADAS PELA I CONFECOM 

PROPOSTAS APROVADAS PELA I CONFECOM  

PL 528 - Garantir nas redes públicas de comunicação espaços para a produção independente da juventude com 
diferentes conteúdos, que contemple a diversidade étnico-racial, de gênero, orientação sexual e identidade de 
gênero, acessibilidade e religiosa, distribuídos em toda a grade de programação.  
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PL 627 – Criação em âmbito nacional de um observatório dos conteúdos das emissoras de TV, radio, mídia 
impressa, programas de auditório, humorísticos, a fim de evitar as discriminações por gênero, orientação sexual, 
identidades de gênero, sexo, étnicas, geracional, raça, de pessoas com sofrimentos psíquico e intolerância 
religiosa.  

PL 644 – Defender e estimular a produção de conteúdos destinados ao público infanto-juvenil através de políticas 
públicas de fomento para a produção de conteúdos com recursos de fundos públicos e privados, através de uma 
perspectiva de diversidade cultural, regional, de igualdade de gênero, raça etnia, orientação sexual, pessoa com 
deficiência.   

PL 774 – Instituir normas e mecanismos para assegurar que os meios de comunicação: 1) garantam aos diferentes 
gêneros, raças e etnias, orientações sexuais e classes sociais que compõem o contingente populacional brasileiro 
espaço coerente com a dimensão de sua representação na sociedade; 2) realizem programação de qualidade 
voltada para o público infantil e infanto-juvenil, não explorem a imagem de crianças e adolescentes e não 
veiculem publicidade que vise a sedução do público infantil, 3) abram espaços para manifestação de partidos 
políticos, sindicatos, organizações da sociedade civil e movimentos sociais do campo e da cidade (direito de 
antena); 4) garantam todas as condições para acessibilidade das pessoas com deficiência aos serviços de 
radiodifusão. 

PL 819 – Políticas públicas que estimulem a difusão e promoção de conteúdo não discriminatórios e não 
estereotipados das mulheres valorizando as dimensões de raça, etnia, orientação sexual, geração e com 
necessidades especiais.  

PL 838 - Instituir normas e mecanismos para assegurar que os meios de comunicação: 1) garantam aos diferentes 
gêneros, raças e etnias, orientações sexuais e classes sociais que compõem o contingente populacional brasileiro 
espaço coerente com a dimensão de sua representação na sociedade; 2) realizem programação de qualidade 
voltada para o público infantil e infanto-juvenil, não explorem a imagem de crianças e adolescentes e não 
veiculem publicidade que vise a sedução do público infantil, 3) abram espaços para manifestação de partidos 
políticos, sindicatos, organizações da sociedade civil e movimentos sociais do campo e da cidade (direito de 
antena); 4) garantam todas as condições para acessibilidade das pessoas com deficiência aos serviços de 
radiodifusão.  

PL 847 – Prioridade para a política de comunicação considerando a perspectiva de gênero para diferentes frentes: 
1) ampliar o debate nas esferas do Estado e da sociedade sobre a representação das mulheres na mídia e os 
significados dessa representação para a construção de uma sociedade mais solidária e igualitária. 2) Contribuir 
para a formulação de um marco regulatório do sistema de comunicação do país, com propostas para o 
enfrentamento de abordagens preconceituosas e discriminatórias com relação a gênero, raça/etnia e orientação 
sexual, bem como de mecanismos institucionais que estimulam a produção e a veiculação de mensagens e 
discursos visuais e sonoros não-discriminatórios. As medidas devem ser definidas com a participação do 
movimento de mulheres e feminista e sua implementação deve ser garantida num prazo máximo de seis meses a 
partir da 1ª Conferência Nacional de Comunicação. 

FONTE: Gênero, Poder e Resistência: As mulheres nas indústrias culturais em 11 países. 
 

Contudo, o esforço e as conquistas oriundas da realização dos debates acerca de 

um tema, até então, pouco discutido pelo conjunto das organizações de mulheres no 

País, correm sérios riscos de ficar sem a efetiva implementação pelo Estado. 

Fala-se, com freqüência, das conquistas do movimento 
feminista. Mas nenhum progresso social, nem mesmo quando 
incorporado à lei, é gravado em mármore. A história 
contemporânea demonstra isso de forma abundante. 
Particularmente frágeis, as conquistas feministas tropeçam em 
vários tipos de obstáculos, os ataques “masculinistas”, a reação 
adversa (“baquelache”) ideológica e a má vontade política; a 
repetição insistente do mito da “igualdade já conquistada” 
(DELPHY, 2004). 
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Quais são os campos da sociedade responsáveis pela propagação dessa ideologia 

identificada pela autora, de que todos(as) estão no mesmo patamar nas relações de 

poder? De que forma as mulheres podem tudo, principalmente quando observamos o 

estímulo ao consumo exacerbado de bens materiais e o uso de slogans, pela publicidade, 

que tentam massificar a idéia de que o ingresso no mercado de trabalho significou o 

acesso das mulheres ao status de cidadã de direitos?  

Seria a mídia, com seu aparato ideológico, tecnológico e político, a maior 

responsável pela construção social de imagens que, ora apresentam as mulheres como 

objeto, ora demonstram que elas já alcançaram todos os direitos e que não precisam 

mais sair às ruas para lutar por igualdade? Mas como os meios de comunicação atuam 

nesse sentido? O que nos leva a sentenciar que as mulheres reais, de carne e osso, estão 

pouco representadas no rádio, jornais, portais de notícias, revistas e na televisão?  

Na tentativa de refletir sobre a situação das mulheres no mundo e, mais 

particularmente, sobre os indicadores de gênero e do trabalho informal feminino não-

remunerado no continente, 53 delegações de países da América Latina realizaram, em 

Brasília, em julho de 2010, a XI Conferência Regional sobre a Mulher da América 

Latina e do Caribe. O encontro foi estratégico para analisar a situação desse público na 

região, de forma que seus governos pudessem traçar planos para o alcance da igualdade 

entre homens e mulheres em várias esferas do poder.  

Tomando como base estudos que apontavam desvantagem feminina em 

praticamente todas as áreas da economia, os/as participantes, integrantes do alto escalão 

dos governos envolvidos, elaboraram uma plataforma conjunta para ratificar o 

Consenso de Quito e demais conferências e resoluções sobre as mulheres de modo a 

incidir no empoderamento e progresso delas.  

Para além de reconhecer os avanços no tocante às políticas de ação afirmativa 

com relação às mulheres, o encontro identificou os obstáculos para a eliminação de 

todas as formas de violência e pobreza no âmbito das condições de vida da população 

feminina dos países e a laicidade das nações locais. Além disso, valorizou a colaboração 

dos movimentos feministas, e problematizou acerca das dificuldades políticas, 

econômicas e culturais que tais nações ainda precisavam superar para que as mulheres 

pudessem vislumbrar a vivência de relações de poder equilibradas em todas as esferas 

da sociedade e: 

considerando igualmente que as mulheres estão 
marginalizadas do acesso e controle dos meios de 
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comunicação social e das novas tecnologias da informação e 
que o Estado deve formular políticas específicas que, junto com 
as universais, garantam sua participação em condições de 
igualdade. (CONSENSO DE BRASÍLIA, 2010, p.3) 

  

Os Estados participantes observaram que, para além do acesso à justiça, direito à 

propriedade da terra e outros temas importantes para o progresso das mulheres, a 

comunicação é um campo político fundamental para o alcance da igualdade entre 

homens e mulheres e elaboraram, ao final dos trabalhos, uma carta com os acordos 

firmados, denominada de “Consenso de Brasília43”, que apresenta recomendações para a 

autonomia e emancipação das mulheres em áreas como: (a) Cooperação internacional; 

(b) Saúde integral e direitos reprodutivos e sexuais; (c) Enfrentamento à violência; (d) 

Ampliação da participação das mulheres nos processos de tomada de decisões e nas 

esferas; (e) Fortalecimento da cidadania das mulheres; (f) Conquista de maior 

autonomia econômica e igualdade na esfera do trabalho; e (g) Facilitar o acesso das 

mulheres às novas tecnologias e promover meios de comunicação igualitários, 

democráticos e não discriminatórios, o que gerou as postulações constantes na tabela de 

número 9, abaixo: 

 

TABELA 9 – RECOMENDAÇÕES DO CONSENSO DE BRASÍLIA 

Recomendação: Facilitar o acesso das mulheres às novas tecnologias e promover meios de comunicação 
igualitários, democráticos e não discriminatórios (quadro IV) 

a) Promover ações que estimulem o acesso das mulheres às comunicações e às novas tecnologias da informação, 
como a educação e a capacitação sobre o uso de tais tecnologias para a criação de redes, a promoção e o 
intercâmbio de informação, e o incremento das oportunidades de negócios e das atividades educativas; 

b) Formular políticas para capacitar os profissionais da comunicação na produção de conteúdos não 
discriminatórios e não estereotipados nos meios, valorizando as dimensões de gênero, raça, etnia, orientação 
sexual e geração;  

c) Construir mecanismos de monitoramento, participação popular e controle social nas emissoras de rádio e 
televisão, assim como nos espaços de regulação da Internet, assegurando a participação ativa e constante da 
sociedade no monitoramento do conteúdo transmitido;  

d) Promover e garantir o acesso das mulheres, sobretudo as de povos indígenas e  afrodescendentes, aos meios de 
comunicação de massa por meio de programas que incorporem as línguas próprias e as identidades culturais em 
espaços comunitários radiais e audiovisuais;   
 

e) Promover o acesso das mulheres à ciência, à tecnologia e à inovação, estimulando o interesse das meninas e 
das jovens nestes campos científicos e tecnológicos.  

FONTE: Gênero, Poder e Resistência: As mulheres nas indústrias culturais em 11 países 
 
 
                                                 
43 O documento completo encontra-se no anexo “F” da pesquisa. 
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1.6 – Em busca do reconhecimento 
 

Está explícito que a imprensa, com suas molduras de apresentação, opera como 

um ator central para a construção social da realidade e no estabelecimento de 

representações de objetos, coisas, organizações, causas, instituições e na tradução da 

ideologia dos que estão no exercício do poder dentro da sociedade contemporânea. 

Quando, por exemplo, trabalha pela valorização de um tipo de mulher, em detrimento 

de outro, leva à tendência da edificação de tal modelo no imaginário social e senso 

comum, que também é capturado pela própria imprensa como sendo a “opinião 

pública”. Na verdade, essa “opinião” foi encenada, moldada, talhada de modo simbólico 

pelo próprio sistema de idéias circulante e conformador dos sentidos que são atribuídos 

pelo público ao universo real onde gravitam as representações.  

 Essas imagens invadem nosso cotidiano com os reality shows, programas de 

auditório, na propaganda e no jornalismo. Trata-se, no caso específico das mulheres, da 

propagação de um espectro feminino, uma fêmea idealizada pelo mercado e apresentada 

como real pela mídia, como uma mulher virtual que ganha ares de concretude por estar 

inscrita no que Žižek denomina de “ordem simbólica”. Da mesma forma, está 

evidenciada quando a imprensa a registra no terreno da “convencionalização dos 

objetos” de modo que eles possam ser descritos e prescritos para facilitar a compreensão 

humana: “Mesmo quando uma pessoa ou objeto não se adéquam exatamente ao modelo, 

nós o forçamos a assumir determinada forma, entrar em determinada categoria, na 

realidade, a se tornar idêntico aos outros, sob pena de não ser compreendido, nem 

decodificado” (MOSCOVICI, 2003). 

 Ao seguir na contramão desse processo, ou mesmo na identificação de 

contradições nesse sistema de reprodução do cotidiano, as feministas demonstram 

protagonizar outro momento no cenário político da comunicação brasileira. As 

propostas elaboradas na I Confecom aparentam uma saída do lugar de vítima da mulher, 

quase sempre apresentada de modo estereotipado, para a posição de sujeito da 

comunicação.  

Tal constatação fica explícita quando as propostas reivindicam o fim das 

concessões para organizações e grupos religiosos e justificam que essa ação é necessária 

para evitar que a aliança entre políticos, empresários e igrejas continue a propagar, 

também na imprensa e com acesso a ela, as normas fundamentalistas que ainda regem a 

vida das mulheres. Regras que representam, para o movimento, a reprodução da cultura 
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patriarcal, quando o masculino tem total domínio sobre o corpo e a sexualidade 

feminina de modo a exercer o controle e a exploração/opressão, quer seja pelo uso da 

força física, quer pelas formas subjetivas e/ou simbólicas presentes nas relações 

hierárquicas secularmente impostas às mulheres.  

Também notamos esse protagonismo das ativistas quando, nas propostas, 

exigem punição para os/as veículos/empresas que violarem os direitos humanos das 

mulheres e de outras populações, além da qualificação de profissionais e estudantes de 

comunicação para o trato de temas como gênero, raça/etnia, orientação sexual, dentre 

outros.  

Portanto, ao requerer que o Estado possa criar mecanismos que viabilizem a 

apresentação, pela mídia, das populações ditas “invisíveis” de acordo com a sua 

representatividade social, as feministas demonstram conhecimento das linguagens e dos 

formatos da imprensa comercial. Essa afirmação é verdadeira quando elas exigem 

também a adoção do respeito à imagem da mulher como uma condição para a renovação 

das concessões de rádio e televisão e a criação de ferramentas de monitoramento e 

avaliação do que é noticiado.  

Dessa maneira, é possível perceber que o segmento vislumbra que a superação 

da representação negativa das mulheres nos meios de comunicação depende de uma 

maior interlocução do movimento com o Estado, com a sociedade e também com os 

grupos de mídia. Ao enfrentar esse debate, as ativistas explicitam que a relação 

mulher/mídia está presente entre suas pautas. Todavia, para que consigam ter maior 

impacto junto à sociedade, se torna imprescindível um maior investimento do conjunto 

das redes e articulações nacionais feministas no debate político da comunicação, sob 

pena de suas propostas não alcançarem o reconhecimento dos setores que hoje disputam 

a hegemonia nesse cenário.  

Os primeiros passos foram dados. Era de se esperar, portanto, que um sujeito 

coletivo que pretende incidir politicamente no País não ficasse satisfeito em atuar tão 

timidamente na esfera pública comunicacional. Principalmente quando observamos 

explícitos sinais que denotam um contexto tão adverso para as centenas e milhares de 

cidadãs que, efetivamente, não se enxergam no espelho desfocado apresentado pelos 

meios de comunicação, ao tentar padronizar e até mesmo institucionalizar uma imagem 

feminina que se afasta, cada vez mais, da diversidade e da pluralidade das mulheres 

reais que existem no Brasil. 
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Após observar a trajetória do movimento e a produção dos motes que traduziram 

uma atuação política que desvelou, por meio de slogans e enunciados, um 

acontecimento discursivo em nossa sociedade, percebemos que, muitas vezes, esse 

discurso contestatório foi traduzido, pela mídia, de modo pejorativo e desrespeitoso. 

Essa análise revela ainda que os problemas enfrentados pelas feministas do século 

passado permanecem atuais. Porém, as estratégias discursivas vão adotando diversas 

posições, de acordo com o momento, com o contexto e com a correlação de forças em 

jogo. 

Com base nessas reflexões, se faz indispensável reafirmar que a batalha diária do 

feminismo não está restrita, hoje, apenas ao campo das idéias e do discurso. Mas é sobre 

esse asfalto que muitas disputas são materializadas. Todavia, um dos desafios do 

feminismo reside, sobretudo, na arte de reinventar uma prática política e reoxigenar o 

pensamento crítico em torno da construção das condições objetivas de emancipação das 

mulheres em meio à perpetuação das opressões de classe, raça e gênero, que SAFFIOTI 

(2004) classifica como “o tripé estruturador de desigualdades”.  

Para além da materialização das idéias de contestação pública nos atos de fala, o 

feminismo parece ter assumido o desafio de estruturar, na sua própria expressão teórica 

e intervenção na esfera pública, táticas reais de transposição, pelas mulheres, na 

qualidade de sujeito coletivo, das relações sociais, econômicas, políticas e culturais que 

ainda as mantém em uma posição de desvantagem no século XXI.  

Em termos mais específicos, a maneira mais eficaz de criticar as 
atuais descrições de determinado exemplo de opressão dos 
fracos como “um mal necessário” (o equivalente político de 
uma “anomalia desprezível”) é explicar por que ele não é de 
fato necessário, esclarecendo de que modo uma mudança 
institucional específica o eliminaria. Isso significa esboçar um 
futuro e um cenário alternativos da ação política, capazes de nos 
transpor do presente para o futuro. (PORTY, 1996, p. 227) 

 

As relações de dominação e subordinação, em xeque no mundo moderno, 

exigem que o feminismo se comporte como um sujeito que apresenta seu projeto de 

transformação diante de uma sociedade cada vez mais atravessada por contradições. 

Para tanto, é fundamental que suas militantes tomem posse do poder, inclusive o que 

emerge dos meios de comunicação, para ampliar o eco das vozes das mulheres, pois,  

(...) todas as aparências de neutralidade ideológica só podem 
agravar nossos problemas quando a necessidade da ideologia é 
inevitável, como acontece hoje e deverá continuar no futuro 
previsível. Na verdade, inevitável enquanto continuar sendo 
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necessário ‘vencer os conflitos’ que continuam a surgir dos 
interesses inconciliáveis das forças hegemônicas alternativas 
que se enfrentam na nossa atual ordem social de dominação e 
subordinação estrutural. (MÉSZÁROS, 2004, p.13) 

 

 Percebemos que as lutas sociais, em curso no Brasil e no mundo, necessitam, 

cada vez mais, dos aportes teórico-metodológicos trazidos pelo feminismo, do mesmo 

modo que essa forma de contraposição ao poder instituído e legitimado, inclusive pela 

mídia, necessita tomar a palavra para conquistar a adesão da sociedade. 

Compreendemos que as ativistas “interpeladas” pela ideologia do feminismo estão 

fundamentalmente ancoradas em um projeto político que se esforça para oferecer 

alternativas concretas e radicais para a saída das mulheres da posição de subalternidade 

como único destino, tido como parte do que se convencionou denominar de condição 

feminina.  

Uma das tarefas do feminismo brasileiro, no século XXI, é de ampliar o 

horizonte de luta política para além das causas específicas das mulheres ou das relações 

de gênero. Ao ganhar as ruas, como nas marchas, junto com outras culturas de oposição, 

reoxigenando as táticas de ação e mobilização social, o movimento atua de modo a 

rearticular, com outros sujeitos coletivos, novas formas de pensar o mundo e a 

realidade, para além da dicotomia entre pobres e ricos, homens e mulheres, negros e 

brancos, heterossexuais e homossexuais.  

Seguindo nessa direção, será imperativa a qualificação de suas militantes para a 

produção de uma escrita e de um discurso qualificados, capazes de desestruturar o poder 

dos sistemas de dominação atuantes tanto no campo tecnológico, quanto nas searas da 

economia, da política e da cultura, que alicerçam o comando dos meios de produção 

eletrônicos por uma elite empresarial atuante na sociedade global, que usa as indústrias 

culturais como disseminadoras da sua ideologia. 
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Capítulo 2 – As mulheres nas indústrias culturais 
 

2.1 – As indústrias culturais descortinadas pela Economia Política da 

Comunicação 

A origem dos estudos acerca das indústrias culturais, com essa denominação, 

remonta do final da década de 1970, tendo como marco as contribuições da escola 

francesa. Dentre as principais referências inspiradoras desta corrente estão as produções 

de Marx, Engels, Gramsci (pouco citado), Adorno, Horkheimer e Habermas, que deram 

base para as reflexões de Mattelart, Miége e Flichy, na França; Murdock e Golding, na 

Ingleterra; Mosco e Tremblay, no Canadá/Quebec; e outros. Já o termo indústrias 

culturais é percebido como uma ampliação do conceito frankfurtiniano em um campo 

diverso, como define Ramón Zallo:  

Conjunto de ramos, segmentos e atividades auxiliares 
industriais e distribuidoras de mercadorias com conteúdos 
simbólicos, concebidas por um trabalho criativo, organizadas 
por um capital que se valoriza, e destinadas finalmente aos 
mercados de consumo, com uma função de reprodução 
ideológica e social. (ZALO, 1988, p. 26) 

 

A refuncionalização do conceito não recusa inspiração no que Theodor Adorno e 

Max Horkheimer defenderam, ainda nos anos de 1940, quando vislumbraram a 

utilização do termo “indústria cultural” em lugar do conceito já consagrado “cultura de 

massa”. Os filósofos do Instituto de Pesquisas Sociais da Universidade de Frankfurt, na 

Alemanha, fundado em 1924, contrariaram o que os grupos dominantes difundiam, ao 

alegar que as produções exprimiam o desejo genuíno das classes populares, como 

percebe Rodrigo Duarte: “(...) sob o predomínio da cultura massificada, a presumida 

inutilidade do bem cultural, em vez de subverter o caráter mercantil do produto, acaba 

por reforçar o caráter de valor de troca que ele, numa sociedade capitalista, 

necessariamente possui” (DUARTE, 2010, p. 63).  

Anamaria Fadul e Edgard Rebouças (2005) afirmam que, enquanto o conceito 

frankfurtiniano teve base ético-filosófica, o de indústrias culturais nasceu a partir de 

estudos de cunho socioeconômicos. A base tecnológica desenvolvida no período das 

guerras alavancou a produção de meios de comunicação cada vez mais avançados para 

incrementar o fluxo de transmissão de dados. Nesse contexto, os produtos culturais 

estavam sendo criados como mercadorias, de acordo com os desejos que eles mesmos 

despertavam, ao provocar dependência nos consumidores de bens culturais cuja 
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reprodução obedecia à ordem do capital, como Éric George aponta, ao analisar o 

trabalho de Bernard Miège: 

A equipe do francês Bernand Miège (1978) demonstrou que se 
o setor da produção cultural não escapa à lógica da reprodução 
capitalista baseada sobre a produção e sobre a venda de 
mercadorias reproduzíveis, esta produção se choca com certos 
limites que resultam do caráter específico dos bens e serviços 
culturais. Já os pensadores frankfurtianos acentuaram a 
denúncia da indústria cultural como um elemento que faz parte 
de um sistema mais amplo...As pesquisas que se interessaram 
pelas indústrias culturais consagraram seus trabalhos ao estudo 
dos processos da industrialização e da mercantilização como 
facetas do desdobramento do capitalismo. (GEORGE, 2005, p. 
62) 

 

Desse modo, os franceses encontraram uma denominação mais adequada para 

identificar a produção em larga escala dos bens simbólicos no interior de uma sociedade 

extasiada com a cada vez maior complexificação das relações de produção, trabalho e 

consumo, em meio à gênese do que Bernard Miège (2000, p. 58) compreendeu como “a 

formação dos grandes grupos econômicos transnacionais, os fenômenos de dominação 

que se criam e os aspectos estratégicos dos fluxos transnacionais de dados ou de 

produtos culturais”. 

Partindo dos princípios frankfurtinianos que fundamentaram a Teoria Crítica, as 

análises que balizam o conceito de “indústrias culturais” focalizam as relações 

assimétricas de poder político, tecnológico e econômico que norteiam a distribuição de 

informações pelos países detentores do capital para as demais nações desprovidas de 

tais recursos, classificadas como “em desenvolvimento” (UNESCO, 1983, p. 238). 

Também no fim da década de 1970, emergem, na academia, debates sobre a necessidade 

do estabelecimento de uma Nova Ordem Mundial da Informação e Comunicação 

(NOMIC), que constatam a concentração do poder nos grupos de mídia e a necessidade 

de uma maior “diversidade da produção das mercadorias”, como aponta Grahan 

Murdock:  

A partir da década de 1970, o termo indústria cultural foi 
progressivamente esvaziado do seu conteúdo crítico e 
assimilado no discurso da política oficial. Confrontados com o 
rápido declínio das indústrias transformadoras tradicionais que 
conduziram a “primeira” revolução industrial, os governos da 
Europa, e não só, procuraram setores econômicos que pudessem 
funcionar como motor para uma “segunda” revolução 
econômica. De acordo com essa mudança, o termo “indústria 
cultural” deixa de operar como uma retórica que identifica a 
relação antagônica entre diversidade cultural, a produção, a 
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produção industrializada e a distribuição comercial, e torna-se a 
simplificação para um grupo de indústrias que vão em direção 
ao centro de uma nova economia. (MURDOCK, 2006, p. 19) 
 

Outra colaboração foi apresentada, em 1980, em um colóquio que a Unesco 

promoveu, em Montreal, no Canadá, quando os/as pesquisadores/as presentes decidiram 

considerar a que:  

Em geral, considera-se que há indústrias culturais a partir do 
momento que os bens e serviços culturais são produzidos, 
reproduzidos, estocados e distribuídos segundo critérios 
industriais e comerciais: ou seja, uma produção em larga escala 
e um tipo de estratégia prioritariamente econômica se 
sobrepondo ao desenvolvimento cultural. (UNESCO, 1982) 

 
No marco da nova fase de organização do capitalismo,  
 

A opção por tratar o conceito no plural (indústrias culturais) 
está ligada à pluralidade de setores envolvidos nas lógicas da 
produção, circulação, acumulação e regulação do espaço 
midiático. (...) A partir daí, estabeleceram parâmetros para a 
análise com base na organização do trabalho, nas características 
dos conteúdos, na forma de institucionalização, na 
horizontalização e verticalização da produção e da circulação, e 
pela apropriação dos usuários. (FADUL; REBOUÇAS, 2005, p. 
9) 
 

Enquanto Bernard Miège, citado por Éric George (1996), entende que as 

pesquisas francesas traduzem “a face econômica da comunicação, a formação dos 

grandes grupos econômicos transnacionais, os fenômenos de dominação que se criam e 

os aspectos estratégicos dos fluxos transnacionais de dados ou de produtos culturais” 

(MIÈGE apud GEORGE, 1996, p.44), Janeth Wasko compreende a economia política 

como sendo:  

(...) o estudo que examina as relações de poder envolvidas na 
produção, distribuição e consumo dos media e recursos de 
comunicação num contexto social mais alargado. A Economia 
Política da Comunicação privilegia, ainda, questões 
relacionadas com o poder das classes, mas não com a exclusão 
de outras relações, e realça a natureza complexa e contraditória 
de tais relações. A Economia Política da Comunicação desafia, 
principalmente, o desenvolvimento dos media e da 
comunicação, que debilita o desenvolvimento de sociedades 
equitativas e democráticas. (WASCO, 2006, p. 53) 
 

A partir daí, é evidente a tentativa de criar uma disciplina autônoma que percebe 

a comunicação e a cultura não apenas sob o ponto de vista econômico, mas social. Ou 

seja, sob a égide de “uma teoria tão sociológica quanto econômica” (TREMBLAY, 

1997, p. 13). Seguindo esse raciocínio, podemos compreender a relevância das 
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pesquisas que avaliam o comando masculino sobre a gestão dos negócios e expõe as 

dimensões simbólicas que norteiam o trabalho dos profissionais inseridos nos 

conglomerados de mídia. Essas interações são reveladas em quase todos os estudos da 

economia política feminista (aos quais a pesquisa teve acesso), vertente que 

problematiza o enlace entre as relações de gênero face aos determinantes culturais e 

econômicos do sistema capitalista. 

O esforço dos/as adeptos/as dessa corrente teórico-metodológica também se 

enquadra entre as tentativas de superar as quantificações de fenômenos comunicacionais 

na busca por evidenciar como eles são alimentados pela ação de marcadores ideológicos 

como o patriarcado (ainda determinante para a reprodução da dominação masculina e 

subordinação feminina na sociabilidade do capital), como salienta Maria Betânia Ávila:  

É necessário, também, desmitificar a visão sobre o patriarcado, 
muitas vezes tomado como algo ancestral e perdido no tempo, 
uma memória quase lendária, ou como algo que se exerce da 
mesma maneira, perenemente, a despeito dos contextos sociais 
e históricos. Portanto ahistóricos (...) Reconhecer a existência 
desse sistema de dominação e fazer conhecer os mecanismos de 
sua reprodução em qualquer medida que isso ainda aconteça é 
uma importante contribuição do feminismo para a 
democratização da vida social. Não levar em conta a questão do 
patriarcado coloca, por outro lado, um limite na concepção e 
nas estratégias de luta por igualdade. (ÁVILA, 2001, p.32/33) 

 

Outra pesquisadora que nos ajuda a entender que a diferença biológica entre 

homens e mulheres foi alçada ao patamar de diferença política e fundamentou as 

relações sociais entre os sexos é Heleieth Saffioti, ao problematizar como estão 

articulados conceitos como poder, patriarcado e diferença sexual: 

A diferença sexual é convertida em diferença política, passando 
a se exprimir ou em liberdade, ou em sujeição. Sendo o 
patriarcado uma forma de expressão do poder político, esta 
abordagem vai de encontro à máxima legada pelo feminismo: 
“o pessoal é político”. Entre outras alegações, a polissemia do 
conceito de patriarcado, aliás, existente ainda com mais força 
no de gênero, constitui um argumento contra seu uso. 
(SAFFIOTI, 2004, p.55). 

 

O pensamento de Heleieth Saffioti encontra ressonância na conceituação de 

Ellen Riordan (2004) acerca da economia política feminista, como uma linha teórica 

que se preocupa em examinar o lugar das mulheres nos processos sociais engendrados 

no interior do modo de produção capitalista.  
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Feminist political economy integrates an examination of 
capitalism and patriarchy. In addition to offering a critique of 
macro-level social structures, feminist political economy 
stresses the importance of understanding issues of identity, 
subjectivity, pleasure, and comsumption as well as visible and 
invisible labor in the day-to-day lives of women. Drawing from 
both feminist and political economic theories, it offers ways to 
think about how knowledge is simultaneously gendered and 
economic44. (RIORDAN, 2004, p. 85) 
 

Como uma dessas estruturas responsáveis pela transmissão e produção e 

reprodução de subjetividades, a mídia não pode ser enxergada como simples aparato 

tecnológico, uma vez que_ mesmo que alguns teóricos questionem seus métodos (das 

empresas) _ assume funções sociais no mundo moderno. Bernard Miége (2000) diz que 

a esfera da comunicação funciona como um lubrificante geral das relações sociais de 

produção, de consumo e, de intercâmbio cultural.   

Sendo assim, as dimensões econômicas, simbólicas e materiais que permeiam a 

relação das mulheres com as indústrias culturais devem ser aprofundadas de forma 

integrada, como propõem Michèle Mattelart (1982), Bernard Miége (1996), Vicente 

Mosco (1996), Pirre Bourdieu (1998) e Éric George (2005) e sublinham Annabelle 

Mohammadi (1996), Ellen Riordan (2002), H. Leslie Steeves (2002) e Janet Wasko 

(2002). Com destaque para a superação, na academia, dos estudos onde: 

Se há tendido a considerar y analizar de maneira aislada y 
fragmentaria el tema de Mujeres y Media, como si tanto el 
analisis de esta relación como la respuesta y la formulación de 
proposiciones encaminadas a modificarla pudieram desarrolarse 
sim tomar em consideracion la totalidade social, es decir el 
conjunto del sistema social em que dicha relacion enquentra sus 
caracteristicas y su dinamica proprias. La necessidad de 
subrayar la articulacion com la totalidad social nos lleva, antes 
de abordar el tema, a intentar definir de manera general, y a 
muy grandes rasgos, el papel que desempena las industrias 
culturales y el aparato de comunicacion y de cultura de masas 
com el cual se vinculam em La sociedad,  y, por añadidura, a 
recordar muy someramente el lugar y la funcíon de la mujer em 
esta misma sociedad45. (MATTELART, 1982, p. 5) 

                                                 
44 Tradução nossa: Economia política feminista integra um exame do capitalismo e do patriarcado. Além 
de oferecer uma crítica do nível de macro-estruturas sociais, economia política feminista salienta a 
importância das questões de compreensão da identidade, a subjetividade, prazer e consumo, bem como do 
trabalho visível e invisível no dia-a-dia da vida das mulheres. Desenho de ambas as teorias feministas e 
de política econômica oferece maneiras de pensar sobre como o conhecimento é, simultaneamente, 
construído nos campos da economia e do gênero. 
45 Tradução nossa: Há uma tendência em analisar o assunto mulher e mídia de maneira isolada e 
fragmentada, como se tanto a análise dessa relação como a resposta e a formulação de propostas 
destinadas a modificá-la pudessem se desenvolver sem levar em consideração a totalidade social, ou seja, 
todo o intrigante sistema social com características de relacionamento e dinâmicas próprias. A articulação 
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Porém, nem todas as expressões das indústrias culturais operam deliberadamente 

pela ocultação ou manipulação das informações. Adotar a concepção conspiratória seria 

ignorar as exigências das audiências e as culturas de oposição que trafegam nessa pista. 

Além disso, correríamos o risco de minimizar o papel decisivo do uso social que o 

público tem feito das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e dos 

compartilhamentos de conteúdos, das inovações técnicas e das ações políticas realizadas 

pelos/as internautas com o acesso às redes sociais, sites e blogs. Isso porque, “como 

mediadoras auto-assumidas dos desejos, as corporações midiáticas não podem ignorar 

completamente sinalizações do cotidiano, alternâncias, sentimentos e tendências do 

consumo” (MORAES, 2008, p. 24).  

É fundamental, ainda, entender como os processos sociais engendrados pelas 

mídias, mesmo que não assumidamente para o controle social, têm influência na 

fabricação de mensagens, nas possibilidades de propiciar e reprimir demandas sociais 

pela liberdade de expressão ou ocultação de informações e pela propagação da ideologia 

dos grupos empresariais e políticos sobre o público e os profissionais do setor. “A 

clientela das indústrias culturais é sem fronteiras; é um supermercado de dimensão 

mundial onde o controle social se exerce em escala planetária” (GALEANO, 2006, p. 

154). 

2.2 - Os aportes teóricos e metodológicos da Economia Política 

Feminista 

 
Com recurso ao quadro teórico-metodológico da economia política feminista, a 

pesquisa em curso vai apresentar tendências em torno da presença das mulheres nas 

redações para desvelar as questões apresentadas pelo objeto. Trata-se de descolar o 

olhar de uma noção estanque de economia de cunho exclusivamente mercadológico e 

resgatar a radicalidade do pensamento feminista para revigorar as pesquisas no setor, 

uma vez que o avanço das corporações transnacionais nesse campo pode ser 

diagnosticado como uma das etapas da reafirmação do capitalismo e do patriarcado. “A 

globalização da indústria da mídia está intimamente ligada ao emprego de mulheres nos 

meios de comunicação e nas novas tecnologias. Quando partem do ponto de vista 

                                                                                                                                               
com a totalidade social nos leva, antes de abordar o tema, a tentar definir, em termos muito gerais, o papel 
das indústrias culturais e dos aparelhos de comunicação e de cultura de massa e como se vinculam com a 
sociedade, além de recordar, muito brevemente, o lugar e o papel das mulheres nesta mesma sociedade.  
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feminista, os autores nos permitem repensar o estudo das comunicações internacionais 

como um todo” (MOSCO, 2010, p. 177). 

Carolyn M. Byerly e Karen Ross (2006) apontam que, quando teorizamos acerca 

da posição das mulheres nas indústrias culturais, devemos analisar:  

a) Macro estruturas: participação das mulheres nos níveis financeiros das 
empresas, como acionistas ou patrocinadoras, por exemplo;  

b) Médias estruturas: participação das mulheres na produção, criação e 
edição de conteúdos, incluindo as políticas de produção e edição;  

c) Micro estruturas: se os conteúdos produzidos pelos meios de 
comunicação analisam a representação das mulheres como sujeitos 
promotores dos seus direitos humanos.  

 

Ellen Riordan (2002), por sua vez, lança luzes para a importância do 

entrecruzamento de dados das pesquisas que mapeiam o lugar das mulheres como 

produtoras de conteúdo nos meios de comunicação junto com a busca de depoimentos 

que revelem suas experiências individuais nessas corporações. As apreciações desses 

estudos são produtivas por conta da confrontação de dados quantitativos com os 

depoimentos oriundos de entrevistas realizadas com sujeitos que vivenciam a 

experiência. Estudos com tais características podem espelhar cenários e ajudar na 

caracterização das relações entre homens e mulheres no eclético cenário onde as 

indústrias culturais estão se desenvolvendo. Desse modo, “(...) a meta para a economia 

política é determinar a melhor forma de teorizar os gêneros dentro de uma análise 

política, econômica, ou seja, para sugerir áreas de compreensão e, quando essa não é 

possível, para identificar termos ou zonas de engajamento” (MOSCO, 2010, p. 196) 

Isso porque a propriedade dos meios de produção material também é, ao mesmo 

tempo, o domínio social pela imposição da ideologia hegemônica. Por esse viés, a 

economia política entende que os sistemas de informação atuam como espaços de 

mediação do poder social. 

A economia política estuda as relações de poder inerentes à 
produção, distribuição e consumo dos media e outros recursos 
comunicacionais num contexto social mais alargado. Por isso, e 
por mais tênues que sejam as fronteiras entre a Economia 
Política, as Políticas de Comunicação e a Ciência Política, 
consideramos que vale a pena conhecer um pouco melhor esse 
corpo de pensamento solidamente constituído de há cinquenta 
anos a esta parte. O estudo sistemático das lógicas de poder 
econômico e político na esfera das comunicações remonta do 
pós-guerra. Dallas Smythe, Herbert Schiller, Thomas Guback, 
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Peter Golding, Graham Murdock, Armand Mattelart, Vincente 
Mosco, Janet Wasco, entre muitos outros deram um 
extraordinário contributo à área, inovando teórica e 
empiricamente. (SOUZA, 2006, p. 6) 

 

É importante conhecer como se dá o fluxo dessa comunicação quanto ao 

conteúdo, à técnica empregada pelos controladores e acionistas das mídias. E quais os 

espaços primordialmente ocupados pelas mulheres em colunas, editoriais e sessões 

contidas nos jornais, conforme sua capacidade de orientar e controlar pessoas, processos 

e coisas, muito embora que ainda enfrentem resistências (MOSCO, 1996, p. 25). 

A complexidade do universo onde o objeto está inserido não é vista como uma 

justificativa para uma análise compartimentada. Por isso, a tentativa de compreender as 

dimensões econômicas, sociais, culturais e políticas, determinantes ao entendimento das 

relações de poder que permeiam a presença das mulheres nos sistemas de mídia, são 

processadas concomitantemente. Tal procedimento se mostra necessário para que 

tenhamos condições de investigar como atuam os mecanismos que envolvem a 

propriedade e o controle corporativo, mas também as tendências da comercialização, 

integração e diversificação na produção de conteúdos pelas mulheres. Essa abordagem 

observa esses desenvolvimentos à luz de questões, como criatividade cultural, 

diversidade, eqüidade, acesso do público às informações e os ideais democráticos que 

norteiam a elaboração, a distribuição e o consumo de bens culturais (WASCO, 2006, p. 

43). 

Para Graham Murdock (2006) e Janeth Wasco (2006), as produções acadêmicas 

devem cooperar com a exposição de uma visão ampla acerca dos processos 

comunicacionais resultantes das relações hegemônicas e contra-hegemônicas que 

explicitam quem tem espaço e quem não tem na esfera pública mundial, além das 

consequências desses processos para a conformação do que ganha ou não destaque 

social (MURDOCK, 2006, p. 15).  

Muito mais do que constituir sustentáculos para o exercício do poder pelas elites, 

a mídia pode influenciar a produção mental, uma vez que regula a massificação das 

ideias de uma época. Esses sistemas operam como se a informação fosse uma obra fútil, 

perecível, feita pra ser esgotada rapidamente, sem que, nesse consumo, tenhamos 

conseguido deter algo além do efeito do seu sentido extraviado. Isso porque a 

velocidade da produção e da utilização instrumental da notícia propagada sem fronteiras 
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e em dissolução consiste em uma das marcas da transformação da comunicação e da 

cultura em mercadorias.  

Tal processo, de tão mecanizado e desumanizado, acaba por esvaziar o 

significado político intrínseco e constitutivo da produção desse campo social. Trata-se 

de um dos sintomas de um mesmo fato, no qual temos ao menos três fenômenos que 

devem ser estudados de modo integrado: (a) a superexposição da imagem e do sexo das 

mulheres; (b) a invisibilidade feminina no protagonismo das notícias; (c) sua sub-

representação nas etapas de produção e na alta gerência dos conglomerados de 

imprensa. Isso colabora com o esvaziamento do sentido político das contestações 

femininas e também possibilita a veiculação de imagens que associam as mulheres ao 

comercio do sexo e ao consumo, como argumentam Ellen Riordam e Hilleer Meeham: 

Para os Estados Unidos e as economias globais emergentes, 
sexo mais dinheiro é igual a poder. A resolução desta equação 
em estudos de mídia exige a integração do feminismo e da 
economia política. Esta abordagem integrativa não é 
simplesmente uma questão de adicionar um ao outro. Em vez 
disso, defendemos que todos os meios, estruturas, agentes, 
processos e expressões da mídia encontram sua raison d’être 
nas relações moldadas por sexo e dinheiro46. (RIORDAN; 
MEEHAN, 2002, introdução) 

 

Não estaremos falando apenas de situações ocorridas em âmbito local (Brasil), 

mas regional e mundial, uma vez que as empresas do setor utilizam as novas tecnologias 

e a transmissão globalizada para “facilitar” a propagação das mensagens, e são 

atravessadas, guardadas as devidas proporções e especificidades, pelos mesmos 

marcadores ideológicos que colocam a população feminina em desvantagem nas 

indústrias culturais. Nota-se que, em lugar de agir para eliminar entraves à ascensão 

profissional das mulheres e à divulgação de valores que as definem como objetos para o 

prazer masculino, muitas vezes, os meios de comunicação de massa acabam por 

perpetuá-los, dado o status central deles na tradução do mundo.  

Contudo, os mesmos mecanismos que compõem as reproduções dos desvalores 

podem suscitar reflexões e movimentos de resistência, uma vez que as indústrias 

culturais operam tanto na socialização, quanto nos deslocamentos dos tradicionais 

espaços de referência para o público, como um espelho da realidade que trabalha 

fortemente, por meio da linguagem, sons e imagens, com representações de etnias 

                                                 
46 Tradução livre. 
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(brancos/negros), de gênero (homens/mulheres), das gerações (novo/velho), da política 

e dos políticos (LIMA, 2006, p. 55).  

 

2.3 – Mulher e mídia: um mapa das desigualdades de gênero nas 

indústrias culturais no mundo 

 
As representações criadas pela mídia, na tentativa de traduzir a expressão de 

gênero, reforçam imagens que evocam a submissão feminina, ao ampliar suas lentes e 

apresentar elementos particulares da identidade de um determinado grupo de mulheres 

como características universais, que podem ser atribuídas a todas as representantes do 

segmento. Sendo assim, os meios de comunicação também colaboram para que 

tenhamos a noção de que, com a chegada de algumas mulheres ao poder, a assimetria de 

gênero está superada e a igualdade conquistada, o que não corresponde, por exemplo, à 

realidade vivenciada pelas profissionais de comunicação que atuam nos grupos de mídia 

em todo o mundo.  

Relatórios do Women’s Media Center (WMC)47, localizado nos Estados Unidos, 

evidenciaram que as mulheres ocupavam apenas 3% dos cargos de direção das empresas 

de comunicação dos EUA e eram responsáveis por menos de 25% dos artigos de 

opinião publicados no ano de 2010 nos jornais americanos. No cinema, 72% dos 

personagens dos filmes eram do sexo masculino; 75% dos críticos eram homens e 

somente 8% dos filmes tinham sido escritos por mulheres naquele ano. A organização 

destaca que, enquanto elas mostraram cinco vezes mais o corpo do que eles nos longas 

holywoodianos, assumiram a direção de somente 7% dos melhores filmes de 2007. 

O documento do WMC reitera a importância de outras pesquisas do gênero, 

como as que embasaram um relatório publicado pela Sociedade Americana de Editores 

de Jornais48, de 2006, sobre a estagnação do número de mulheres em cargos executivos 

nas indústrias culturais dos EUA. A publicação afirma que, embora a percentagem delas 

nas redações diárias tenha ficado entre 37,7%, cerca de 64,5% de todos os supervisores 

de mídia eram homens. Eles também representavam 58,5% dos editores de texto, 60,3% 

dos jornalistas e 72,6% dos fotógrafos.  

A esmagadora supremacia masculina não impediu que algumas mulheres 

ganhassem destaque na mídia dos EUA. Se uma das pioneiras foi a poderosa Katharine 

                                                 
47 Disponível em: http://www.womensmediacenter.com/. Acesso em: 10/05/2012, às 23h. 
48 Disponível em: http://asne.org/index.asp. Acesso em: 05/04/2010, às 18h. 
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Graham Meyer, que comandou o jornal da sua família, o The Washington Post, por 

mais de 20 anos (inclusive durante a cobertura do escândalo Watergate, que levou o 

presidente Nixon à renúncia),  a primeira jornalista a alcançar o topo do New York 

Times, Jill Abramson, passou a chefiar a publicação fundada em 1851, em 2011, 

quando promoveu uma grande transformação no campo digital do veículo. O 

NYTimes.com, na gestão dela, abocanhou mais de meio milhão de assinantes pagos e 

atraiu 40 milhões de visitantes únicos em todo o mundo a cada mês. O sucesso da 

executiva é tão estrondoso que a projetou entre as cinco mulheres mais brilhantes e 

entre as 64 personalidades mais poderosas do mundo pela lista Forbes49 em 2012.   

Menos poderosa, mas muito conceituada no mercado americano, a ombudsman 

do New York Times, Margaret Sullivan50, chegou ao cargo em 2012. Ela conquistou 

os/as leitores ao cobrar, em sua coluna, uma postura mais crítica dos jornalistas e exigir 

correções na linha editorial da publicação. Para um jornal controlado por acionistas que 

também compõem a ala mais conservadora dos EUA, o desempenho de Margareth vem 

surpreendendo pela coragem e pulso firme no exercício profissional de uma função que, 

por vezes, não consegue representar o olhar dos leitores.  

Apesar desses exemplos positivos, muitas leitoras de periódicos dos EUA têm 

acessado as sessões de cartas de vários periódicos para criticar a baixa participação 

feminina nas páginas de opinião, fato comprovado pelo levantamento do Women’s 

Media Center. Em artigo de Megan Carpentier, veiculado pelo The Guardian em 

22/02/2011 e reproduzido pelo Observatório da Imprensa51 em 01/03/2011, sob o título 

“Onde estão as mulheres?”, a jornalista conta que celebridades dos EUA, como a 

editora Anne Hays, estão protestando publicamente contra a baixa representatividade 

feminina nos setor de opinião dos jornais. Anne publicou, no Facebook, uma carta 

aberta à revista New Yorker, pedindo o dinheiro da assinatura de volta por conta do 

insignificante número de artigos escritos por mulheres. O documento tornou-se viral e 

foi republicado na revista Ms52. e no site Jezebel53. 

                                                 
49 Disponível em: http://www.forbes.com/profile/jill-abramson/. Acesso em 03/11/2012, às 23h. 
50 Disponível em: 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed719_uma_ombudsman_que_gosta_de_controv
ersias. Acesso em: 04/11/2012, às 23h. 
51 Disponível em: http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=631MON006. Acesso em: 
02/11/2012, às 14h55. 
52 A primeira edição da revista (site: http://www.msmagazine.com/), que surgiu com o objetivo de fazer 
um feminismo popular, chegou às bancas em 1972, estampando matérias sobre aborto e papéis sexuais de 
homens e mulheres. Anos depois, a revista passou a ser confundida, por parte da população dos EUA, 
como sendo a representante do feminismo no país. A partir dos anos 2000, a Ms. saiu do circuito 
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Essas ações fazem parte da atmosfera de contestação que culminou com a  

realização de um documentário que retrata a sub-representação das mulheres, tanto na 

posição de fontes de informação, quanto em postos de controle dos grupos de mídia 

norte-americanos como uma questão política. Trata-se do Miss Representation, de 2011, 

escrito, dirigido e produzido por Jennifer Siebel Newsom. O longa, exibe como a mídia 

mainstream, ao propagar valores patriarcais, contribui com a baixa representação das 

mulheres em lugares de influência política, colaborando com a depreciação da imagem 

feminina nos EUA.  

No Reino Unido, o TheMediaBriefing54 contabilizou, em 2012, como 18,8% o 

percentual de mulheres entre os/as integrantes do conselho de 23 das maiores empresas 

de mídia. Ou seja: 40 dos/as 218 diretores/as das corporações do setor. Além disso, 

quatro conselhos desses grupos não possuíam mulheres em sua composição. A situação 

pode ser ainda mais trágica para as mulheres que trabalham em empresas como o Daily 

Mail and General Trust, onde há somente uma mulher no conselho de 16 componentes, 

o equivalente a 6,25% dos diretores. Mas há brechas nessa ocupação masculina no staff 

dos media no país, uma vez que sete dos 13 integrantes do IPC Media’s, um importante 

empresa do setor, eram do sexo feminino em 2012.  

Dentre as influentes companhias pesquisadas pelo TheMediaBriefing, merecem 

destaque: Bauer Media, BSkyB, CBS Interactive, Centaur, The Daily Mail and General 

Trust, Future plc, Global Radio, Guardian Media Group, Haymarket Media Group, 

Hearst Magazines UK, Incisive, Informa, IPC Media, ITV PLC, Ni Group Ltd, Reed 

Business Information, Telegraph Media Group, The Conde Nast Publications Ltd, The 

Economist, Trader Media Group, Trinity Mirror, UBM and Which. 

O panorama provocou a Associação Britânica Mulheres no Jornalismo a mapear 

a participação por gênero na construção das notícias nos jornais do Reino Unido em 

2011. Entre os resultados, apurou que cerca de 74% dos profissionais do setor eram 

homens. Eles dominam as coberturas de política e de economia, e somente 3% dos/as 

jornalistas que cobriam esportes eram do sexo feminino. A situação é tão grave que até 

áreas tradicionalmente consagradas como sendo “femininas” nas redações eram 

                                                                                                                                               
comercial e se transformou em um periódico sem fins lucrativos, editado com o apoio da Feminist 
Majority Foundation, situada em Los Angeles. 
53 Espaço voltado para publicação de reportagens sobre moda, celebridades e sexo para as mulheres. 
Disponível em: http://jezebel.com/newspapers/. Acesso em: 29/12/2012, às 18h. 
54 Disponível em: http://www.themediabriefing.com/article/2012-10-16/board-members. Acesso em: 
05/11/2012, às 14h. 
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controladas pelos homens: eles figuravam como 49% dos repórteres de comportamento 

e 70% dos de artes. As situações da mídia londrina, mesmo que tenhamos traços 

culturais específicos, dentre outros fatores, apontam similaridades com o que a diretora-

executiva da rádio CBN, Mariza Tavares Figueira, a apresentadora do jornal do SBT, 

Rachel Sheherazade Barbosa e a produtora-executiva da Empresa Brasil de 

Comunicação (EBC), Mara Régia Di-Perna, observam ao longo das experiências 

profissionais em grandes veículos brasileiros. 

Talvez a moda seja ainda o espaço feminino por excelência, 
enquanto o esporte ainda se mantém mais masculino, embora 
com progressiva participação feminina, com exceção da 
narração, que ainda é feudo masculino. (FIGUEIRA, 2012) 
 
Acho que as editorias de esporte são mais ocupadas pelos 
homens. As de moda e beleza, por mulheres. (BARBOSA, 
2012) 
 
Economia, novas tecnologias e política são redutos onde o 
machismo está mais enraizado. (DI PERNA, 2012) 
 

Além de aparentar semelhanças com a realidade das mulheres brasileiras, o 

contexto do Reino Unido estabelece pontes com outros levantamentos, como o 

realizado, em 1995, pela pesquisadora Margareth Gallagher. Ela coordenou a 

significativa investigação, An Unfinished Story: Gender Patterns in Media 

Employment55, que examinou 239 empresas (noticiosas e de outros tipos) em 43 países. 

Gallagher desenvolveu um método de pesquisa com base em estudos de caso e elencou 

problemas na inserção das jovens jornalistas nas redações. Relatos de assédio sexual e 

moral, praticados por executivos das companhias contra mulheres em início de carreira, 

foram registrados. Ela constatou que, na maior parte das corporações, o número de 

profissionais do sexo feminino na elaboração das notícias e nos postos de direção não 

ultrapassou a casa dos 30%. A única exceção ficou com alguns países nórdicos, onde as 

mulheres estavam em pé de igualdade com os homens tanto na produção, quanto na 

gestão dos conglomerados. 

A desigualdade de gênero na imprensa também é forte no Oriente Médio e no 

mundo árabe. Um mapeamento da Federação Internacional de Jornalistas (FIJ)56, em 

2011, apontou que nem mesmo o maior contingente de mulheres licenciadas na 

profissão (60% contra 40% dos homens) é preponderante para a igualdade na presença 

                                                 
55 Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001016/101613eb.pdf. Acesso em : 22/08/2010, 
às 18h. 
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delas no mercado. Só 27% dos cargos são ocupados por elas e, no sindicalismo, 

correspondem a pouco mais de 21%. A FIJ classificou a situação como “deplorável” e 

recomendou expressamente que os grupos de mídia adotem um Código de Conduta 

Regional sobre a representação das mulheres na mídia, onde indicava a necessidade de 

políticas voltadas ao incremento da presença feminina nas redações e nos órgãos de 

classe.  

Na Suécia, três dos quatro líderes na indústria da mídia são homens. Quem 

descobriu essa disparidade foi a jornalista Monika Djerf-Pierre57. Com o título de: "O 

Sexo do Jornalismo", o levantamento foi publicado em formato de relatório, em 2007, e 

causou furor em um país conhecido mundialmente como amigável às mulheres, mas 

que, diferentemente de outros setores econômicos e de poder político, possui indústrias 

culturais amplamente dominadas pelos homens. Segundo a autora, "a influência das 

mulheres no jornalismo é uma das áreas mais problemáticas e centrais para a pesquisa 

de mídia feminista". A investigação comprovou que quase metade dos jornalistas suecos 

são mulheres, mas, mesmo assim, três dos quatro líderes da indústria da mídia são 

homens. Somente na radiodifusão pública e nas revistas, as mulheres são 40% da força 

de trabalho.  

A “lógica de gênero”, conceituada por Monika Djerf-Pierre, obedece a um 

padrão geral no setor: os homens são responsáveis pela produção de notícias sobre a 

esfera da política, negócios e poder, recorrem às fontes do sexo masculino e assumem o 

“manto da objetividade”. Enquanto que as jornalistas cobrem a esfera privada, escutam 

fontes do sexo feminino e produzem uma escrita mais intimista. Para ela, essas 

empresas associaram status e poder a características da masculinidade como imperativas 

ao gerenciamento dos negócios. As concepções, por sua vez, alicerçam a imagem e a 

missão de todo o campo do jornalismo no país. Mas esses valores, que fundamentam a 

existência dos “tetos de vidro”, não estão somente incutidos na mídia local, são 

reproduzidos em escala mundial, como o que descreve a Jornalista da EBC, Mara Régia 

di Perna: 

No mercado de trabalho, principalmente, nas áreas de economia 
e jornalismo, a “mulher maravilha” continua perdendo espaço 
para o "Super Homem". Nas redações, freqüentemente, somos 
acusadas de temperamentais (a famigerada TPM contribui 

                                                                                                                                               
56 Cujo site é: http://www.ifj.org/es.  
57 Disponível em: http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/248_248_djerf-pierre1.pdf. Acesso em: 
08/11/2012, às 12h. 
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muito pra formar esse senso comum), e a mídia, em geral, faz 
questão de reforçar o estereótipo. Emoção, sensibilidade e 
compreensão contam pontos contra nós. Afinal, os homens são 
os donos da razão, são frios e equilibrados. Atributos 
extremamente valorizados na vida profissional. Inconstância de 
temperamento, estresse e ansiedade, são elementos muito mal 
vistos e prejudiciais à ascensão feminina ao poder e ao 
comando. (DI PERNA, 2012) 

A situação é grave para a correspondente da Reuters Thompson, no Brasil, Ana 

Cristina Flor. Para a jornalista, a segregação de espaços entre os gêneros e a dupla 

jornada feminina, acaba por prejudicar as carreiras de muitas profissionais de 

comunicação. 

Temos extensas horas de trabalho e dedicação, em que a mulher 
muitas vezes se divide entre família e carreira de maneira mais 
acentuada que os homens e há desigualdades dentro das 
empresas, onde o homem é visto como um chefe mais "duro", 
enquanto a mulher é escolhida para chefias intermediárias. 
(FLOR, 2012) 
 

A Universidade de Indiana58 lançou um documento, em 2003, onde mostrava 

que o salário anual das jornalistas correspondia a 81% do dos homens, estimado em U$ 

46,758. A instituição relatou que enquanto o fosso salarial crescia naquele ano, a 

presença das mulheres nos cursos de jornalismo só aumentava. Na Itália, pelo menos 

46% dos jornalistas são do sexo feminino, mas as mulheres só ocupam 24% por cento 

dos cargos de gestão das empresas de comunicação, de acordo com o Relatório Anual 

sobre a Profissão Jornalística, de 2003. Em 2006, Marina Cosi, da Federação Nacional 

de Imprensa Italiana (FNSI), realizou um novo levantamento e verificou que as 

mulheres representavam menos de um terço dos jornalistas empregados. E também 

verificou que os cuidados com a família e os filhos, que recaem maciçamente nas mãos 

femininas, estavam prejudicando os voos que elas tentavam alçar nas corporações, uma 

vez que não dispunham da mesma disponibilidade que os homens apresentavam. Para a 

diretora de redação do Correio Braziliense e única mulher no condomínio dos Diários 

Associados, Ana Dubeaux, equacionar família e carreira é uma tarefa árdua para as 

mulheres. Elas precisam ser “fantásticas”, ter sucesso no mercado e não descuidar da 

vida doméstica.  

A minha vida sempre foi muito voltada ao trabalho. Quando 
tive filhos, reduzi o tempo. Mas, depois, voltei com carga total. 
Sou bicho de redação. Me envolvi com a profissão sem deixar a 
família de lado. Isso é muito difícil, mas consegui manter laços 

                                                 
58 http://www.indiana.edu/. 
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fortes com meus filhos. É barra pesada administrar as duas 
coisas. Eu casei com jornalista e isso pode ter ajudado. Mas os 
homens sempre cobram muito. A gente tem que ser super em 
tudo: trabalhar muito bem, não pode desagradar, tem que ser 
eficiente, tem que ser simpática, tem que ser fantástica, tem que 
namorar bem. Não pode ter TPM. Tem que ser super. 
(DUBEAUX, 2012) 
 

Mas qual a receita para equilibrar a vida privada com a profissional? Como essas 

mulheres conseguem a façanha em um País onde a dupla jornada ainda faz parte da 

rotina? Dados do IBGE, de 2010, demonstram que elas levavam 2,5 vezes mais tempo 

com tarefas domésticas do que os homens. Dedicavam 27,7 horas semanais a essas 

atividades e eles, apenas 11,2 horas. Enquanto isso, a colunista do Estado de São Paulo, 

Eliane Cantanhêde destaca que os cuidados com a família, ainda sob a responsabilidade 

feminina, pesam na hora de investir na carreira: 

 
Um pouco é da cultura, da tradição. Outro tanto é a velha 
história da família, dos filhos, da licença-maternidade. Mas isso 
vem mudando muito com o tempo e temos vários exemplos de 
mulheres em cargos chaves: Eleonora de Lucena foi diretora da 
Folha de S. Paulo durante anos, Helena Chagas é chefe da 
Comunicação Social do governo Dilma, Sílvia Faria foi diretora 
tanto da sucursal do Globo quanto da sucursal da TV Globo, eu 
mesma fui diretora de importantes redações em Brasília. 
(CANTANHÊDE, 2012). 

 

Já para a diretora da Rede Globo Nordeste, Jô Mazarollo, que equilibra casa, 

família com a gestão da maior emissora do segmento, em nove estados, as mulheres 

precisam ser mais ousadas e levar as múltiplas habilidades que desenvolveram, na 

esfera privada, para o mundo do trabalho se quiserem superar os desafios. 

 
Falta coragem. Falta perder o medo. As mulheres precisam ter 
mais ousadia. A mulher tem uma coisa séria: ela tem que provar 
pra ela, para os outros, para os homens que trabalham com ela, 
para as pessoas da rua. Nós temos uma necessidade extrema de 
provar que somos competentes. Mas há executivos bons e 
outros que não são tão bons e vão se reinventando. Há muitas 
mulheres que, por conta dos cuidados com a família, desistem 
do primeiro cargo de chefia. É preciso levar a experiência do 
que nós fazemos em casa, com maestria, quando administramos 
tantas coisas, para o espaço do trabalho. Somos todas ministras 
da economia, mas sempre pensamos: o que irão dizer se eu 
entrar lá? (MAZZAROLO, 2012) 

 

As constatações oriundas de relatórios da Índia e da Itália sobre a vida laboral 

das profissionais de comunicação estão em sintonia com aspectos dos depoimentos de 
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Jô Mazzarolo, Eliane Cantanhêde e Ana Dubeaux e com os dados colhidos pelos 

estudos realizados em outros países, por apresentar que as jornalistas e as dirigentes das 

mídias corporativas vivenciam o peso da dupla jornada e têm mais entraves para galgar 

posições de chefia nessas cadeias de informação do que as mulheres que trabalham em 

outras companhias.  

As pesquisas relacionadas acima e as opiniões das profissionais brasileiras 

também dialogam com aspectos apontados pelo estudo de caso múltiplo sobre a lógica 

de gênero em 15 redes de televisão e 19 prestige papers de 11 países (cujos dados estão 

aprofundados no capítulo 3 dessa tese). E estabelecem, ainda, contato com os resultados 

do Relatório Global Sobre a Condição da Mulher na Mídia Noticiosa, da Women’s 

Media Foundation (IMWF)59, sobre o status de gênero nos cargos de direção em 

veículos de comunicação em 66 países em 2011. O trabalho teve a colaboração de 150 

pesquisadores oriundos de 59 nações, que levantaram informações de 552 empresas de 

rádio, televisão e de jornais. A síntese dos levantamentos realizados pela IMWF 

assinala: 

• As mulheres representam apenas um terço (33,3%) da força de trabalho do 

jornalismo em tempo integral nas 522 empresas pesquisadas.  

• Elas têm aumentado suas posições nos cargos superiores de direção, em 

comparação com um estudo de Margaret Gallagher (1995), mostrou que 

ocupavam, em média, apenas 12% dos postos superiores de direção em 239 

empresas.  

• Elas estão em 26% dos lugares de direção e em 27% dos de alta gerência. 

• O estudo abrangeu 170 mil pessoas na mídia, encontrou uma maior 

representação das mulheres nos cargos de direção e alta gerência na Europa 

Oriental (33% e 43%, respectivamente) e na Europa Nórdica (36% e 37%, 

respectivamente) do que em outras regiões estudadas. Na Ásia e na Oceania, as 

mulheres são quase 13% das pessoas na administração dos meios de 

comunicação.  

• Em alguns países, individualmente, elas excederam os homens nesses níveis. Na 

África do Sul, 79,5% dos empregados da gerência sênior são mulheres. Na 

Lituânia, dominam as listas de repórteres juniores e seniores em níveis 

                                                 
59 Disponível em: http://iwmf.org/pdfs/IWMF-Global-Report.pdf. Acesso em: 10/06/2011, às 18h. 
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profissionais (78,5% e 70,6%, respectivamente). Nesse país, a representação das 

mulheres está quase igual a dos homens nos níveis de média e alta gerência. 

• O relatório da pesquisa coletou respostas obtidas por meio de um questionário 

aplicado por estudiosos de 59 países. Foram entrevistados 522 executivos de 

empresas de notícias. 

• Os jornais impressos (48%) compõem quase metade da amostra do estudo. As 

emissoras de televisão e as de rádio participaram com porcentagens praticamente 

iguais (24% e 28%, respectivamente); 

• Entre a classe dos repórteres, os homens ocupam quase dois terços dos postos de 

trabalho. Enquanto isso, as mulheres ocupam 36% desses cargos. No entanto, 

entre os profissionais de alto nível (os seniores), as mulheres estão se 

aproximando da paridade com 41% da edição, captação de notícias e trabalhos 

de escrita. 

• O estudo global identificou os “tetos de vidro” para as mulheres em 20 dos 59 

países estudados. Geralmente, essas barreiras invisíveis foram encontradas nos 

níveis de gerência média e sênior. Pouco mais da metade das empresas 

pesquisadas tem uma postura política definida sobre a questão da equidade de 

gênero. Estes dados variaram de 16% nas empresas do Leste Europeu para 69% 

na Europa Ocidental e na África Subsaariana; 

• Poucas empresas no mundo possuem política de gênero. Na América Latina, por 

exemplo, o estudo não detectou dados que indiquem que as empresas 

pesquisadas possuam essa política. 

 

A assimetria de sexo também foi descrita como predominante na Austrália. Em 

passagens do livro The Gendered Newsroom, Louise North (2009) dissertou sobre as 

nuances da superioridade masculina, naquele país, ao informar que, em 2006, os 

principais jornais metropolitanos eram editados por eles. A desigualdade descrita pela 

autora ocorre ao mesmo tempo em que cresce a ocupação feminina nas indústrias 

culturais em cargos de produção desde a segunda guerra mundial. E quando mais que o 

dobro das vagas dos cursos de jornalismo, nas escolas de comunicação, era de 

estudantes do sexo feminino.  

A despeito da constatação da tendência para a sub-representação das mulheres 

em cargos executivos e na produção de notícias, os estudos da World Association for 
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Christian Communication (WACC), entre 2000 e 2010, reiteram que os homens ainda 

têm a hegemonia tanto na  preparação quanto na apresentação (âncoras e locutores) de 

conteúdos. De acordo com o relatório “Who Make The News”, difundido em 2011, o 

número de mulheres na reportagem ficou, em 2010, igual ao levantado em 2005: 37% 

dos/as profissionais da mídia pesquisados.  

 Chama atenção o forte incremento da participação feminina no rádio no período 

compreendido entre 2000 e 2005 (passou de 27% a 45%). Todavia, em 2010, houve 

uma queda de oito pontos percentuais na presença delas na estatística de produção de 

notícias para o veículo, caindo para 37%. O dado mais animador da WACC vai para a 

apresentação em televisão, quando 52% das notícias nessas emissoras foram 

transmitidas por mulheres e 45% das de rádio foram protagonizadas por elas. O informe 

de 2010 informa que houve um leve aumento da participação das mulheres como 

repórteres em vários temas noticiados quando a organização combina os dados de todos 

os meios noticiosos pesquisados desde 2000. Elas só não conseguiram avançar em 

editorias sobre “ciência/saúde”. 

 

2.4 – O patriarcado e o machismo fundamentam a sub-representação 

feminina nos meios de comunicação  

 
Compreendemos que os fatos sociais não podem ser estudados sem que 

tenhamos uma concepção dinâmica da realidade. Não devem ser exilados dos cenários 

onde estão imersos. Eles são afetados por elementos da política, economia e da cultura. 

Dessa forma, iremos estudar a posição das mulheres na elaboração de conteúdos nas 

indústrias culturais em consonância com o universo onde as técnicas de produção estão 

inseridas.  

Os dados estão sendo analisados, na tese, por país, de modo que tenhamos um 

mosaico que poderá lançar pistas para o aprofundamento da investigação por meio das 

entrevistas e demais procedimentos teórico-metodológicos realizados. Contudo, eles 

serão cruzados, para efeito de observação da participação das mulheres em televisão, 

nas nações onde os casos múltiplos foram coletados, quer seja na produção do 

jornalismo, quer no entretenimento. Também foi empreendida a categorização dos 

cargos ocupados pelos/as profissionais, tanto nas emissoras de televisão, quanto nos 

jornais, com vistas à obteção de subsídios acerca do envolvimento de mulheres e 
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homens nos prestige papers. Além disso, serão elencados os cargos ocupados e os 

conteúdos elaborados de acordo com o gênero. Desse modo, poderemos ter elementos 

para revelar traços da discriminação presentes no cotidiando das profissionais 

brasileiras, entrevistadas pela pesquisa, na tentativa de relevar de qual modo os sistemas 

de dominação, que atuam de modo subliminar, estão presentes nesses setores. 

A gente não pensa nisso. E não pensa porque acha natural, ou 
porque não tá nem aí. A gente deveria se concentrar nisso pra 
ver por que ocorre, para estudar e aprofundar pra saber se esse 
preconceito de fato existe, de qual tamanho é. Se o preconceito 
é um monstro enorme e tem impedido que muitas mulheres 
avancem ou se está menor. A existência do preconceito é um 
sinal de que há alguma coisa errada no jornalismo. 
(DUBEAUX, 2012) 

 

Mesmo tendo conseguido informações que refletem a situação das mulheres em 

contextos diversos, podemos, com base nas situações coletadas, visualizar que, 

independentemente de fronteiras, elas enfrentam problemas similares. Questões como as 

que os estudos da Economia Política Feminista examinam ao diagnosticar as opressões 

por classe, raça e gênero, em meio aos processos engendrados pelo capitalismo, que 

acabam por evidenciar a desvalorização feminina no mercado de trabalho. É como se 

prevalecessem imagens de gênero que não permitem o avanço das mulheres, como 

salienta Laís Abramo: 

Entendemos por imagens de gênero as representações sobre as 
identidades masculina e feminina que são produzidas social e 
culturalmente, e que determinam, em grande medida, as 
oportunidades e formas de inserção de homens e mulheres no 
trabalho. Elas são parte constitutiva de uma ordem de gênero 
(que inclui não apenas o trabalho, como também todas as outras 
dimensões da vida social) e uma divisão sexual do trabalho que, 
ao mesmo tempo em que conferem à mulher a função básica e 
primordial de cuidar do mundo privado e da esfera doméstica, 
atribuem a essa esfera um valor social inferior ao do mundo 
“público”, além de desconhecer por completo seu valor 
econômico. Nesse sentido, são elementos fundamentais no 
processo de reprodução das desigualdades que continuam sendo 
observadas e vivenciadas pelas mulheres trabalhadoras. Elas são 
prévias à inserção de homens e mulheres no trabalho, ou seja, 
são produzidas e reproduzidas desde as etapas iniciais da 
socialização dos indivíduos. Por sua vez, condicionam 
fortemente as formas (diferenciadas e desiguais) de inserção de 
homens e mulheres no mundo do trabalho - tanto as 
oportunidades de emprego quanto as condições em que este se 
desenvolve. (ABRAMO in OIT, 2010, p. 17) 
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Essas representações, reeditadas pela ordem de gênero instalada na mídia 

brasileira, marcaram a carreira de Eliane Cantanhêde. Ela teve que superar o machismo 

nos tempos em que características ditas “masculinas” eram consideradas mais 

adequadas à sobrevivência na profissão do que as ditas “femininas”, sobretudo nas 

colunas e espaços de opinião, que, até hoje, ainda são (ver dados oriundos do estudo de 

caso múltiplo, no cap.3) redutos aonde as mulheres têm dificuldade de chegar. 

Quando saí da cobertura da área social e de uma Newsletter e, 
em um ano, virei coordenadora de Política no Jornal do Brasil 
(então em grande fase), um colega mais velho espalhou aos 
quatro ventos: “Isso aí não dura dois meses”. Mas ele errou. Fui 
uma boa coordenadora e acabei tendo duas promoções em 
função disso, virando chefe de redação e colunista no jornal. 
Também quando virei uma das substitutas do Castelinho 
(Carlos Castelo Branco) às segundas-feiras na coluna do JB, 
então a mais prestigiada no país, ele ficou uma arara: “Qualquer 
um já pode escrever na minha página agora?” Lá pela terceira 
coluna que fiz, ele entrou na redação, foi no meu “aquário” e 
meu deu um abraço: “Essa coluna eu assinaria embaixo”. Foi o 
maior elogio da minha vida profissional. (CANTANHÊDE, 
2012) 
 

A jornalista e colunista da Revista Época, Eliane Brum, percebe que as mulheres 

eram, de certo modo, preteridas quando se candidatavam para trabalhar em 

determinadas coberturas por conta do perigo que poderiam correr, ou mesmo em razão 

dos nichos determinados pelo sexo masculino nas redações: 

 
Uma única vez fui assumidamente preterida por ser mulher. Fui 
informada de que eu seria a melhor escolha para uma 
determinada cobertura, mas que meus chefes – homens – 
consideraram que eu enfrentaria um risco maior por ser mulher. 
E então fui preterida. Era uma cobertura de um país em guerra. 
Fiquei bastante decepcionada por isso e demonstrei minha 
discordância com toda a clareza. Mas entendi que a decisão, 
ainda que equivocada, se devia a uma preocupação sincera, 
devido ao risco de estupros naquela região. (BRUM, 2012) 

 

Mesmo reconhecendo que essas dificuldades não ocorreram exclusivamente nas 

trajetórias profissionais das duas jornalistas brasileiras, não podemos unicamente 

comparar a posição das mulheres nessas sociedades e relacionar os problemas que elas 

enfrentam de modo a generalizar a ocorrência de tais fenômenos. É preciso ter um olhar 

crítico, capaz de apontar articulações e tendências que emergem do levantamento de 

dados oriundos de realidades distintas, mas que são reproduzidos por várias corporações 

do setor das comunicações.  
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Há uma profunda interlocução entre a homogeneização da produção, com base 

em uma pretensa compreensão, pelas empresas, do que representa as “necessidades do 

público”. Essas “convenções” também fazem parte daquela que tende a supervalorizar 

certas características “masculinas” e rótulos de gênero classificados, hoje, como 

insustentáveis por várias organizações internacionais de imprensa que não admitem a 

marginalização feminina. São práticas opressivas, institucionalizadas em várias 

empresas, que podem ser empreendidas por homens e mulheres. O depoimento da 

jornalista do Blog da Igualdade, do Correio Braziliense, Sandra de Souza Machado, 

ilustra bem essa situação: 

Quando chegamos ao topo, em geral, somos discriminadas, 
duvidam de nossa capacidade, e sofremos piadas 
preconceituosas vindas de todos, independente do gênero. 
Temos que ser muito melhores que os homens para mantermos 
nossas posições. Quando eles estão nervosos e soltam broncas 
em todos, é porque têm razão. Quando as mulheres decidem dar 
uma bronca para fazer algo funcionar, é porque estão na 
“TPM”, são desequilibradas, não deveriam estar ali, e pouco 
crédito é dado a elas. (MACHADO, 2012) 
 

Para Sara Lovera, fundadora da organização Comunicação e Informação da 

Mulher (Cimac), uma agência de notícias feminista que iniciou suas atividades em 

1988, na Cidade do México (em artigo publicado no Observatório da Imprensa60, em 

2011), estamos tratando de uma realidade vivida, pelas mulheres, desde os anos de 

1970, quando as feministas foram às ruas e promoveram mudanças no mundo e nas 

formas de representação. Mas, como relata a jornalista, quem trabalhava (e ainda 

trabalha) nas redações experimentava a invisibilidade. De certo modo, Sara Lovera 

expõe que as lutas gerais feministas ainda não foram incorporadas pelos grupos de 

mídia.  

 
Lo que sucedía al interior de los medios tanto como espacios de 
difusión como de confección es sencillo de narrar. Se trataba de 
espacios dominados por una visión patriarcal y opresiva. Peor 
aún, en los años 70, era en los medios donde se fustigaba y 
deformaba sistemáticamente la naciente revuelta femenina. Y 
en esos medios habría que hilvanar cuidadosamente un nuevo 
perfil. Nuestro trabajo ha sido poco estudiado. Las personas que 
trabajamos en los medios comerciales y comunes no estamos en 
la historia de la lucha por la liberación. Hoy el desafío sigue 

                                                 
60 El reto de este siglo denominado de la Sociedad de la Información. Disponível em: 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/mulheres_na_midia_mexicana. Acesso em: 
15/06/2012, às 16h. 
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siendo: hacernos visibles en los medios, tanto como las mujeres 
lo hemos logrado en la sociedad.61 (LOVERA, 201162) 

 

Talvez, por isso, os mapeamentos sobre a situação laboral das mulheres, 

realizados em vários países, os estudos de caso (analisados no capítulo 3 da tase) e os 

depoimentos de quase todas as 15 jornalistas brasileiras entrevistadas para esta pesquisa 

indicam que a conversão das diferenças biológicas em diferenças políticas demarca 

dificuldades para as mulheres nos ambientes de trabalho, uma vez que... 

Há casos em que os escolhidos são homens, mesmo que não 
tenham as mesmas credenciais e qualificações. Simplesmente 
porque os homens – o chamado male bonding (laços 
masculinos) – os escolhem “com pena porque são chefes de 
família e estão desempregados (ou ganham pouco)”, veja aí o 
problema! E nós, mulheres que também sustentamos nossas 
casas, somos deixadas de lado. (MACHADO, 2012) 

 

Tal realidade, estampada pela editora do Blog da Igualdade, Sandra Machado, 

tem sido denunciada nos relatórios da Federação Internacional de Jornalistas (FIJ). A 

Declaração de Bruxelas, lançada em 31 de maio de 2009, por 60 jornalistas de 45 

países, que participavam de uma conferência sobre ética e gênero realizada pela FIJ, 

repudia qualquer forma de discriminação ao sexo feminino. O documento busca 

inspiração nas convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre 

igualdade de tratamento de gênero no mercado laboral, na Declaração de 1993 da FIJ, 

sobre igualdade de oportunidades entre homens e mulheres nas resoluções e no plano de 

ação adotado pelo Congresso da FIJ, em Seul, 2001, e nas orientações sobre direitos de 

gênero do Congresso Mundial da FIJ, realizado em Atenas, em 2004. Segundo a 

Declaração de Bruxelas63: 

(...) É essencial manter princípios de reportagem ética para lutar 
contra estereótipos de gênero, combater comportamento 
agressivo, assédio, desigualdade na promoção, formação e 
salário, e defender a dignidade no nosso trabalho como 

                                                 
61 Tradução nossa: O que aconteceu dentro dos meios de comunicação, tanto como espaços de 
transmissão, quanto de produção é fácil de contar. Tratavam-se de espaços dominados por uma visão 
patriarcal e opressiva. O pior, nos anos 70, foi que nos meios de comunicação se castigou e divulgou de 
forma sistematicamente distorcida a nascente revolta feminina. Nesses meios se alinhavava 
cuidadosamente um novo perfil. Nosso trabalho tem sido pouco estudado. Nós, pessoas que trabalhamos 
nos setores de mídia comercial e comunitária, não estamos na história da luta pela libertação. O desafio de 
hoje permanece sendo o de nos tornarmos visíveis na mídia assim como somos na sociedade. 
 
62 Mulheres na mídia mexicana. Disponível em: 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/mulheres_na_midia_mexicana. Acesso em: 
15/06/2012, às 16h. 
63 O documento completo encontra-se no anexo “D”. 
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jornalistas e profissionais de mídia. Jornalistas e sindicalistas 
devem trabalhar juntos para melhorar o jornalismo ético, 
respeitar os direitos e a dignidade de todas as mulheres e 
garantir que as imagens das mulheres na imprensa e na 
sociedade reflitam a necessidade de acabar com toda a 
discriminação na vida social, econômica, política e cultural. É 
preciso que as mulheres possam trabalhar em condições de 
segurança idênticas às dos seus colegas do sexo masculino. 
(FIJ64, 2009) 

 

No Brasil, as articulações entre a FIJ e a Federação Nacional dos Jornalistas 

(FENAJ) junto com a ONU Mulheres e as Secretarias Nacionais de Políticas para as 

Mulheres (SPM) e de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), em 2010, resultaram no 

lançamento de um manual sobre raça e gênero para profissionais de mídia. A parceria 

teve início durante a realização do 34º Congresso da Fenaj, em Porto Alegre, 2010, que, 

sua carta65 final, convoca: “Além das lutas sindicais específicas, os jornalistas 

brasileiros se comprometem a trabalhar no combate ao racismo e pela promoção de 

políticas de equidade de gênero, raça e etnia na organização da categoria e na produção 

jornalística”.  

Organizada pela jornalista Angélica Basthi, a produção66 subsidiou a realização 

de cursos de formação com jornalistas em oito cidades brasileiras, em 2011, para 

trabalhar as desigualdades estruturais que colocam as mulheres e os/as negros/as em 

situação de vulnerabilidade nas indústrias culturais e orientar as coberturas equitativas, 

que levem em consideração os recortes de raça e gênero. Os encontros também 

fomentaram a criação de grupos de gênero e de raça nos sindicatos filiados à FENAJ 

para fortalecer o enfrentamento às opressões que mulheres e negros/as ainda 

experimentam nos múltiplos setores de produção das indústrias culturais. 

As mulheres jornalistas, como todas as mulheres trabalhadoras, 
são expostas cotidianamente às discriminações de gênero. São 
perseguidas sexualmente ou moralmente por serem mulheres. 
Ainda que sejam maioria nas redações e desempenhem as 
mesmas funções que os colegas do sexo masculino, as mulheres 
não ocupam proporcionalmente as chefias, ganham menos e são 
desconsideradas na seleção das vagas porque engravidam ou 
porque têm filhos ou filhas. Em alguns casos, os homens 
chegam a ter preferência para fazer as pautas de maior impacto 

                                                 
64 Disponível em: http://www.fenaj.org.br/materia.php?id=2631. Acesso em 18/11/2012, às 15h30. 
65 FENAJ. Carta de Porto Alegre. Disponível em: 
http://www.direitoacomunicacao.org.br/content.php?option=com_content&task=view&id=7074. Acesso 
em: 19/11/2012, às 18h. 
66 Disponível em: http://generoracaetniaparajornalistas.files.wordpress.com/2011/07/guia_miolo.pdf. 
Acesso em: 18/11/2012, às 20h. 
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na opinião pública ou que representem os espaços masculinos 
“tradicionais”. (BASTHI, 2011, p. 20) 

 

Assim, como a inserção delas em espaços de poder se dá majoritariamente nas 

etapas de produção, podemos compreender o significado da presença feminina nesses 

lugares das engrenagens como operárias em uma linha de fabricação industrial. Para a 

jornalista do Blog da Igualdade, do Correio Brasiliense, Sandra de Souza Machado, as 

mulheres brasileiras ainda não chegaram à paridade com os homens, no jornalismo, por 

conta dos: 

Valores patriarcais machistas. Devido a essa tradição social, 
cultural e religiosa, muitos ainda afirmam, erroneamente, que 
são os homens que “sustentam” mulheres e filhos. Sabemos 
que, nos últimos 20 anos, as mulheres tornaram-se 
independentes e “chefes de família”. Aliás, os dados/estatísticas 
apontam que mais de 35% dos chefes de família são mulheres 
“chefas”! Na mídia brasileira, tais valores culturais predominam 
pelo reacionarismo machista e pela ignorância/intolerância 
mesmo. (MACHADO, 2012) 
 

Como a mídia não é um ambiente homogêneo, mas permeado por contradições, 

podemos identificar exceções. Há lugares, também no Brasil, onde as mulheres estão 

conseguindo chefiar editorias e programas em televisão. As pioneiras abriram os 

caminhos para que outras pudessem chegar ao topo no jornalismo, como apontam 

Eliane Brum e Eliane Cantanhêde. Mas nem sempre foi assim. A longa jornada das 

mulheres rumo aos postos executivos remonta da década de 1980, quando as pioneiras 

“invadiram” as redações. Até então, as revistas femininas e os jornais temáticos (para 

mulheres) eram quase os únicos veículos onde elas poderiam atuar. 

Também acho que elas abrem mais espaço qualitativo para 
outras mulheres, mas não quantitativos. Ou seja: mulheres 
chefes gostam de ter uma sub que seja também mulher. Eu acho 
que as mulheres são muito mais confiáveis. (CANTANHÊDE, 
2012) 
 
Hoje, de imediato, lembro de três mulheres que comandam os 
principais jornais de sua região: Marta Gleich, na Zero Hora, de 
Porto Alegre; Cileide Alves, em O Popular, de Goiânia; e Ana 
Dubeux, no Correio Braziliense, em Brasília. E, ainda, Mariza 
Tavares, na CBN (nacional). Quando iniciei no jornalismo, em 
1988, não recordo de nenhuma mulher no cargo de direção de 
veículos de imprensa, com exceção das revistas femininas. 
(BRUM, 2012) 

 

A maior inserção feminina nos meios de comunicação, principalmente a partir 

dos anos de 1990, no Brasil, mesmo que os estudos de referência sobre gênero e mídia 
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ainda apontem a supremacia numérica masculina nas redações, tem favorecido a criação 

de um ambiente propício para o maior engajamento das mulheres ao jornalismo. Paula 

Losada e Lúcia Guimarães reconhecem esse fenômeno: 

Lá no Diário, temos uma situação diferenciada: quase todas as 
editorias são chefiadas por mulheres. Temos um privilégio: um 
maior número de mulheres em toda a redação. Só na editoria de 
esportes é que há mais homens. Em economia e política, além 
de no caderno de cultura, há mais mulheres. Não sei se é porque 
temos uma diretora de direção, mas as mulheres têm muito 
espaço no nosso jornal. (LOSADA, 2012) 
 
Destaco Alice Maria, na TV Globo, e Letícia Muhana, 
fundadora do GNT, que dão bastante espaço para mulheres e 
devo vários momentos da minha carreira a elas. 
(GUIMARÃES, 2012) 
 

Enquanto parte das jornalistas entrevistadas pela pesquisa relataram casos de 

discriminação por gênero em suas trajetórias, Vera Brandimarte, diretora de redação do 

Valor Econômico, afirmou, recentemente, em palestra na 68ª Assembleia Geral da 

Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP), em novembro de 2012, em São Paulo, que 

“a questão de gênero é um não-assunto nas redações. Nas grandes redações, é um tema 

que não se coloca mais. Prevalece a questão da competência67”. Será? Quem atua no 

setor reconhece que a valorização feminina não é regra predominante no jornalismo. A 

editora executiva do Diário de Pernambuco, Paula Losada, reconhece que o machismo 

ainda tem lugar nas redações. 

Eu tive muita sorte. Tive chefes homens e mulheres e nunca fui 
preterida. Pelo contrário, fui valorizada. Mas me considero 
como uma exceção. Ainda tem muito machismo nas redações. É 
uma coisa meio que “velada”. (LOSADA, 2012) 
 

Enquanto Paula Losada não teve que superar discriminações em sua trajetória 

profissional, a Gerente do Núcleo de Qualificação e Monitoramento de Mídia da ANDI 

– Comunicação e Direitos, Suzana Varjão, viveu dias de opressão em um dos maiores 

jornais da Bahia nos anos de 1980. Tudo isso porque seus colegas de trabalho não 

admitiam ser chefiados por uma mulher: 

Na empresa de comunicação na qual passei a maior parte de 
minha trajetória profissional, cheguei a um cargo de comando, 
numa época em que isso era bem mais raro (década de 80). E 
sofri muito por conta dessa ascensão. Chegaram a escrever 
impropérios nas portas dos banheiros masculinos, como se fora 

                                                 
67 Disponível em: http://oglobo.globo.com/economia/sip-aumenta-numero-de-mulheres-no-comando-das-
redacoes-6400690. Acesso em: 5/11/2012, às 19h. 
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um absurdo uma mulher estar ocupando um cargo que deveria 
ser “naturalmente” dos homens. A maioria dos editores 
(homens, todos) tinha outros empregos, outras atividades, e a 
disputa entre eles era para ver quem saía mais cedo do jornal. 
Eu era motivo de piada, por não seguir esse “ranking”. Bem, 
após ter pedido demissão, em 2003, fui intimada pela Justiça 
Trabalhista. Razão: os principais articuladores do “ranking” 
haviam sido demitidos e alegavam que eu recebia salário maior 
que o deles, pelo mesmo cargo ocupado – o que era uma 
mentira deslavada, logo desmascarada, claro. (VARJÃO, 2012) 

 
Quando percebemos, nesses veículos, as arquiteturas globais consolidadas que 

ditam etapas de elaboração semelhantes no tratamento das notícias, visualizamos pontos 

de contato entre os fenômenos que envolvem a inserção feminina no mercado e os que 

permeiam o cotidiano das mulheres inseridas em outros setores da economia mundial. 

Estamos lidando com similaridades que ainda revelam traços da subalternidade delas 

nas indústrias culturais. Fator que pode ser entendido quando nos reportamos ao 

pensamento de Denis de Moraes, ao explicar as contradições que atravessam esse 

campo. 

Impossível conceber o campo midiático como um todo 
harmonioso e homogêneo, pois está atravessado por sentidos e 
contrassentidos, imposições e refugos, aberturas e obstruções. 
Daí a existência de entrechoques de concepções que se 
enfrentam e se justapõem em diferentes circunstâncias 
históricas. É um campo permeado por contradições, oscilações 
de gostos, preferências e expectativas. (MORAES, 2009, p. 47) 

 

O olhar de Mariza Tavares Figueira, diretora-executiva da CBN, capta 

progressos das mulheres nas organizações Globo. Tanto para ela, que não acredita na 

necessidade de instituição de uma política de gênero nas corporações, quanto para a 

correspondente do Estado de São Paulo em Nova York, Lúcia Guimarães, a equação 

mulher e mídia deverá ser resolvida, brevemente, de modo relativamente simples: 

quanto maior for o número de mulheres nas redações, maior será a representatividade 

delas nos postos de chefia.  

O jornalismo talvez seja uma das atividades onde mais se 
pratica a meritocracia. Alguns exemplos: a redação do jornal 
carioca O Globo tem mulheres comandando as editorias de 
país/política; cidade/rio; economia; internacional; ciência; e 
cultura – além de ter uma mulher entre os quatro editores-
executivos e uma diretora no board. A TV Globo acabou de 
transformar a jornalista Silvia Faria em diretora de jornalismo. 
No Sistema Globo de Rádio, além do meu cargo (diretora-
executiva da CBN), há uma outra diretora, responsável pela 
área de finanças, numa diretoria composta por cinco pessoas. 
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Até a década de 1980, os cargos de chefia eram exclusividade 
masculina e o contingente feminino se concentrava nas seções 
de amenidades. Em 30 anos, a configuração das redações 
mudou a ponto de isso se refletir também na ocupação dos 
cargos de chefia. A questão agora é matemática: cada vez mais 
mulheres ocuparão postos de comando, porque também são 
maioria nas redações. (FIGUEIRA, 2012) 
 
A baixa representação feminina na mídia reflete a baixa 
representação em outras indústrias. E o crescimento se deve, da 
mesma forma, ao crescimento da participação de mulheres em 
posições de gerência e ao aumento da presença de mulheres nas 
universidades em cursos de mídia. (GUIMARÃES, 2012) 

 

Mas, na prática, não é isso o que ocorre. Os estudos acerca da posição das 

mulheres nas mídias não encontram uma relação direta entre quantitativo no mercado e 

ascensão aos postos de chefia. Não é tão “natural”, para elas, alcançar status de 

comando nessa arena. Altos índices de mulheres nos cursos de jornalismo não têm, até 

agora, sido preponderantes para a “conseqüente” elevação do contingente delas na 

supervisão das organizações do setor.  

As informações do relatório do IWMF, de 2011, coletadas em 15 empresas de 

notícias do Brasil (12 jornais e três emissoras de televisão que empregam cerca de 4.500 

pessoas, incluindo 2.724 homens e 1.769 mulheres) são reveladores. Ele define a 

posição feminina como marginal e revela a exclusão das mulheres na maior parte dos 

níveis profissionais. Segundo o relatório, as brasileiras quase não têm presença nos 

cargos de governança ou chefia, chegando a apenas 10,3%, muito menos que a média 

mundial, de 33%. É ínfima a presença das profissionais de mídia brasileira nos níveis de 

produção e design (12,6%) e de técnico profissional (5,7%). Na gestão superior das 

empresas, compõe 26,5% e, na gerência sênior, 28,7%. Os dados só destacam um leve 

crescimento das mulheres na gerência média (diretoras de redações) dos veículos 

(36,4%).  

Em meio a um contexto adverso, temos um dado animador: o número das que 

estão se aproximando da paridade com os homens no nível profissional sênior (48,2%) e 

no profissional júnior (43,1%) vem crescendo. Vale salientar que esses níveis dizem 

respeito à apuração, redação e edição de notícias e não devem ser descartados quando 

pensamos em relações mais igualitárias, ao menos numericamente, nas redações 

brasileiras. Porém, esse ligeiro patamar de paridade não significa um progresso 

significativo, posto que o quantitativo de homens em lugares de decisão é extremamente 

superior.  



PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO – UFPE 
                  Gênero, Poder e Resistência: As mulheres nas indústrias culturais em 11 países  

 

 

 

124 

Essa tendência é confirmada pelas informações oferecidas pelo estudo de caso 

múltiplo sobre a participação das mulheres nos jornais O Globo, O Estado de São Paulo 

e Folha de São Paulo e das redes Globo, SBT e Record, entre 2010 e 2012 (ver detalhes 

no capítulo 3 desta tese). Elas ainda estão melhor representadas nas etapas de produção 

no jornalismo. Quando combinados com os depoimentos coletados das 15 profissionais 

entrevistadas pela pesquisa, as informações revelam certa sincronia com os apanhados 

da IWMF e de outras investigações aqui citadas, sobretudo quando direcionam a análise 

para uma questão fundamental a ser considerada: a evidência de traços do machismo e 

do patriarcado nessas corporações, como observa a editora executiva do Diário de 

Pernambuco, Paula Losada. 

O jornalista é muito machista. Não só o jornalista, mas a 
sociedade brasileira é machista e hipócrita. Você vê esse 
machismo nas redações. Nós acompanhamos, de perto, as 
notícias do caso extremo que envolveu profissionais do 
jornalismo brasileiro, quando um editor promoveu a repórter 
que era sua namorada e, depois, quando ela quis romper o 
relacionamento, ele a assassinou com tiros pelas costas. Temos 
informações de vários casos de chefes que assediaram as 
repórteres por observá-las como objetos sexuais. (LOSADA, 
2012) 
 

 É como se ainda houvesse uma lacuna entre as conquistas das ruas, da sociedade 

e até do protagonismo feminino ao galgar o poder político e os dilemas laborais 

femininos no interior das indústrias culturais brasileiras. Seus espaços executivos e nas 

redações ainda são, no século XXI, nichos de resistência do patriarcado. Até porque há 

homens que não aceitam receber ordens de mulheres, como revela Ana Dubeaux: 

 
Nas redações, os homens têm dificuldade de ser liderados por 
mulheres. Alguns não, mas muitos ainda têm. Durante muito 
tempo, talvez por ingenuidade minha, ou por imaturidade, 
pensei que não havia sofrido preconceito. E também porque 
algumas pessoas diziam que a gente queria se vitimizar. Eu 
lembro de alguns momentos em que já dava pra ocupar cargos 
de chefia. Era comum a gente ouvir que não ia por ser mulher. 
As mulheres não podiam fazer isso. Eu acho que, assim como 
eu, algumas mulheres poderiam ter sido chefes mais cedo, mas, 
por conta do preconceito, não foram. Mas eu sempre avalio que 
poderia ser pior. Muitas mulheres batalhadoras e inteligentes 
têm ultrapassado barreiras invisíveis. Até bem pouco tempo eu 
achava que era natural porque eu não via mulher nesses 
espaços. A evolução tem sido importante, mas ainda é pouco. 
Teria que ser igual. Precisamos chegar a um ponto em que não 
iremos precisar discutir as razões que nos impediram de chegar 
naturalmente aos postos de comando. (DUBEAUX, 2012)  
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Uma das explicações plausíveis para a vigência desse sistema, que fica evidente 

com a análise dos dados levantados acerca das arquiteturas da mídia mainstream, é a de 

que os negócios, sobretudo quando estamos analisando arquiteturas mantidas por 

poucas famílias, são controlados de grupos de mídia que operam em regime de 

propriedade cruzada e de práticas predatórias de mercado, que configuram oligopólio de 

conteúdo, são conduzidos pelos homens da casta. Nesses ambientes, a transmissão do 

comando se dá, na maior parte dos casos, entre os filhos. E suas práticas de direção 

privilegiam atributos convencionalmente associados ao gênero masculino, sobretudo em 

corporações ainda atrasadas ou conservadoras do ponto de vista da gestão executiva, 

como avalia a diretora da Rede Globo Nordeste, Jô Mazzarolo: 

 
Eu acho que, às vezes, existem conceitos antigos, de 
empresários antigos de empresas que não se modernizaram. Se 
nós formos avaliar, as empresas de comunicação no Brasil eram 
de grupos familiares. Grande parte era e temos algumas que 
ainda continuam como empresas familiares. Normalmente, 
alguém que começa no jornal, depois parte para o rádio, a 
televisão e, hoje está na internet. Nos grupos em que ainda não 
foi contratado um executivo para ser o gestor do negócio e que 
você tem uma empresa familiar sempre é mais difícil. Tem um 
conceito antigo: de você ter o patriarca que criou e que vem 
com toda sua herança. E isso continua. A mudança é mais 
complicada.  É muito mais difícil porque existe relação pessoal 
e profissional. Quando deveria prevalecer uma relação 
profissional. Na medida em que as empresas se modernizam e 
contratam executivos/as preparados/as para os cargos, elas irão 
passar a olhar as equipes pelos talentos, e não pelo sexo. 
(MAZZAROLO, 2012) 

  

E constata a jornalista e colunista da Revista Época, Eliane Brum, ao identificar 

esse formato de gestão com o modelo patriarcal de transmissão de poder, reproduzido 

no ambiente corporativo: 

O cargo de diretor/a de redação, na mídia impressa, que é o que 
eu conheço, é um cargo de máxima confiança, escolhido pelos 
donos das empresas. (Ao contrário dos demais cargos, que são 
escolhidos pelo diretor de redação, em seguida pelos editores 
etc.) Os donos das empresas, em muitos casos, ainda pertencem 
às velhas gerações. Talvez seja interessante investigar se a 
ascensão recente de mulheres a estes postos está relacionada à 
passagem de comando dos patriarcas para a nova geração de 
herdeiros – ou da passagem da administração familiar para a 
“profissional”.  Eu não poderia afirmar, mas acho que é 
possível que exista uma relação. Fora isso, me parece que 
as causas são as mesmas que em outras áreas. (BRUM, 2012) 
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Esse patriarcado de mídia é reproduzido por meio de relações familiares que 

sustentam esses grupos e redes, mesmo em corporações com gestão modernizada. 

Relações essas que extrapolam o privado e são engendradas no âmbito público por 

dentro de companhias que paradoxalmente utilizam tecnologia de ponta e processos 

decisórios altamente atualizados do ponto de vista gerencial. Mas que, no seu aparato 

administrativo, ainda centrado, mesmo que de modo não declarado, na utilização de um 

bem público para fins particulares, reproduzem práticas sexistas. Entretanto, como disse 

Miriam Leitão, em sua coluna de 25/06/2011, no jornal O Globo, intitulada “Calma, 

rapazes68”, esses fenômenos tendem a ser superados pela ação feminina rumo ao poder. 

 
O preconceito contra as mulheres não acabará porque uma 
mulher governa o Brasil. O poder continuará por muito tempo 
majoritariamente masculino no País. As mulheres vêm 
avançando devagar na política, no mercado de trabalho, nos 
feudos antes exclusivamente masculinos. Muitas vezes, apesar 
de todos os méritos, as mulheres são barradas, como foram no 
passado. Calma, rapazes. O poder ainda é masculino. Mas não o 
será eternamente. (LEITÃO, 2011) 

 

2.5 – Rompendo barreiras: as desbravadoras saem das margens e 

conquistam espaços 

 

Um levantamento publicado pela revista Imprensa, em março de 2005, 

demonstrou que, mesmo havendo muitas mulheres atuando como produtoras de 

conteúdos na mídia privada, esse universo ainda é masculino no Brasil. O periódico 

aponta que 66,95% dos cargos de decisão nos jornais eram ocupados por homens. Já nas 

revistas, as mulheres aparecem com 39,86%  das chefias. Na TV, elas estão em 35,08% 

e, na internet, ocupam 40,14% dos postos de poder. Para a executiva da Folha de São 

Paulo e vice-presidente da ANJ, Judith Brito, e a diretora de jornalismo da TV Cabo 

Branco, Ana Viana, as mudanças estão em curso. 

Trata-se de um processo. Lembremos que há algumas décadas o 
trabalho da mulher era tabu, e só estavam no mercado de 
trabalho as pioneiras - que são exemplos à frente de seu tempo -
, e as que precisavam ajudar na renda familiar. Não é possível 
mudar uma realidade em pouco tempo, mas o fato é que cada 
vez mais a participação das mulheres tem crescido. Considero o 
setor de mídia um dos mais abertos do mercado, e agora cabe às 

                                                 
68 Disponível em: http://oglobo.globo.com/economia/miriam/posts/2011/06/25/calma-rapazes-
388449.asp. Acesso em: 26/06/2011, às 20h33. 
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mulheres mostrar suas habilidades para ocupar posições. 
(BRITO, 2012)  
 
As mulheres estão muito preparadas. Há uma qualificação das 
mulheres para cargos de chefia que não permite mais nenhuma 
diferença. As conquistas das mulheres no mercado, em outros 
setores, e a própria presidente Dilma Rousseff no poder 
mudaram isso. Os homens estão mais atentos para saber o que 
você tem a dizer. Essa empresa onde trabalho, por exemplo, 
ainda é muito conservadora. Uma família conservadora do setor 
de café e proprietária de concessionárias de automóveis. Uma 
empresa muito pesadona. Mesmo assim, os três cargos de chefia 
do jornalismo, dos veículos deles (jornal, TV e rádio) estão com 
as mulheres. (VIANA, 2012) 
 

Um comparativo entre os dados colhidos pela organização, o contingente 

populacional de mulheres e a posição das brasileiras como protagonistas nos índices de 

audiência demonstra uma aparente contradição nesse processo, ao indicar que os grupos 

de mídia ainda não são tão abertos como Judith Brito enuncia. Todavia, o estudo desse 

fenômeno não pode ocorrer dissociado de uma análise acurada da histórica posição de 

desvantagem imposta socialmente às mulheres, que, ao menos no Brasil, tem sido 

enfrentada, mesmo que timidamente, por desbravadoras que estão nas chefias das 

redações das companhias de mídia, algo que requer muito esforço, como afirma a 

jornalista da EBC, Mara Régia di Perna: 

Romper com os paradigmas no que diz respeito às identidades 
feminina e masculina é mais uma sobrecarga. Para 
conseguirmos o reconhecimento profissional, é preciso irmos 
muito além da competência e o esforço que temos que fazer pra 
isso é absurdo e a sobrecarga insustentável do ponto de vista da 
saúde física e mental. Sofri várias discriminações. Por ser 
feminista, um editor-chefe, no SBT, me deu uma pauta fictícia 
para cobrir um protesto da igreja contra as feministas aborteiras. 
Um horror. Aliás, minha trajetória na Radiobrás sempre foi 
traumática. Nos idos de 1979, quando de minha efetivação, após 
o período de experiência de três meses, tive que pedir um xixi 
emprestado para o teste de gravidez com medo de não ser 
contratada por causa da futura maternidade. Quando entrei, já 
estava com três meses. Por ser feminista, fui identificada como 
uma liderança negativa. Paguei um preço muito alto por ser 
combativa. (DI PERNA, 2012) 

 

A repercussão dessa performance aguerrida pode ser retratada pelo balanço 

realizado pelas executivas dos maiores jornais da América Latina, reunidas em um 

colóquio sobre mulher e mídia na Assembléia da SIP de 2012. Duas executivas 

brasileiras foram expositoras no debate da SIP: Vera Brandimarte, diretora de redação 
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do Valor Econômico, e a diretora executiva do O Globo, Sandra Sanches. Nas suas 

apresentações, ambas garantiram que a “guerra dos sexos” faz parte do passado, e que o 

Brasil vive um momento positivo para as mulheres que pretendem fazer carreira no 

setor. Vejamos o depoimento de Sandra Sanches:  

Tivemos décadas mais difíceis para que a mulher se afirmasse, 
mas hoje a mulher já disse a que veio. Acho que ainda há uma 
grande oportunidade de evolução, de ocupação. As mulheres 
foram quebrando preconceitos. A mulher entra na empresa de 
informação pelas portas da redação e depois passa para as áreas 
de negócios A conquista tem de ser feita pela mulher. Nunca 
esperei uma condição especial pelo fato de ser mulher. Fora das 
redações, ainda persiste um desequilíbrio entre as atividades 
delegadas às mulheres e aos homens, como nas questões 
domésticas e na criação dos filhos69. 
 
Já a Diretora de redação do jornal "Valor Econômico", Vera 
Brandimarte, afirmou que as mulheres são maioria nas redações 
de jornalismo econômico, uma tradição que começou a se 
formar nos anos 70. Na redação do "Valor", conta ela, são oito 
editoras e quatro editores. Nos anos 90, as mulheres já 
dominavam as posições de editoras de economia. No "Valor", 
tem oito mulheres editoras e 4 homens. Não é uma questão de 
preferência, mas de mérito, disse Vera70. 

 

No Brasil, há vários postos de coordenação em jornais, emissoras de rádio e de 

televisão em mãos femininas. Contudo, isso não significa dizer que essas profissionais 

levem em consideração a eqüidade de gênero em suas práticas jornalísticas. A jornalista 

do Blog da Igualdade, do Correio Braziliense, Sandra de Souza Machado, sofreu 

discriminação por colegas de ambos os sexos, por sua identificação com as bandeiras 

feministas.  

Várias vezes fui discriminada, principalmente, quando chefiei 
como editora, subeditora, em redação, ou como assessora de 
imprensa em Ministério! E também por mulheres, pois essa 
tradição patriarcal perpassa nossas gerações e nos ensina que 
não somos dignas de sermos mais que os homens, que não 
merecemos ganhar mais ou mantermos cargos melhores. As 
tradições predatórias estão arraigadas em todos, e as mulheres 
que são independentes e/ou feministas sentem-se acuadas nas 
redações em todos os meios de comunicação de massa. Não dá 
para quantificar, mas felizmente mais mulheres estão brigando 
para acabar com as piadinhas idiotas, sexistas, sem noção, nas 
redações. Alguns homens também já não se sentem tão à 

                                                 
69 Disponível em: http://oglobo.globo.com/economia/sip-aumenta-numero-de-mulheres-no-comando-das-
redacoes-6400690. Acesso em: 5/11/2012, às 19h. 
70 Disponível em: http://oglobo.globo.com/economia/sip-aumenta-numero-de-mulheres-no-comando-das-
redacoes-6400690. Acesso em: 5/11/2012, às 19h. 
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vontade em expressar o machismo abertamente. Aliás, há 
homens que são bem menos machistas que muitas mulheres. 
Isso desde sempre, então, não é algo apenas das novas gerações, 
mas tem melhorado. (MACHADO, 2012) 

 

A editora executiva do Jornal do Commercio, Maria Luiza Borges, enxerga que 

essas práticas estão sendo eliminadas, aos poucos, pela própria ação de mulheres que 

não permitem que o machismo as impeça de exercer a liderança nas redações. Ela, que 

tem mais de 20 anos de profissão, pertence a uma geração que teve que lutar muito para 

poder ascender aos postos de poder.  

 
Você ouve muita piada em redação. Ouve gracinhas a respeito 
do fato de ser mulher. Mas, eu nunca me senti verdadeiramente 
atingida. Até entro para inverter conceitos. Mas nunca foi 
ostensivo. Até porque Pernambuco é uma exceção nesse 
quadro. Nós temos, aqui no Jornal do Commercio, e no 
jornalismo local, uma presença feminina muito forte. Temos 
quatro diretorias do jornal, sendo duas comandadas por 
mulheres. Tem as editorias, inclusive a de economia, onde há 
mais mulheres que homens. Agora, eu já ouvi piadas do tipo: 
“Maria Luiza é tão inteligente, nem parece que é mulher”. Mas 
isso nunca me impediu de exercer nenhum cargo. (BORGES, 
2012) 

 
Outra jornalista com mais de 20 anos no mercado, a diretora de redação da TV 

Cabo Branco, Ana Viana, defende que o profissionalismo suplantou os olhares 

questionadores e as piadinhas que escutou quando aceitou o cargo de chefia na emissora 

paraibana. 

No meu caso, não houve discriminação explícita, mas eu 
percebi um certo estranhamento. Todos os diretores da TV são 
homens, só na direção de jornalismo tem uma mulher. Quando 
eu cheguei por aqui, há sete anos, vindo de Juiz de Fora, ouvi 
coisas do tipo: “veio pra cá querendo mudar tudo”.  Atribuo isso 
muito mais ao fato de eu ter vindo de outro estado. Mas pode ter 
sido também pelo fato de ser mulher. Acontece que eu cheguei 
chutando o pau da barraca. Cheguei mostrando minha cara. Eu 
tive que bater muito de frente para fazer as mudanças que eram 
necessárias no jornalismo da emissora. (VIANA, 2012) 
 

Os depoimentos de Maria Luiza Borges e Ana Viana apontam tendências do 

machismo nas mídias brasileiras. Mas será que a reação das mulheres tem provocado 

mudanças nas atitudes dos homens que trabalham e gerenciam as empresas de mídia no 

país? Duas das mais poderosas representantes do setor apontam que sim. Judith Brito e  

Ana Dubeaux, advogam que foi possível superar as opressões e estabelecer relações de 

igual para igual nos espaços onde trabalham.  
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Nas diretorias de empresas, meus chefes e colegas são homens, 
e também não tenho qualquer problema em lidar com eles. Na 
ANJ, fui a primeira presidente do sexo feminino, e só tenho a 
agradecer pelo apoio dos meus companheiros de Conselho e 
Diretoria. Meus times sempre tiveram homens e mulheres, e 
não vejo dificuldades em trabalhar com os dois gêneros (assim 
como com homossexuais). Contam mais as diferenças 
individuais. (BRITO, 2012) 
 
Quando iniciei, nos jornais, as mulheres eram minoria. Quando 
eu cheguei, em Brasília, em 1987, não havia lugar de chefia 
para as mulheres. Não sei isso acontecia por conta do 
preconceito e perdeu a força quando as mulheres passaram a 
ingressar nas redações. Só no final da década de 80 foi que vi 
uma mulher na chefia. Hoje, a realidade é diferente. Tem mais 
mulheres no jornalismo. Hoje, está muito mais fácil de 
trabalhar. Somos mais organizadas, cobramos mais e sabemos 
fazer isso de modo mais qualificado. Os homens ainda têm 
muito interesse pela profissão, mas nós estamos nos destacando, 
possivelmente porque estamos fazendo melhor. Conseguimos 
ver a notícia com um olhar mais amplo. (DUBEAUX, 2012) 
 

Ao passo que são repudiadas em algumas companhias, algumas características 

socialmente atribuídas às mulheres também estão conferindo, para elas, certo espaço no 

mercado, e encaminhando-as para o comando. Para Judith Brito, a missão e a 

responsabilidade do cargo pesaram muito mais quando ela foi convidada para ser 

presidente da ANJ do que o fato de assumir um lugar que sempre esteve sob o controle 

masculino.  

Foi uma honra, mas tive receio no início pela responsabilidade 
implícita no cargo. Felizmente, a ANJ funciona de verdade, e 
não falta apoio. É uma entidade na qual os publishers e 
executivos dos diversos jornais de fato têm uma rotina de 
discutir e decidir sobre os assuntos relevantes que afetam o 
setor. (BRITO, 2012) 
 

A apresentadora do SBT Repórter, Rachel Sheherazade Barbosa, é outra 

entrevistada a perceber que as conquistas femininas estão, mesmo que lentamente, 

chegando a algumas redações. Ela entende que as alterações nas formas de direção 

desempenhadas por homens e mulheres irão levar à igualdade, uma vez que sua 

experiência tem sido marcada pela valorização profissional. A jornalista ressalta que as 

diferenças entre os dois sexos não podem ser vistas como essencialmente negativas. 

Nunca sofri, nas redações por onde passei, nenhum tipo de 
discriminação pelo fato de ser mulher. Muito pelo contrário. Na 
última televisão onde trabalhei, foram-me confiadas grandes 
responsabilidades. Fui a primeira mulher a ancorar um 
programa de entrevistas com políticos, onde também tecia 
comentários sobre o assunto. Também fui a primeira jornalista 
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paraibana a mediar um debate entre candidatos ao governo do 
estado.  Os papéis de liderança historicamente foram ocupados 
por homens. Nas últimas décadas, a mulher vem avançando no 
mercado de trabalho, exercendo posições nunca antes 
alcançadas. Acho que é uma questão de tempo, aliás, pouco 
tempo, para que a presença do sexo feminino nas gerências de 
veículos de comunicação seja mais representativa. Mas parto do 
princípio que homens e mulheres não são e nunca serão iguais. 
Somos gêneros completamente distintos. E acho essa diferença 
bastante saudável. Acredito que a paridade total dos gêneros 
seria um grande desastre. Precisamos das diferenças. Elas nos 
completam e nos fazem crescer. (BARBOSA, 2012) 

 

 
2.6 – Quando o Feminismo chega às redações 
 

Um dos maiores pontos de convergência nos depoimentos das profissionais de 

mídia entrevistadas nessa pesquisa foi sobre o reconhecimento de que as causas e ações 

do feminismo impulsionaram os avanços na sociedade brasileira nos últimos anos. Elas 

reafirmaram a tendência apontada pelo estudo da Fundação Perseu Abramo, de 2010, ao 

revelar que os/as brasileiros demonstraram maior simpatia pelo feminismo na última 

década. E que o nível de rejeição às bandeiras do movimento tem regredido. A diretora 

da Rede Globo Nordeste, Jô Mazzarolo, a diretora de redação do Diário de Pernambuco, 

Paula Losada, a diretora-executiva da rádio CBN, Mariza Tavares Figueira e a 

Executiva da Folha de São Paulo e vice-presidente da ANJ, Judith Brito, destacam que 

as causas defendidas pelo movimento foram importantes para as conquistas femininas. 

Todo movimento social alerta para alguma coisa que está 
acontecendo. Às vezes, o resultado pode não ser tão rápido, mas 
a gente vê depois. Por vezes tem exagero, mas é próprio de 
todos os movimentos, até chegar ao equilíbrio. Se não houvesse 
acontecido isso (o movimento feminista), talvez as mulheres 
não tivessem crescido tanto. Foi preciso ter um movimento 
social para alertar que luta das mulheres é essa, que é possível, 
que nós podemos ocupar espaços. (MAZAROLLO, 2012) 
 
O movimento feminista foi fundamental para que nós 
tivéssemos conquistado tantas vitórias. (LOSADA, 2012) 
 
Não tenho dúvidas de que a revolução sexual da década de 1960 
e o movimento feminista posterior foram indispensáveis para 
chegarmos aonde estamos hoje. O segredo será conciliar as 
conquistas alcançadas até agora com uma forma feminina e 
inclusiva de ver o mundo. (FIGUEIRA, 2012) 
 
Num certo momento, o movimento feminista foi bastante 
importante para abrir portas. As vanguardistas tiveram um papel 
de mostrar que mulher pode tudo, basta querer e se esforçar. As 
mulheres do meu tempo viveram ensanduichadas entre o antigo 
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e o novo. Aprendemos costumes e comportamentos 
tradicionais, enquanto o mundo mostrava outros valores, 
apontando para a igualdade. Não era fácil agir entre duas 
concepções tão distintas. Hoje, a diversidade de pensamento é 
muito mais aceita.  (BRITO, 2012) 
 

Enquanto algumas entrevistadas colocam que foi por meio da intervenção social 

e política desse movimento que as mulheres partiram em busca da paridade no mercado 

de trabalho e na vida privada, outras apontam que as lutas das ruas precisam chegar com 

um eco mais acentuado nas redações. E que a mídia ainda é um reduto que precisa ser 

mais “mexido”, ou mesmo influenciado por essas vitórias que levaram o país a ocupar 

posições de destaque entre as nações com políticas públicas de igualdade nas relações 

sociais entre os sexos. 

Analisar as entrevistas, em consonância com os dados oriundos dos estudos da 

Economia Política Feminista, foi pensar sobre como os marcadores simbólicos 

responsáveis pela perpetuação do patriarcado são tão fortes e estão tão subliminarmente 

incutidos nas sociedades de modo naturalizado, a ponto de sua existência ser, por vezes, 

pouco notada. Foi refletir acerca do que Istvan Mèzaros (2004) sublinha, quando trata 

da necessidade da ideologia diante dos efeitos “geradores de fumaça institucionalmente 

bem lubrificados”, impostos pelas articulações entre Estados permissivos à inexorável 

propagação de modelos simbólicos e econômicos vigentes na sociabilidade do capital 

que, de certo modo, não nos permitem observar a realidade como ela de fato é.  

Quando estamos analisando sistemas que fundamentam as desigualdades 

estruturais, necessitamos aguçar o olhar e fazer muitas indagações. Uma das principais 

dúvidas que saltam aos olhos, ao longo do estudo, é se esses “geradores de fumaça”, 

alimentados pela mídia, não tem sido responsáveis pelas dificuldades que algumas das 

entrevistadas que trabalham em empresas de comunicação tiveram em identificar 

situações de exploração ao longo das carreiras. Até que ponto a concepção de que as 

mulheres são “invejosas e competitivas entre si” e “não permitem que outras possam 

assumir o poder” não tem sido fomentada pelos mesmos mecanismos subjetivos que 

tomam exemplos pontuais e particulares e favorecem a criação de estereótipos 

femininos que não necessariamente correspondem ao comportamento da totalidade das 

representantes desse gênero?  

Foi possível constatar que, para além de ter que lidar com a carreira de modo 

mais planejado e estratégico, as mulheres convivem com a exigência implícita, mas, 

presente, de não poder cometer equívocos na profissão. Somado a isso, há muito mais 
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cobranças, sobre e entre as mulheres, para romper com posturas machistas e patriarcais, 

como se o encargo de transpor esses sistemas devesse recair apenas sobre elas. Não que 

elas não devam ter essa consciência. O perigo reside na institucionalização, como 

verdade absoluta, de alguns discursos circulantes na sociedade, que, por vezes, rotulam: 

a não perpetuação desses preceitos opressores deve ser, quase que inteiramente, uma 

tarefa das populações atingidas pela discriminação. De fato, a postura crítica do sujeito 

político sob o qual recai a carga dos desvalores, ao reconhecer as relações de 

dominação/subordinação, de partir para o enfrentamento é imprescindível para a 

humanização da sociedade.  

Essas expressões da violência simbólica não poderão ser extintas enquanto parte 

da sociedade ainda relegar às mulheres a desconstrução das normas historicamente 

edificadas. É como se a “culpa” pelas humilhações sofridas, os assédios e as 

disparidades no mercado de trabalho, e em outras áreas da esfera privada, fosse das 

próprias mulheres. E que elas estivessem falhando ao não ter conseguido, ainda, a sua 

emancipação. É nesse cenário que o chamamento da colunista da Folha de S. Paulo, 

Eliane Cantanhêde, ganha mais força: 

Mulheres atuantes devem participar da vida política geral e ter 
um olhar específico para a questão de gênero. É assim que as 
sociedades avançam. E foi assim que nós chegamos até onde 
chegamos. Mas a luta continua: temos muito ainda a desbravar 
para as futuras gerações de jornalistas e para o futuro do Brasil. 
(CANTANHÊDE, 2012) 

 

As mídias estão em transição. A adoção de valores que se aproximam da 

paridade de gênero convive com atitudes institucionalizadas nas rotinas de produção 

que traduzem a divisão sexual do trabalho e relações sociais de sexo que perduram e 

impedem muitas mulheres de almejar cargos executivos. Os tetos de vidro são reais 

nesse mercado onde a prática do patriarcado de mídia fundamenta as 

opressões/discriminações praticadas contra o gênero feminino e é responsável pela 

primazia masculina nas corporações pesquisadas. Os homens permanecem em uma 

cômoda posição de mando, mas é possível notar que não há mais tolerância tanto das 

mulheres quanto das entidades e associações internacionais de jornalistas e dos 

governos diante dessa assimetria.  

As conquistas desse percurso anunciam que novas relações estão sendo tecidas. 

Mas, não irão ocorrer sem a consciência do sujeito coletivo que busca a superação das 

desigualdades. Os ventos trazidos pelo feminismo acalentaram o desejo de muitas 
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mulheres que sentiram e trabalharam em coberturas das ações políticas de um dos 

movimentos sociais mais desestruturadores das lógicas de gênero no século XX, com 

um ativismo que permanece vivo no século XXI. Portanto, o reconhecimento do legado 

de luta e dos avanços sociais provocados pelo feminismo, também pelas profissionais de 

imprensa que participaram dessa pesquisa, é um dos diagnósticos de que as contestações 

das ruas estão aportando, mesmo que de modo sutil, nas indústrias culturais.  
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Capítulo 3 - A longa jornada rumo à paridade entre homens e 

mulheres nos grupos de mídia  

 
A imprensa em geral e, inclusive, o conjunto de meios de massa, seja 
o cinema, o rádio, televisão, estão crescentemente colonizados por 
estes valores de corte feminino, que se articulam no estereótipo de 
feminilidade: temas e valores do coração, temas e valores da 
organização doméstica, da cotidianidade, da intimidade, tornam-se 
obsessivamente presentes em todos os produtos da indústria cultural 
(MATTELART, 1977, p. 33). 

 

3.1 - Os grupos de mídia pesquisados  

 

Nesta pesquisa, a opção por estudar os fenômenos que permeiam a relação das 

mulheres como produtoras de conteúdo nos meios de comunicação com base na 

economia política feminista evidenciou as complexidades que margeiam o objeto e os 

sistemas ainda hegemônicos e estruturadores das relações de poder entre os sexos em 

nossa sociedade, como o capitalismo e o patriarcado. Foi preciso lançar um olhar capaz 

de aliar a dimensão teórico-metodológica integrativa à apreciação acurada do objeto, 

sobretudo quando estamos observando a realidade brasileira. Uma análise que não 

adicione uma questão a outra, mas que aponte tendências nas relações entre as mulheres 

e os meios de comunicação de massa.  

A complexidade de tais estudos converte-se em um dos desafios desse campo de 

pesquisas: integrar as vertentes políticas, econômicas, sociais e culturais onde os objetos 

de estudo estão situados. Portanto, a pesquisa partiu em busca de caminhos que 

fornecessem pistas sobre a participação feminina no interior de uma produção de bens 

simbólicos majoritariamente elaborados por empresas com orientação mercantil, com 

produtos voltados ao consumo do público e que se sustentam por meio da captação de 

audiências e obtenção de lucro.  

Também por isso, analisar o status feminino nas redações da mídia mainstream 

demanda uma combinação de métodos que possam traduzir, de modo quantitativo e 

qualitativo, o contexto onde o objeto está imerso (estudos de caso, entrevistas 

individuais em profundidade, observação participante, levantamento de dados e revisão 

bibliográfica). Sendo assim, foi possível perceber mudanças, mesmo que sutis, na 

atuação das mulheres, em curso nas mídias, ao passo que ainda são visíveis estratégias 
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de controle masculino nesses ambientes de produção cultural, como alerta a jornalista 

do Cimac71, Sara Lovera, em artigo publicado no Observatório da Imprensa72, em 2011:  

La participación femenina en la operación y creación de 
contenidos en los medios, en África, Europa y América Latina, 
varía entre el 20 y el 36 por ciento. Dos países están a la zaga, 
India con el 12.2 por ciento y Japón con el 9 por ciento. En 
México la participación femenina es como sigue 23.5 por ciento 
en radio y televisión y hasta el 45 por ciento en prensa escrita. 
No obstante los cambios son muy lentos. A ello habría que 
agregar que mientras intentamos en distintos espacios analizar a 
los medios y a la comunicación, los hombres continúan desde 
sus consorcios e intereses controlándolos. Eso incluye a la 
forma, el lenguaje, la jerarquización, el contenido de la 
información en muchos, cientos, tal vez miles de medios 
alternativos. (LOVERA, 201173) 

 

A aproximação produtiva dessa realidade exige o esforço não só de captar 

similaridades e peculiaridades, mas e contradições. E a investigação dos múltiplos casos 

subsidiou dados sobre os sistemas de produção, e não apenas dados quantitativos sobre 

os lugares de gênero na elaboração jornalística, principalmente nas companhias 

brasileiras. Por isso, é importante visualizar a tabela de número 10, abaixo, onde estão 

elencados os cargos/editorias em televisão.  A apresentação desses postos de trabalho, 

discriminados de modo a agrupar funções de acordo com categorias para análise, além 

de demonstrar as funções exercidas pelos/as profissionais do jornalismo e 

entretenimento, em televisão, ajuda-nos a ter um mapeamento acerca dos principais 

espaços de poder, desde a gerência superior dos meios de comunicação, que são 

ocupados, pelas mulheres, nas redes pesquisadas.  

TABELA 10 – CATEGORIAS DE ANÁLISE COM CARGOS/FUNÇÕES PESQUISADAS 
CATEGORIA CARGO/FUNÇÃO 

Direção Geral de Novos Formatos Direção de Jornalismo 
Direção de Novos Formatos Direção Desenvolvimento  

Programas Especiais 
Company Direção Central Globo de Produção 
Conselho – Membros Não-executivos Direção Central Globo Jornalismo 

Governança  
e Gestão Superior             

Conselho – Membros Executivos Direção Geral Jornalismo e Esportes 

                                                 
71 Agência de notícias feminista, situada no México. 
72 LOVERA, Sara. El reto de este siglo denominado de la Sociedad de la Información. Disponível em: 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/mulheres_na_midia_mexicana. Acesso em: 
15/06/2012, às 16h. 
73 Tradução nossa: A participação feminina na operação e criação de conteúdo nos meios de 
comunicação, na África, Europa e América Latina, varia entre 20 e 36 por cento. Dois países estão 
atrasados: a Índia, com 12,2% e o Japão, com 9%. No México, a participação das mulheres é de 23,5% no 
rádio e na televisão e até 45% nos jornais. No entanto, as mudanças são muito lentas e, enquanto tentamos 
analisar diferentes espaços na mídia e comunicação, os homens continuam fazendo consórcios no 
interesse de controlá-los. Isso também inclui a forma, a linguagem, a hierarquia, o conteúdo de 
informação em muitos, centenas, talvez milhares de meios de comunicação alternativos.  
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Executivos Direção Central Globo de Esportes 
Diretoria* Direção Executiva 
Conselho Coordenação de Rede 
Presidente e CEO Direção BBC North 
Vice-presidente Direção BBC People 
Direção Geral Direção Marketing 
Proprietário Direção Vision 
Presidente Direção Financeira 
Projetos de Jornalismo Direção de Operações 
Direção de Tecnologia Direção Não-executiva 
Política Editorial  

*Diretoria da Empresa 
CARGO/FUNÇÃO 

Direção / Director** Direção de Arte / Art Director 
Direção Adjunta Diretor(a) de Iluminação / Dirtector 

Lighting 
Subdiretoria Diretor(a) de Criação / Director Creative 
Direção de Produção Diretor(a) Técnico(a) / Technical Director 
Produção Executiva / Executive 
Producer 

Produtor associado/Broadcast Associates  

Produtor(a) Executivo(a) Sênior / 
Senior Executive Producer 

Gerente / Unit Manager 

Supervisão de Arte Coordenação de Escritório 
Gerência de Produção Coordenação Projetos especiais 
Direção de Fotografia Direção de Arte 
Gerente de Projetos Produção executiva 
Diretor(a) Associado(a) / Associate 
Director 

Editor-chefe 

Coordenação Telejornais Editor-chefe adjunto 
Co-produção Executiva Direção de imagem 
Direção Musical / Musical Director Direção de televisão 
Direção de conteúdo Direção de operação 
Direção Artística Gerente de eventos esportivos 

Gestor Sênior  
e Médio 

Núcleo Direção de Áudio e Música 
**Direção de Programas/Redação 

CARGO/FUNÇÃO 
Chefe do Setor Indígena Colunista 
Chefe de TV Infantil Gerente de operação 
Apresentação Gerente Ilustração 
Comentarista Gerente Arte 
Edição Gerência produção 
Gerência de Produção Supervisão engenharia 
Coordenação de Produção Supervisor de operação 
Supervisão de Produção Âncora/ Anchors 
Reportagem Editor(a) Executiva / Executive Editor* 
Roteiro Editor(a) Sênior/ Senior Editor 
Gerente de projetos Editor(a) de esportes / Sports Editor 
Supervisão Produção e Cenografia Editor(a) de entretenimento / Entreteniment 

Editor 
Coordenação musical Mediador(a) / Mediator 
Coordenação Correspondente 
Edição de Internet Gerente de Operação / Operate Manager 
Criação Gerente de Transmissão / Broadcast 

Manager 
Supervisão de Redação / Writing 
supervising 

Supervisor(a) de Edição / Supervise Editor 

Redação Júnior  
e Sênior              

Supervisão de Edição de Séries / Series 
Supervising editor  

Coordenação de Produção / Coordinating 
Producer 
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Supervisão de Edição / Supervising 
Editor 

Gerente de Palco / Stage Manager 

Redação / Writer Unidade de investigação / Investigative Unit 
Ator/ Atriz Crônicas 
Administração do programa Correspondentes regionais 
Condução do programa Redator-chefe 
Chefe de Gabinete Vice redator-chefe 
Correspondente Político Chefe Colunista 
Apresentação Meteorologia Auxílio Jornalístico 
Repórter (Esportes) Autor 
Repórter (Trânsito) Coordenação de Equipe 
Repórter (Música) Edição executiva 
Repórter (denúncias) Edição de texto 
Repórter (Notícias Internacionais) Edição especial 
Repórter (Tecnologia) Edição sênior 
Comentarista Economia Edição de eventos esportivos 
Comentarista Política Chefe de Redação 
Comentarista Esportes Chefe de Produção 
Edição imagem Chefe de Reportagem 
Edição de praça Coordenação de Produção 
Edição de rede Coordenação de Redação 
Correspondente internacional Coordenação de Reportagem 
Coordenação de Internet Coordenação de operação 
Edição regional Supervisor de imagem 
Chefe Núcleo Olímpico  

 
CARGO/FUNÇÃO 

Produção Assistente de Pesquisa / Research Assistant 
Produção Freelancer Assistente de Supervisor de Edição/  

Assistent Supervise Editor 
Produção de Séries Contributing Producer 
Assistente de Produção Contributing Anchors 
Ilustração / Gráfico Contributing editor 
Música Contributors 
Jurado / Juiz Design de Produção / Producer Design 
Assistente direção Design 
Produção de internet Ilustrador(a) / Graphic 
Produção de jornalismo Computação Gráfica / Computer Graphic 

Composition 
Narração Elenco / Cast 
Elenco  Convidados – Jornalistas e Analistas 
Efeitos especiais Equipe de Palco / Stage Crew 
Efeitos visuais Música 
Vídeo Operador de câmeras e equipamentos 
Videografismo Operador/a de teleprompter 
Assistente de Edição Técnico(a) / Technical 
Figurinista Suporte de produção / Production Suport 
Caracterização Eletronic Still Store 
Arte Maquiagem / Make up 
Cenografia Cabelo / Hair 
Cenotécnica Outros** 
Coreografia Organização de Produção 
Assistente de estúdio Imprensa 
Câmera Imagem de Pesquisa 
Apoio câmera Colaboração 
Humorista Curadoria 
Sonoplastia Comissário(a) 

Níveis técnicos  
profissionais e  
de produção  
e design 

Áudio Vídeo 
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Produção musical Equipe 
Suporte Operação de sistemas Mesclador 
Apoio Iluminação Gráfica 
Fotografia Técnica 
Produção Engenharia Produtor(a) / Producer 
Co-produção Produtor(a) Sênior/ Senior Producer 
Produtor Associado / Associate 
Producer 

Produtor(a) Editorial / Editorial producer 

Produção sênior / Senior Producer Produtor(a) de Site / Website Producer 
Produção Musical (Musical segment 
producer) 

Produtor(a) de fita / Tape producer 

Produtor de filme/vídeo Produtor(a) de Planejamento / Planning 
Producer 

Main Title theme Produtor de Transmissão Sênior / Senior 
broadcast Producer  

Produtor executivo  Produtor de Transmissão / Broadcast 
Producer 

Música Equipe de Produção / Production Staff 
Costumer Designer Assistente de Produção / Production 

Assistants 
Design de Produção Assistente de Direção de Arte / Assistant 

Arte Director 
Announcer / Locutor Caracterização 
Executivo encarregado da produção / 
Executive in charge of production 

Assistente Direção 

Linha de produção / Line Producer Secretária 
Produtor de segmento / Segment 
Producer 

Operação de VT 

Realização Operação Áudio 
Treinador Operação de Sistema 
Convidado(a) Pós-produção 
Especialista Estagiário 
Comediante Pauta 
Produção Internacional de Entrevistas Sonorização 
Produção Administrativa Finalização 
Produção de Satélite Iluminação 
Pesquisa Auxiliar de microfone 
Equipe de Campo Consultoria 
Setor Jurídico Controle Sinal 
Promoções Telecom 
Publicidade Central Técnica 
Talking Pictures Producer Auxiliar administrativo 
Produção de esportes Ilustração 
Arte Videografismo 
Edição de Arte Figurino 

FONTE: Gênero, Poder e Resistência: As mulheres nas indústrias culturais em 11 países. 
 

Muito embora estejamos tratando, nesse estudo, de fenômenos que ocorrem em 

distintas regiões, é possível percebê-los no epicentro das transformações nas áreas 

técnica e tecnológica que orientam as relações nos setores de produção, distribuição e 

consumo do capital simbólico elaborado. Sendo assim, para uma aproximação real do 

objeto, é imprescindível compreendê-lo no interior das lógicas globais do setor, que 

ditam as regras dos negócios nos 11 países escolhidos para este estudo, na tentativa de 
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captar as peculiaridades de cada sistema analisado (redes nacionais de televisão e 

prestige papers), conforme as tabelas de números 11 e 12, abaixo: 

TABELA 11 – PAÍSES E REDES DE TV PESQUISADOS 

PAÍS REDES DE TELEVISÃO 74 

ÁFRICA DO 

SUL  

SABC1 - A primeira transmissão de TV da África do Sul só foi ao ar em algumas das 
cidades mais importantes do país em 1975. A primeira transmissão nacional só ocorreu 
no ano seguinte, em 6 de janeiro de 1976. O motivo para o atraso da chegada da TV ao 
país foi o medo dos governantes de terem o poder do Estado diluído pela imprensa e 
rádio. Desde a sua criação, a South African Broadcasting Corporation (SABC) é 
transmitida em cor, no sistema PAL-M. Desde 1984, com a democracia no país, outros 
canais surgiram na África do Sul, sendo alguns deles do grupo SABC, que teve o 
monopólio na produção e nas transmissões em radiodifusão em 1986, quando entrou no 
ar o MNet, canal por assinatura. A SABC 1 é o canal de TV mais assistido do país. 
Semi-público, recebe financiamentos através de propagandas e taxas de licenciamento. 
Seus programas são apresentados principalmente em Nguni, mas também nas onze 
línguas oficiais, em inglês, alemão, português, híndi (dialeto local) e até em linguagens 
por sinais (parte da programação). A programação é composta por programas de 
entretenimento, jornalismo, esportes e novelas (ficção), sejam eles produzidos no país, 
ou importados. Hoje, os escritórios da SABC ficam em Joanesburgo e na Cidade do 
Cabo. Perfil dos negócios da SABC: Rádio: SAFM - 5FM, Metro- Rádio FM 2000, 
Radio Sonder Grense Ukhozi - FM, Umhlobo Wenene FM, Thobela FM, Lesedi FM, 
Motsweding FM, Phalaphala FM, Munghana Lonene FM, Ligwalagwala FM,  
Ikwekwezi FM, Lotus FM, Canal África. Canais de televisão aberta: SABC1, SABC2 e 
SABC 3. 

ARGENTINA  Na Argentina, o presente estudo analisou o canal conhecido como El trece75 (Canal 13). 
Foi fundado em 1 de outubro de 1960 pelo cubano Goar Mestre, com o nome de “Rio 
de La Prata TV”, e estatizado durante o governo de Juan Domingo Perón, em 1974, 
junto com as outras duas emissoras privadas do país.  Em 1989, no entanto, foi 
privatizado, passando a pertencer à empresa Arte Radiotelevisivo Argentino S.A 
(Artear), do grupo Clarín. A emissora possui uma média de audiência de 10,1 pontos 
diários no Ibope, e é uma das cinco emissoras de televisão situadas em Buenos Aires. 
Opera com licença de TV LS 85 e é considerada um das mais populares no país. Tem 
sinal digital e opera 24h com programação voltada ao entretenimento, jornalismo, 
esportes e cultura. 

AUSTRÁLIA No território australiano, a emissora analisada foi a Australian Broadcasting 
Corporation (ABC). Fundada em 1929 com o nome de Australian Broadcasting 
Company, em 1 de Julho de 1932, foi transformada em uma empresa estatal como 
Australian Broadcasting Commission. A Australian Broadcasting Corporation Act  
mudou o nome, efetivamente, para Australian Broadcasting Corporation em primeiro 
de Julho de 1983. Ainda que tenha sido fundada e pertença ao governo, a ABC 
permanece editorialmente independente, com transmissões em HD durante 24h e 
programação que contém programas jornalísticos, educativos, culturais (documentários) 
e esportivos. Além disso, a ABC mantém canais na internet durante 24h e suas 
transmissões podem ser sintonizadas em celulares e outros aparelhos portáteis que 
captam o sinal digital.  A emissora tem um conselho curador, responsável pelas 
operações e tem até sete dos seus 14 diretores nomeados por recomendação do 
Governo. Já o diretor geral é nomeado pelo Conselho. A legislação local exige 
que administração ABC deva ter experiência em gestão de comunicações e em negócios 
de radiodifusão para assegurar os interesses culturais na prestação do serviço público. O 
Conselho também deve zelar pela independência e integralidade da emissora, de modo 
que ela possa prestar o máximo de benefícios aos australianos.  

                                                 
74 Com excessão da Alemanha. O país só foi incluído na coleta de dados dos jornais. Todas as referências 
utilizadas para a coleta dos dados em redes e emissoras de televisão pesquisadas, encontram-se no anexo 
“E”.  
75 Disponível em: <http://www.eltrecetv.com.ar/ e http://www.buenastareas.com/ensayos/Historia-De-
Canal-13-Argentina/501473.html>. Acesso em: 28/10/2011, às 23h31. 
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BRASIL  TV Globo – Com início das operações em 26 de abril de 1965, no Rio de Janeiro, pelo 
jornalista Roberto Marinho, as Organizações Globo configuram um dos maiores 
grupos de mídia do Brasil, atingindo 58% do território nacional e 52% da audiência da 
TV aberta. Os negócios da família operam em propriedade cruzada, com concessões de 
rádio e televisão, editora, produtoras, 122 emissoras próprias e/ou afiliadas, mídia 
impressa (jornais e revistas), internet (portais e provedores), cinema e gravadora, além 
da transmissão no exterior pela TV Globo Internacional e participação em 83% do 
empacotamento de canais por assinatura no País.  Estimativas do Grupo de Mídia de 
São Paulo/Mídia Dados apontam que a Globo faturou R$ 7,7 bilhões em 2009. A cifra 
representa 6,8% de crescimento em relação ao ano de 2008 e reitera a ampliação na 
arrecadação de recursos no setor de mídia, que teve incremento de 15,5% no primeiro 
trimestre de 2010, com a TV aberta somando 12,7% de crescimento no período. Além 
disso, a Globo mantém sociedade com a Sky/DirectTV (72% da Sky Brasil), Grupo 
Folha (com 50% do jornal Valor Econômico), Telefônica de España (com 50% da 
Endemol Brasil) e com a Embratel/Telmex (62% da Net Serviços).  
Síntese dos negócios da família Marinho: 
TV aberta = Rede Globo: cinco emissoras próprias, 121 afiliadas; 
TV segmentada = Globosat: GloboNews, Multishow, Canais SporTV, GNT, Rede 
Telecine, Canal Brasil, Universal Channel, Premiere Futebol Clube, Premiere Shows, 
Premiere Combate, Globo Internacional; 
TV por assinatura = Net Brasil (programação), Net Serviços (distribuição), Sky Brasil 
(distribuição); 
Jornais = O Globo, Extra, Diário de S. Paulo, Valor Econômico; 
Internet = Globo.com (portal e provedor); 
Rádio = Sistema Globo de Rádio: Globo AM (RJ, MG e SP; rede com 27 emissoras), 
Globo FM (RJ), CBN (RJ, SP, BH, DF; rede com 26 emissoras), 98 FM Rio de Janeiro, 
BH FM Belo Horizonte; 
Agências de notícias = Agência Globo; 
Revistas = Editora Globo (Época e outros 20 títulos); 
Livros = Editora Globo; 
Gravadora = Som Livre; 
Cinema = Globo Filmes (produção); 
Shopping centers = São Marcos Empreendimentos Imobiliários: shopping centers Vale 
(São José dos Campos- SP), Interlagos (São Paulo-SP), Downtown e Botafogo Praia 
Shopping (Rio de Janeiro-RJ). 
Rede Record - Em 1989, o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, bispo Edir 
Macedo, adquiriu das mãos de Sílvio Santos o direito de operar a emissora. Com 
destaque para os investimentos em jornalismo, novelas, exibição de programas de 
Hollywood e coberturas esportivas (com os direitos de transmissão dos jogos 
Olímpicos), o faturamento supera a casa de R$ 1,5 bi ao ano e a transmissão ocorre 24 
horas. Em 2007, entrou no ar o canal de notícias do grupo, o Record News, e teve início 
a expansão para os 130 países onde a TV Record é transmitida. Para tanto, o grupo 
abriu escritórios em Lisboa, Londres, Madri, Luanda e Maputo. De acordo com estudos 
de mercado, 25% do faturamento da empresa tem origem na publicidade da Igreja 
Universal. O grupo também investe em jornais - Correio do Povo (RS) e Hoje em Dia 
(MG) - e emissoras de rádio - na capital e no interior de São Paulo, em outras capitais 
brasileiras e em Madrid e Lisboa. Possui, ainda, cinco concessões próprias, 15 filiais e 
mais de 80 afiliadas no Brasil, além da TV via satélite e dos nove canais da Record 
Internacional e Record Europa. 
Sistema Brasileiro de Comunicação (SBT)76- O SBT foi fundado pela família 
encabeçada por Senor Abravanel (Silvio Santos) em 1981. Possui mais de cinco mil 
funcionários na rede, com 109 emissoras, oito geradoras e parceria com 27 emissoras 
regionais, exibindo 24h de programação. A emissora estima atingir 182 milhões de 
telespectadores e a cobertura de 98% dos lares brasileiros com aparelhos de televisão, 
tendo, ainda, uma média de exibição de 20 seriados por semestre. Em sua sede, em Vila 
Guilherme, em São Paulo, recebeu, em 2010, cerca de 400 pessoas por semana para 
compor os auditórios dos seus programas de entretenimento e cinco mil pessoas por 
mês. Com o programa “Silvio Santos”, o SBT entrou para o Guiness Book, em 93, por 

                                                 
76 Disponível em: <http://www.sbt.com.br/institucional/numeros.asp. Acesso em: 17/06/2010, às 17h. 
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ter um dos programas mais antigos da televisão brasileira, com mais de 30 anos no ar. 
Além dos negócios em TV Aberta, possui investimentos em produções de audiovisual e 
TV por assinatura. Com relação ao faturamento, a emissora de Silvio Santos captou R$ 
607.955 em 2008, um aumento de 0,15% em relação a 2007 (R$ 607.044). O grupo 
também mantém com setor financeiro, empreendimentos imobiliários, comércio de 
automóveis, comércio varejista e estabelece parcerias com Grupo Bandeirantes de 
Comunicação, HMT&F - Hicks Muse, Tate & Furst e LAIF - Latin American 
Infrastructure Fund - GE Capital e AIG (na TV Cidade) e Rede Accor de Hotéis (Sofitel 
Jequitimar Guarujá).  

ESPANHA  A TV España77 (TVE) é o canal de televisão mais antigo do país. Fundada em 28 de 
outubro de 1956, a emissora abarcou, em 2010, 21,4% da audiência espanhola e 
pertence a Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) desde primeiro de 
Janeiro de 2007. Associada à União Europeia de Radiodifusão, a TVE é uma rede 
estatal que abriga diversos canais, sendo o “La 1” o mais assistido, com 16% dos 21,4% 
de audiência no ano de 2010. A RTVE transmite ao vivo na internet a sua programação, 
e o usuário também tem acesso a vídeos de arquivo.  
A TVE se constitui na marca de maior prestígio do maior grupo de audiovisual do país e 
sua transmissão chega aos cinco continentes via satélite e por meio dos operadores de 
cabo da Europa, América e Ásia. Também participa do canal Euronews e no apoio de 
produções do cinema espanhol. Contudo, a trajetória do grupo teve altos e baixos ao 
longo de sua história, com a recusa de partidos que controlavam o poder, no país, de 
suprir as demandas financeiras da emissora. A maior crise se deu principalmente 
quando, em 11 de maio de 2006, foi aprovada uma nova lei de radio e televisão pública 
espanhola, que levou à reestruturação da emissora, com a dispensa de mais de quatro 
mil funcionários com idades acima dos 52 anos.  
Dessa forma, a TVE, sobrevive, desde janeiro de 2010, com subvenções públicas e 
impostos diretos sobre operadores privados de televisão e telecomunicações, sem o 
apoio do mercado publicitário, uma vez que a Espanha é um dos poucos países 
da União Européia onde os cidadãos não pagam para subvencionar de maneira parcial 
ou total a rádio e a televisão pública. 

ESTADOS 

UNIDOS DA 

AMÉRICA 

A rede NBC entrou “no ar” no dia 1º de julho de 1941, como um dos negócios do seu 
fundador, o empresário David Sarnoff. A criação da empresa é resultado de uma aliança 
entre a General Electric (com 30%), RCA (com 50%) e Westinghouse (com 20%), que 
resolveram fundar a estação de rádio NBC (anacrônico de National Broadcasting 
Company), fruto da junção das emissoras WEAF e WJZ.  
Pioneira na passagem de preto-e-branco para cores, ainda em 1963, ficou muito famosa 
com a série Bonanza, ao bater recordes de audiência. Foi comprada pela General 
Electric em 1986, com a aquisição da controladora RCA (Corporação de Rádio da 
América) e, atualmente, a empresa possui 10 estações e mais 200 retransmissoras nos 
EUA. Mas o grande sucesso ocorreu em 2003, quando a rede chegou a 97,1% dos lares 
do país, com transmissões em VHF, UHF, via satélite para a América Latina e o Caribe.  
Outro salto na qualidade técnica das transmissões seria dado em 2004, quando o grupo 
GE comprou a Vivendi Universal Entertainment (VUE), proprietária da Universal 
Studios. A VUE passou a se chamar Vivendi SA, uma empresa francesa que adquiriu os 
direitos de sócia minoritária, com apenas 20% da companhia. A transação levou à fusão 
da VUE e da NBC, NBC Universal.  
Hoje, a NBC chega a mais de 200 milhões de lares, com quase sete mil funcionários e 
207 retransmissoras que atingem cerca de 30% do mercado de televisão americano, mas 
a emissora pode ser sintonizada também nos continentes asiático e europeu. O grupo 
também mantém negócios com TV a cabo e, mais recentemente, passou a operar em 
sinal digital com 24h de programação distribuída para mais de 100 países. 
 
A American Broadcasting Company (ABC) nasceu no ano de 1943, como parte da 
Azul NBC, antigo canal de rádio. Mais conhecida pela sigla ABC, é um grupo midiático 
comercial norte-americano, que inclui várias mídias, sendo a rede de televisão 
homóloga e a estação de rádio as mais conhecidas. A sede da ABC fica na cidade de 

                                                 
77 Disponível em: http://www.rtve.es/alacarta/tve/la1/. Acesso em: 12/10/ 2011, às 20h37. 
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Nova Iorque, onde estão os departamentos e os escritórios de desporto e telejornalismo; 
os departamentos de teledramaturgia e programação ficam em Burbank, na Califórnia, 
ao lado da sede dos Estúdios Walt Disney. A American Broadcasting Company é 
atualmente a maior emissora de televisão do mundo. A emissora é de propriedade do 
grupo The Walt Disney Company, que também possui outras emissoras de televisão, 
como Disney Channel, Disney XD, Playhouse Disney Channel e ainda 80% do canal de 
esportes ESPN. 
A CBS78 foi criada em 1928, quando seu fundador, William Paley comprou 16 estações 
de rádio independentes e batizou como Sistema de Transmissão de Columbia. ACBS 
Television Network (antiga CBS Corporation) foi adquirida pelo grupo Viacom em 
2000, oferece programas de televisão (incluindo sucessos como Survivor, 60 minutos, e 
Everybody Loves Raymond) para mais de 200 estações afiliadas nos Estados Unidos, 
incluindo 20 estações de propriedade da Viacom. Durante a década de 1990, a CBS 
Television Network reverteu uma tendência de queda e passou a se a tornar maior rede 
da nação. Tem um conselho de administração composto por 14 integrantes (sendo 
apenas duas mulheres). 
As mais de 200 estações de televisão e afiliadas atingem praticamente todas as casas 
nos Estados Unidos. A linha da CBS, rede total de horário nobre, foi assistida por mais 
de 130 milhões de pessoas por semana durante a temporada 2010/2011. Os seus braços 
em programação incluem CBS Entertainment, CBS News e CBS Sports.  
 
Obs: As redes dos Estados Unidos estão sob a orientação da Federal Communication 
Commission e do Communications Act de 1934, consagrado tratado em Lei que 
determina que as ondas de rádio são bens públicos escassos, e que os operadores devem 
manter suas licenças apenas na condição de que eles sirvam ao interesse público. Mas a 
lei não estabelece horários, procedimentos ou outros meios específicos para fazer 
cumprir as obrigações de serviço público, mediante emissoras. 

FRANÇA  Na França, a rede de televisão analisada foi a TF179, um canal generalista privado de 
televisão francês, com transmissões na França, e Bélgica, Suíça, Luxemburgo e 
Andorra. É o canal com maior público no país, chegando a ter 26,2% da audiência em 
2009 e a obter uma média de cinco milhões de telespectadores nas transmissões em 
horário nobre no ano de 2006. Fundada em 1935, é a cadeia de televisão mais antiga da 
França e tem sua programação em sinal digital durante 24h. Foi uma corrente pública 
desde sua fundação até 1987, quando o governo de François Mitterrand decidiu 
privatizá-la. A empresa pertence ao Groupe TF1, com capital majoritário do Bouygues. 
As maiores críticas à TF1 são dirigidas ao que analistas consideram como uma 
programação que prioriza entretenimento de baixa qualidade, a exemplo do famoso 
reality show "A ilha da tentação", em 2009. O programa colocava o amor de uma série 
de casais à tentação durante doze dias numa ilha paradisíaca. Eles participavam de  
cruzeiros em iates e bebiam muito champanhe, esportes (sobretudo transmissões de 
copas européias de futebol), debates políticos tendenciosos, excesso de publicidade na 
programação e jornalismo parcial, que privilegia os negócios do grupo econômico 
majoritário que controla a empresa.  

INGLATERRA  Na Inglaterra, a emissora de televisão analisada foi a British Broadcasting Company 
(BBC1), o canal mais antigo e de maior audiência e penetração entre a população do 
país. A BBC80 é a maior organização de radiodifusão no mundo e tem como missão 
enriquecer a vida das pessoas com programas que informam, educam e entretêm. É uma 
emissora de serviço público, estabelecida por uma Carta Régia e financiada pela taxa de 
licença que é paga pelas famílias do Reino Unido. A BBC utiliza a receita da taxa para 
prestação de serviços. Já o serviço mundial é financiado por uma concessão do governo, 
e não a partir da taxa de licença, e transmite por rádio, TV e internet informações em 32 

                                                                                                                                               
78Disponível em :  <http://www.fundinguniverse.com/company-histories/cbs-television-network-history/> 
Acesso em: 16/11/2012, às 18h; em: <http://en.wikipedia.org/wiki/CBS. Acesso em 17/11/2012, às 15h; 
E em: <http://www.cbscorporation.com/portfolio.php?division=93>. Acesso em: 20/11/2012, às 18h. 
79Disponível em: <http://pt.wikilingue.com/es/TF1>. Acesso em: 10/07/2010, às 19h07. E em: 
<http://www.tf1.fr/>. Acesso em: 10/07/2010, às 19h07. 
80 Disponível em: <http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/purpose/what.shtml>. Acesso: em 19/10/2010, às 
21h19. 
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idiomas. A BBC também tem um braço comercial: BBC Worldwide. Seus lucros são 
devolvidos para a BBC para o investimento na nova programação e serviços.  
A BBC teve suas origens no rádio, nos anos de 1920. Originalmente, British 
Broadcasting Company supervisionou uma rede de emissoras, todas ligadas à sede, em 
Londres. As primeiras transmissões em Televisão ocorreram em 1937, com a estreia do 
famoso “Fuga para quatro câmeras”, uma produção de apelo pupular que marcou época 
na emissora pública. Atualmente, a BBC conta com 40 estações de rádio em toda a 
Inglaterra( que possuem uma média de 8 milhões de ouvintes por semana) e que 
perfazem um complexo público de comunicação juntamente com as emissoras de TV. 
As mídias públicas permanecem com sucesso de audiência no país, mesmo tendo que 
concorrer, nos últimos cinco anos, com produções de cunho comercial.  

ITALIA O Mediaset se constitui como o maior grupo de mídia da Itália, com canais e negócios 
em TV aberta em formato digital, utilizando cotas da bolsa de valores do país desde 
1996, em sociedade com a Fininvest, de propriedade da família do ex-primeiro-ministro 
italiano Sílvio Berlusconi, maior acionista da companhia, com 38% de participação. O 
Mediaset e suas subsidiárias têm negócios em televisão comercial aberta, publicidade, 
TV digital, gestão de transmissão, produção de conteúdo, internet e TV móvel. No 
exterior, a companhia possui 25% do Grupo Relativa TVEspanhola (Telecinco), 
assumindo a posição de acionista majoritária do canal.  
Com um capital social de € 614,238,333.28 em 2010 e penetração em mais de 80% dos 
lares italianos, o Mediaset se converteu, nos últimos cinco anos, em um poderoso grupo 
de mídia no mundo. Seu conselho de administração é composto por 15 executivos/as do 
setor, sendo 13 homens e 2 mulheres. Com altos investimentos na modernização dos 
seus canais, a empresa colocou, em 19 fevereiro 2009, no portal www.tv.mediaset.it, a 
nova seção de Mediaset.it totalmente dedicada ao mundo da TV, congregando todos os 
programas de entretenimento dos canais do grupo. 
A história da companhia começou em 1978, quando os sócios da empresa colocaram o 
canal Telemilano (Canal 5, com sede em Milão) no ar. Depois, eles adquiriram o Italia 
1, dos Rusconi, em 1982 e, em 1994, o Retequattro, de Arnoldo Mondadori Editore. 
Todos os canais, ainda no formato analógico, à época, chamados de área de televisão 
RTI, estabeleceram-se em rede de transmissão nacional e contavam com o suporte 
comercial da empresa de publicidade Publitalia 80. O maior passo do grupo seria dado 
em 1996, quando os canais foram fundidos ao grupo Mediaset, que tem suporte na bolsa 
de Milão e é controlado pela família Berlusconi. 
 

MÉXICO  Os canais estudados nessa pesquisa fazem parte do complexo midiático Televisa, que se 
designa, no seu portal, como “o consórcio de meios em espanhol mais importante do 
mundo e a maior empresa do setor em operação no setor da radiodifusão mexicano”, 
comando pela família Azcárraga. Merecem destaque o jornalismo, a cobertura esportiva 
e as novelas exportadas para emissoras de todo o mundo. O grupo de mídia segmenta a 
sua programação televisiva por canal, sendo que o mais popular e de maior audiência, o 
“das estrelas”, tem a grade mais diversificada, ficando os outros direcionados ao 
entretenimento e ao público infantil. Além disso, possui emissoras de rádio, portal, 
agência de informações, produtora e outros negócios em comunicação gerenciados por 
quatro executivos: Emilio Azcárraga Jean,  Presidente, Diretor General (CEO), 
Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Fundação Televisa; Bernardo 
Gomes, vice-presidente executivo; Alfonso de Angoitia, vice-presidente Executivo e 
Presidente do Comitê Financeiro e José Bastón, Presidente da Televisão e de Conteúdo. 
            Entre os negócios do grupo com TV aberta, a cabo, rádios e outros 
empreendimentos em comunicações e telecomunicações, destacamos: Aisa, Bestel, 
Cablemás, Cablevisión, Club América, Intermex, Editorial Televisa, Estadio Azteca e 
Necaxa. Entre os principais parceiros estão empresas como: Más fondos, Ocesa, 
Pantelion Films, SKY, Televisa Radio, Univisión e Iusacell.  
Contudo, essa história teve início nos anos de 1930, quando Dom Emílio Azcárraga faz 
as primeiras transmissões de rádio XEW, nas ruas do centro histórico do México. 
Depois de muitas experimentações no setor, em 1950, Rómulo O'Farrill recebe a licença 
para a primeira concessão para operação em TV e converteu a XHTV Canal 4 no 
primeiro canal de TV do México e na América Latina. Em 1951, é a vez de Azcárraga 
transmitir, por meio das instalações da rádio XEW, “a voz da América Latina a partir do 
México”. 
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Ao longo da sua trajetória, o Canal das Estrelas reinou absoluto entre as famílias 
mexicanas. Até ser surpreendido pela sua principal concorrente, no gênero ficção, no 
país: a TV Azteca que, a partir de 1993, passou a pontuar na preferência dos 
telespectadores por conquistar 30% dos anunciantes que majoritariamente apostavam na 
audiência dos canais da Televisa. A entrada do novo grupo obrigou a família Azcárraga 
a investir em pesquisas de mercado e a modernizar seu patrimônio, além de aumentar 
sua capacidade de produção para 16 novelas por ano no Canal das Estrelas. 
Em sintonia com os princípios editoriais da Televisa, o Canal das Estrelas é a atração 
mais antiga do grupo, com mais de 60 anos de existência, penetração em 90% dos lares 
mexicanos e a maior audiência em televisão do país por mesclar, em sua programação, 
entretenimento e jornalismo e, sobretudo, pelas produções de novelas. Tem 24h de 
notícias em sua programação, transmitida via satélite, em espanhol e em qualidade de 
HD, para todo o mundo. Do início das operações, em 1951, como concessão para a 
empresa Televimex, de Emilio Viadurreta, que primou pelas transmissões de eventos 
esportivos, como o basebol, para as operações em HD e via satélite, o Canal das 
Estrelas passou por várias transformações para alcançar o slogan atual de “fábrica de 
sonhos”, por conta de uma ampla estrutura de produção de novelas e programas de 
auditório.  

FONTE: Gênero, Poder e Resistência: As mulheres nas indústrias culturais em 11 países. 
 

Nos prestige papers, as buscas se deram no sentido de revelar os lugares 

“masculino” e o “feminino” na produção jornalística/cargos e editorias/conteúdos nas 

redações, bem como para apontar a existência dos tetos de vidro como espaços com 

restrições à participação feminina. Nas emissoras de televisão, as informações 

subsidiaram análises sobre a participação por gênero na produção do jornalismo e nos 

programas de entretenimento encontrados. Nos critérios de escolha dos países, a opção 

foi a de cruzar informações acerca da posição deles no cenário econômico, político e 

midiático na tentativa de englobar as nações de maior destaque e todos os continentes 

do globo.  

Para a coleta de dados sobre a quantidade de mulheres em editorias e demais 

espaços no jornalismo impresso e nas áreas de telejornalismo e do entretenimento dos 

15 grupos de televisão e 19 jornais, foram acessados:  

a) sites das empresas de comunicação;  

b) portais de notícias com a programação das emissoras nos países;  

c) portais dos grupos de mídia gestores das empresas;  

d) sites de agências de notícias e observatórios de mídia, como o 

Observatório da Imprensa, no Brasil;  

e) notícias publicadas diretamente em jornais e nos portais dos prestige 

papers dos países;  

f) sites e blogs dos profissionais de comunicação e artistas (dos programas 

de entretenimento) vinculados às emissoras;  
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g) Dados contidos em relatórios de associações internacionais de imprensa 

e, no Brasil, no site da Associação Nacional de Jornais;  

h) Por meio da leitura, combinação e acesso a relatórios de associações 

como os Repórteres Sem Fronteiras e de jornalistas que atuam em vários 

países.  

Enquanto as referências para os jornais estão situadas em notas, ao longo das 

páginas do trabalho, a longa listagem de sites, blogs e demais fontes consultadas para a 

coleta dos dados em televisão estará disponível nos anexos. Vejamos, na tabela de 

número 12, a apresentação dos jornais pesquisados: 

 
TABELA 12 – PAÍSES E JORNAIS PESQUISADOS 

PAÍS PRESTIGE PAPERS 

ÁFRICA DO SUL  Sunday Times81 - A edição que circula, aos domingos, do Sunday Times é lida por 3,8 
milhões de pessoas e fica disponível em versão On Line, no site do periódico. Trata-se 
do jornal de domingo mais popular no país. A edição inclui cadernos de cultura, estilo 
de vida, negócios e de serviços. Fundado em 1906, o Sunday Times pertence e é 
distribuído em todo, a África do Sul e em países vizinhos, como o Lesoto, Botsuana e 
Suazilândia. A circulação passou dos 504 mil exemplares em 2010, e o periódico 
ficou conhecido por fiscalizar duramente os governos do país. Essa linha-dura 
incomodou tanto, a ponto de levar alguns membros do governo a fazer uma tentativa 
de aquisição do jornal junto ao grupo Avusa. O Sunday Times também se destaca 
pelas coberturas de cultura e ficou muito mais popular depois que colocou peso na 
promoção de prêmios literários para revelar e divulgar novos autores do país. Os 
prêmios, hoje, fazem parte do calendário cultural da África do Sul. 

ALEMANHA Frankfurt Zeint  – De acordo com informações coletadas diretamente nas edições do 
jornal, o Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) tem diariamente 1.035.000 leitores  
e é o jornal obrigatório em todas as bolsas de valores alemãs. Todos os dias o F.A.Z. é 
distribuído em cerca de 120 países do mundo, e por isso tem a maior distribuição 
mundial entre os jornais alemães. 
 
Bild82 - O Bild é o jornal mais lido da Alemanha, mas não é veiculado em edição 
única. São doze versões espalhadas pelo país, contendo em parte as notícias 
regionalizadas e em parte um mesmo conteúdo de interesse nacional. São as doze 
versões impressas: Berlin, Bremen, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, 
Hannover, Köln, Leipzig, München, Ruhrgebiet, Stuttgart. Nesta pesquisa, foi 
utilizada a versão Düsseldorf. BILD.de (Imagem.de) é o portal de interesse geral e 
impresso líder, além de ser o jornalismo de imagens mais fervoroso da internet. O 
portal de novidades e entretenimento mais importante e moderno oferece 24 horas por 
dia sobre estilos de vida e notícias do mundo das celebridades. 

ARGENTINA  Clarín - Fundado em 1945 por Roberto Noble, hoje é de propriedade do Grupo Clarín 
S.A. que tem entre seus maiores acionistas a viúva do fundador (Ernestina Herrera de 
Noble). Maior jornal da Argentina, o Clarín tem formato de tablóide e uma tiragem 
média diária de 300.837 exemplares em 2010. Seu lema é "uma chamado de atenção 

                                                 
81Disponível em: <http://www.timeslive.co.za/sundaytimes/>. Acesso em: 20/11/2012, às 10h; E em: 
<http://www.mediaclubsouthafrica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=73%3Apress
&catid=36%3Amedia_bg&Itemid=54>. Acesso em: 20/11/2012, às 10h41; E em: 
<http://en.wikipedia.org/wiki/The_Sunday_Times_(South_Africa)>. Acesso em: 20/11/2012, às 10h30. 
82Disponível em: <http://www.rp-online.de/wirtschaft/unternehmen/medien/Top-25-Die-groessten-
deutschen-Medien-Unternehmen_bid_4256.html>. Acesso em: 16/03/2011, às 16h; E em: 
<http://www.bild.de/BILD/unterhaltung/leute/standards/evas-welt-kolumne/2008/11/29/evas-welt/die-
kolumne-nur-fuer-frauen.html>. Acesso em: 16/03/2011, às 16h02. 
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para a solução argentina aos problemas argentinos" e seu slogan atual: "O grande 
diário argentino". O jornal compõe o conjunto de negócios desse importante grupo de 
mídia portenho, que controlava, por meio da propriedade cruzada, até novembro de 
2012, quase 80% do total dos veículos de comunicação existentes no país, o que se 
configura em monopólio. 

AUSTRÁLIA The Daily Telegraph83 é um jornal tablóide australiano publicado em Sydney, New 
South Wales, pela Nationwide News, que faz parte da News Corporation, do grupo 
Murdoch. O “Tele”, como também é conhecido, foi fundado em 1879. Entre os anos 
de 1936 e 1972, fazia parte da empresa australiana Imprensa Consolidada Frank 
Packer. Em 1972, foi vendido para a News Limited. Em 1990, fundiu-se ao vespertino 
da mesma empresa The Daily Mirror para formar o The Daily Telegraph-Mirror, com 
edições de manhã e à tarde, mas as edições vespertinas foram posteriormente 
interrompidas. O novo jornal continuou nesse modelo até janeiro de 1996, quando a 
pressão do leitor por um título mais curto fez com que o nome do jornal voltasse a ser 
The Daily Telegraph. Apesar disso, existiam preocupações em relação aos antigos 
leitores do Mirror  que se sentiram privados de direitos. A circulação do jornal, no 
primeiro semestre de 2004, foi de cerca de 409 mil exemplares por dia, tornando-o o 
maior jornal de Sydney. Em 19 de novembro de 2010, o The Daily Telegraph lançou 
sua versão para o tablet da Apple Ipad, permitindo aos usuários a visualização de uma 
versão personalizada do site. 

BRASIL  Folha de S. Paulo84 é o segundo maior jornal em circulação no Brasil. É controlado 
pela família Frias. O periódico se dedica à vida política, institucional e aos 
movimentos sociais. Procura oferecer ao leitor informações pluralistas e apartidárias, 
para que ele exerça sua cidadania. É, ao mesmo tempo, um instrumento fundamental 
para os formadores de opinião, que nele encontram análises sobre os últimos 
acontecimentos. Fundada em 1921, a Folha é, desde de os anos de 1980, o jornal mais 
vendido no país (no ano de 2011, a circulação média foi de 302 mil exemplares em 
dias úteis e 365 mil aos domingos).  
O Estado de S. Paulo85 é um dos maiores e mais conceituados prestige papers 
Brasileiros. Fundado em 4 de janeiro de 1875, desponta, atualmente, como o quarto 
jornal em circulação, com média diária de 263.046 mil exemplares em 2011.O jornal, 
comandado pela família Mesquita, é líder de circulação em São Paulo, tem leitores em 
todo o Pais, sendo a maior parte de pessoas da classe média com nível superior 
completo.  
O Globo86 tem média de circulação de 240.030 exemplares, nos dias úteis, e 326.146 
exemplares aos domingos. O Jornal faz parte da vida dos moradores do Rio de Janeiro 
desde 1925. Líder absoluto nas classes A e B, o Globo apóia projetos culturais e 
educacionais e aposta em um diverso time de colunistas para oferecer múltiplos 
olhares para seus leitores. Em 2009, O Globo se reafirmou como um veículo 
multiplataforma, na tentativa de posicionar a marca como sinônimo de informação 
confiável, independentemente do meio onde é veiculada. 

ESPANHA  El País87 - Veículo ligado ao grupo Prisa88, um dos maiores conglomerados de mídia 
da Espanha, o EL País é um dos principais jornais diários em castelhano e de 
referência no campo do jornalismo latino-americano. Sua primeira edição foi 
publicada em 4 de maio de 1976, e seus fundadores o definiram como um jornal 
independente, de qualidade, com vocação europeia e defensor da democracia 
pluralista. Hoje, o jornal ainda é fiel às suas ideias fundadoras, mas sem impedir que 
se adapte aos novos tempos. O El País pode ser lido no papel, na internet, em qualquer 
formato eletrônico e através de redes sociais, com quase 13 milhões de usuários 

                                                 
83 Disponível em: <http://www.dailytelegraph.com.au/help/aboutus>. Acesso em: 06 /06/2011, às 10h. 
84 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/conheca/>, acesso em: 23/06/2010, às 23h. 
85 Disponível em: <http://www.grupoestado.com.br/midiakit/estadao/index.asp?Fuseaction=Perfil>. 
Acesso em: 28/06/2010, às 10h. 
86 Disponível em: <https://www.infoglobo.com.br/anuncie/institucional.aspx. Acesso em: 28/06/2010, às 
14h. 
87 Disponível em: <http://www.prisanoticias.com/es/pagina/el-pais-el-periodico-global-de-noticias-en-
espanol/>. Acesso em: 12/10/ 2012, às 23h. 
88 Disponível em: <http://www.prisa.com/es/pagina/prisa-un-grupo-global/>. Acesso em: 12/10/2010, às 
23h. 
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únicos por mês (dados de julho 2012), é a líder mundial em mídia on-line em 
espanhol. Além disso, tem cerca de 5 milhões de leitores online acessados fora da 
Espanha, o que corrobora a sua definição como "o jornal global em castelhano." 
A Prisa é líder mundial na criação e distribuição dos mercados culturais, educativos, 
informativos e de entretenimento em Espanhol e Português, graças aos seus 
multicanais, que oferecem produtos de alta qualidade. Presente em 22 países, 
atingindo mais de 52 milhões de usuários por meio de suas marcas globais El País, 40 
Principales, Santillana e Alfaguara. A empresa abriu um mercado global de mais de 
700 milhões de pessoas. 

ESTADOS 

UNIDOS DA 

AMÉRICA 

The Washington Post89 - A empresa que controla o jornal, junto com seus acionistas, 
a The Washington Post Company, define, no seu site, que: “o livre fluxo de 
informações é essencial para uma democracia bem sucedida. Ao longo dos anos, os 
líderes da empresa correram grandes riscos para garantir que os cidadãos tivessem 
acesso irrestrito à notícia”. Fundada pelo democrata Stilson Hutchins, The Washington 
Post começou a circular na quinta-feira, 6 de dezembro de 1875. Ele foi impresso na 
Pennsylvania Ave., e teve uma tiragem de 10.000 exemplares. O jornal continha 
quatro páginas e três centavos de custo por cópia. 
Nos dias de semana (segunda à sexta), a tiragem é de 715.181mil exemplares. Aos 
sábados, 660.182. Já aos domingos, 983.243, segundo dados do Audit Bureau of 
Circulation (entidade que mede a circulação dos jornais nos Estados Unidos). Em 
janeiro de 2011, o The Washington Post Company lançou o SocialCode, que 
desbloqueia o poder das mídias sociais e marcas e ajuda a reunir, engajar, incentivar e 
entender os usuários.  
 
The New York Times90 – O The New York Times, publicado em Nova York, é um dos 
mais antigos jornais dos Estados Unidos e faz parte do seleto grupo de prestige papers 
do mundo. Sua força está na sua excelência editorial, uma vez que ele nunca foi o 
maior jornal em termos de circulação. Contudo, hoje, tem mais de 1.586.757 
exemplares nos dias de semana, 1.550.696 aos sábados e 2.003.247 aos domingos.  
Até 2011, o jornal ganhou 108 Pulitzer, um dos maiores prêmios para o jornalismo 
mundial, muito mais do que qualquer outra organização de notícias. Em 2011, o 
Times instituiu um plano de assinatura digital para a sua edição, limitando o acesso 
livre ao conteúdo. 
 
USA Today 91- USA Today é um jornal diário nacional dos Estados Unidos, publicado 
pela Gannett Company. Foi fundado por Allen 'Al' Neuharth. O jornal é o de maior 
circulação no País (cerca de 2,25 milhões de cópias toda semana), mas não é rodado 
nos sábados e domingos. De acordo com o Audit Bureau of Circulations, o USA 
Today alcançou 1.8 milhões de cópias em março de 2010, sendo comparado ao Wall 
Street Journal, com 2.1 milhões de cópias. 

FRANÇA  Le Figaro92 foi fundado em 1826, ainda sob o domínio de Charles X. Trata-se de um 
de um dos mais influentes e importantes jornais da França: o mais antigo ainda hoje 
publicado. Recebeu o nome do personagem de Beaumarchais. É um jornal nacional, 
que faz parte do grupo Socpresse, o primeiro da França no setor de imprensa, 
controlado pelo seu presidente, Serge Dassault, grande industrial francês e senador-
prefeito da cidade de Corbeil-Essones. Nesse sentido, Le Figaro é um jornal de direita 
ou de centro-direita, essa linha editorial se encontra de maneira precisa no slogan do 
jornal durante uma campanha publicitária em 2005: ‘’ em matéria de economia, 
somos pela liberdade das trocas comerciais. E também em matéria de ideia’’. Assim, 

                                                 
89 Disponível em: http://www.washpostco.com/phoenix.zhtml?c=62487&p=irol-history1875>. Acesso 
em: 12/11/2012, às 16h. 
90 Disponível em: http://en.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times. Acesso em: 19/11/2012, às 16h; E 
em http://www.britannica.com/EBchecked/topic/412546/The-New-York-Times. Acesso em: 19/11/2012, 
às 19h. 
91 Disponível em: <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/683077/USA-Today. Acesso em 
19/11/2012>, acesso em: 03/04/2012, às 22h; E em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/USA_Today>. Acesso 
em: 03/05/2012, às 22h05. 
92 Disponível em: http://www.lefigaro.fr/international/>. Acesso em: 19/11/2011, às 18h; E em:  
 http://pt.wikipedia.org/wiki/Le_Figaro>. Acesso em: 19/11/2011, às 18h. 
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Serge Dassault, presidente da sociedade do Figaro S.A, disse na rádio France Inter 
em 10 de dezembro de 2004, e no jornal Le Monde, em 12 de dezembro do mesmo 
ano, que os jornais devem publicar ‘’ideias sãs’’ porque ‘’estamos pouco a pouco 
morrendo por causa das ideias de esquerda’’. Apesar disso, o site do grupo afirma que 
Serge Dassault não controla a linha editorial do jornal. 
Le Monde93 - Um dos jornais diários mais conceituados da França, o Le Monde foi 
fundado por Hubert Beuve-Méry e teve sua primeira edição publicada em 19 de 
dezembro de 1944, a pedido do general Charles de Gaulle e depois que o exército 
alemão foi expulso de Paris durante a II Guerra Mundial. Ele substituiu o tradicional 
Le Temps, veículo de maior reputação da França, mas que perdeu credibilidade 
durante a ocupação alemã. Hoje, o prestige paper é a principal produção do Grupo La 
Vie-Le Monde, com uma média de circulação de 339 mil a 400 exemplares em 2010, 
sendo que mais de 40 mil são comercializados no exterior. Além disso, o periódico, 
que ficou famoso por oferecer mais do que um resumo dos fatos, mas a análise crítica 
das notícias, passou a disponibilizar suas edições diárias, desde dezembro de 1995, na 
internet, o que ampliou ainda mais as possibilidades de acesso ao público leitor no 
cenário mundial. O Le Monde, até 2009, tinha uma forma de organização que 
permitia aos jornalistas da redação participar das discussões sobre os rumos 
econômicos do veículo e ter peso na eleição dos executivos da empresa. Eles atuavam 
como acionistas internos da empresa, que também possuía a associação dos leitores 
como ente acionista. Em 2010, o Grupo La Vie-Le Monde, por temer prejuízo 
financeiro, necessitou abrir sua administração para outros investidores privados. 
Sendo assim, em junho do mesmo ano, os investidores Matthieu Pigasse, Pierre 
Bergé, e Xavier Niel passaram a ter participação no controle acionário do jornal. 

INGLATERRA  The Guardian94 – Fundado em 1921 sob o nome de The Manchester Guardian, o 
jornal agora é propriedade da empresa de mídia Guardian Media Group, que possui 
estações de rádio, jornais impressos e online. Com tiragem média diária de 279.308 
exemplares, em janeiro de 2011, o veículo se apresenta como um jornal de centro-
esquerda, em formato de tablóide, terceiro maior em tiragem nacional, só perdendo 
para o The Daily Telegraph e o The Times. Sua edição online, segundo o editor Alan 
Rusbridger, é a segunda (em língua inglesa) mais lida do mundo, ficando atrás apenas 
da do americano The New York Times.  
 
The Times95 - Com tiragem média diária recorde de 502 mil cópias, em março de 
2010, o The Times é um jornal diário publicado no Reino Unido deste 1785, quando 
era conhecido pelo nome “The Daily Universal Register”. The Times e seu “jornal 
irmão”, o The Sunday Times, são publicados pela Times Newspapers Limited, uma 
subsidiária da News International, do grupo News Corporation, liderado por Rupert 
Murdoch. De visão política de centro-direita moderada, o jornal passou a circular em 
formato de tablóide em 2004. É vendido a £1 durante a semana (30 centavos para 
estudantes em algumas lojas universitárias) e a £1,50 no sábado. Nos domingos, o 
jornal que circula é o The Sunday Times, que, apesar de pertencer ao mesmo grupo 
empresarial, é formado por diferentes profissionais e foi fundado independente do The 
Times. Em 2005, uma pesquisa indicou que o The Times era o jornal mais lido pelas 
pessoas do mundo financeiro na Inglaterra.  

ITALIA La Repubblica96 é um jornal diário italiano, fundado em 1976, em Roma, pelo grupo 
Espresso, de Eugenio Eugenio Scalfari, já editor do semanário L'Espresso, 
acompanhado por Gianni Rocca, que é editor, e Giorgio Bocca, Sandro Viola, Mario 
Pirani, Miriam Mafai, Barbara Spinelli, Natalia Aspesi e Giuseppe Turani. No final do 
mesmo ano, o jornal conseguiu publicar 100 mil exemplares por edição. Já em 1979, 
teve média de 180 mil cópias por edição. 

                                                                                                                                               
93 Com informações retiradas de: http://www.lemonde.fr/. Acesso em: 24/12/2010, às 18h. 
http://www.economist.com/node/16324507. Acesso em: 19/12/2010, às 22h; Em: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Le_Monde. Acesso em: 10/12/1010, às 23h; E em: http://www.lombard-
media.lu/pdf/FR/LeMonde_comment.pdf. Acesso em: 25/01/2011, às 19h. 
94 Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/The_Guardian>. Acesso em: 26/04/2011, às 17h24. 
95 Disponível:< http://en.wikipedia.org/wiki/The_Times. Acesso em: 30/03/ 2011, às 18h34. 
96 Disponível em: http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Repubblica> e <http://www.repubblica.it/>. Acesso em: 
16/11/2011, às 19h45. 
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Em 1995, depois de uma revolução gráfica, o grupo organiza um semanário dedicado 
às mulheres e políticas de eleições Repubblica.it nascido, na edição online do jornal, 
com a pretensão de se tornar o principal site de notícias italiano com mais de 9,4 
milhões de usuários. 
Em novembro de 2004, La Domenica di Repubblica é lancada (domingo La 
Repubblica), com 20 páginas que cobrem notícias, entretenimento, estilo de vida e 
lazer. Este suplemento é baseado nas edições de domingo dos principais jornais de 
língua inglesa. Em setembro de 2007, o jornal foi atualizado com um ponto de vista 
gráfico e paginação: uma seção chamada R² contendo levantamentos dos principais 
temas da notícia do jornal. 
 
Corriere della Sera97 foi fundado em 1876 e hoje é o diário mais vendido da Itália. 
Apesar de manter uma aura institucional, o Corriere tem garantido a sua 
independência durante períodos de turbulência política. Apesar de seu título sugerir 
um jornal da tarde (della Sera), ele é publicado pela manhã há mais de um século. 
Desde o início, o Corriere estabeleceu-se entre os seus pares como o jornal italiano de 
referência, expressando as opiniões da burguesia industrial do norte. Pertence ao 
grupo RCS, que também publica o conhecido Gazetta dello Sport e detém uma 
participação de 45% no diário espanhol El Mundo. Tal como o seu rival La Stampa, 
Corriere está ligada à família Agnelli, os donos da Fiat. Como outros diários nacionais 
italianos, o Corriere publica uma infinidade de suplementos como Ido Donna (para as 
mulheres).  Atualmente, tem circulação média de 444,967 exemplares. 

MÉXICO  Reforma - De acordo com um artigo veiculado no Observatório da Imprensa98, pelo 
jornalista e escritor Wladir Dupont, o jornal Reforma é publicado pelo partido PRI, da 
dita esquerda mexicana. Em novembro de 199, o pessoal de redação e administração 
do veículo foi às ruas, em quatro pontos da Cidade do México, para, uniformizados 
com um avental verde e um bonezinho da mesma cor, entre carros atravancados e 
transeuntes surpreendidos, vocear (gritar) e vender exemplares do seu diário. Não era 
nenhuma jogada promocional. Aos dez meses de vida, a empresa acabava de romper 
relações com o mafioso sindicato dos jornaleiros e essa improvisação era a única 
forma viável de não parar, insistia o autor da idéia, o prestigiado colunista político 
Miguel Angel Granados Chapa.  
Os jornalistas entraram no edifício do Congresso, no Centro Histórico da Cidade do 
México, para vender o jornal, numa espécie de batismo político de enorme 
importância para o Reforma, àquela altura amargando escassos oito mil exemplares 
diários de tiragem. Em poucas semanas, passou a vender 20 mil exemplares por dia e 
todo mundo queria conhecer o novo jornal. 
Após mais de dez anos de circulação, o Reforma continua sendo vendido assim, só 
que pelas mãos de um exército de jornaleiros independentes, também uniformizados, 
equilibrando-se sobre guias e ilhas, pois as bancas controladas pelo sindicato dos 
jornaleiros não vendem o jornal. É comercializado nas ruas, em supermercados e lojas 
de conveniência, ou assinar o diário, com uma tiragem de 70 mil exemplares. 

FONTE: Gênero, Poder e Resistência: As mulheres nas indústrias culturais em 11 países. 
 
 Nunca é demais ressaltar que as informações levantadas revelam um momento 

histórico nessa produção, uma vez que foram coletados e atualizados com base em 

tempo determinado (em TV) e, em média, uma semana (sete exemplares99) de jornais. 

Portanto, espelham tendências da atuação das mulheres nas empresas pesquisadas no 

período e fundamentam análises sobre as áreas “femininas” e “masculinas” nas 

empresas, sem ter a intenção de traduzir toda a produção das mulheres no jornalismo 

                                                                                                                                               
97 Disponível em: http://www.presseurop.eu/en/content/source-profile/22341-corriere-della-sera>. Acesso 
em: 16/11/2011, às 5h; e em: <http://www.corriere.it/>. Acesso em: 16 /11/2012, às 5h30.  
98 Disponível em: http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/showNews/mo091220031p.htm.>. 
Acesso em: 18/11/2012, às 23h15; E em: <http://www.reforma.com/>. Acesso em: 12/08/2012, às 15h. 
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dos países estudados. É imprescindível elucidar, ainda, que, no caso das televisões, 

algumas emissoras atuam em rede, como as três brasileiras: Record, SBT e Globo. Já 

outras têm penetração nacional, mas não operam em rede.  

 

3.2 - O status de homens e mulheres em 19 prestige papers e 15 redes de 

televisão em 11 países 

 
Estudar o status das mulheres nessas redes de televisão e jornais de grande 

circulação foi lançar luzes para as disparidades existentes tanto no quantitativo quanto 

no acesso delas aos nichos de comando desses veículos. Foi diagnosticar que, em alguns 

países, a baixa representatividade feminina na elaboração dos noticiários televisivos 

estabelece relações com sua pequena participação como fontes de informação (o que 

comprova, mais uma vez, o estudo da WACC). Uma outra face desse tema ocorre 

quando, em meio aos levantamentos de dados nos jornais, foi possível perceber a ínfima 

participação delas em artigos nas páginas de opinião e entre os/as articulistas de quase 

todos os prestige papers, tal como revela a denúncia da escritora americana Megan 

Carpentier, em texto veiculado no The Guardian, em 22/2/11, quando questiona baixa 

presença das mulheres nesses espaços. Vejamos, então, os dados levantados em 

televisão. Quando o tema é entretenimento, é importante ressaltar que foram 

contabilizados dados da posição ocupada pelas mulheres em cargos de produção,  

direção, atriz/ator, direção de imagem, produção executiva, assistente de direção, 

ilustrador/a, comentarista, direção musical, roteiro, direção artística, repórter, editor/a, 

além de outros que compõe o quadro quantitativo de homens e mulheres, conforme a 

tabela de número 13 indica: 

TABELA 13 - PROFISSIONAIS, POR SEXO E POR PAÍS, EM ENTRETENIMENTO, NAS REDES 
DE TELEVISÃO 

PAÍS TELEVISÃO - ENTRETENIMENTO HOMEM MULHER 
SABC1 09 10 

ÁFRICA DO SUL 
TOTAL  09 10 

ABC 18 28 
AUSTRÁLIA 

TOTAL  18 28 
Canal 13 08 02 ARGENTINA 

TOTAL  08 02 
Rede Globo 243 103 
Rede Record 43  39 
SBT 50 30 

BRASIL 

TOTAL  336 172 

                                                                                                                                               
99 Com exceção da Alemanha, quando só conseguimos quatro edições de cada jornal. 
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TV ESPAÑA (TVE) 05 11 
ESPANHA 

TOTAL  05 11 
CBC 03 02 
NBC 134 32 

ESTADOS UNIDOS 
DA AMÉRICA 

TOTAL  137 34 
TF1 53 20 

FRANÇA 
TOTAL  53 20 

BBC 54 28 
INGLATERRA 

TOTAL  54 28 
MediaSet / Rede 4 24 19 

ITÁLIA 
TOTAL  24 19 

Canal de las Estrelas /XEM-TV /Canal 2 07 04 
Galavision  07 05 
4TV/ XHTV-TV 06 10 

MÉXICO 

TOTAL  20 19 
FONTE: Gênero, Poder e Resistência: As mulheres nas indústrias culturais em 11 países. 
 

Com relação ao jornalismo, em televisão, os dados consolidados que totalizam 

os quantitativos oriundos da coleta de informações acerca da inserção das mulheres 

pelos programas levevaram em consideração a participação delas em cargos nas áreas 

de produção, edição, na presidência e áreas executivas das redes, editorias, reportagem, 

produção executiva, marketing, direção, apresentador/a, como correspondente e demais 

funções, que ficaram assim quantificadas na tabela de número 14, abaixo: 

TABELA 14 – PROFISSIONAIS, POR SEXO E POR PAÍS, NO JORNALISMO DAS REDES DE 
TELEVISÃO 

PAÍS TELEVISÃO - ENTRETENIMENTO HOMEM MULHER 
SABC1 14 08 

ÁFRICA DO SUL 
TOTAL  14 08 

ABC 86 79 
AUSTRÁLIA 

TOTAL  86 79 
Canal 13 14 04 

ARGENTINA 
TOTAL  14 04 

Rede Globo 345 174 
Rede Record 133 79 
SBT 67 51 

BRASIL 

TOTAL  545 304 
TV ESPAÑA (TVE) 209 239 

ESPANHA 
TOTAL  209 239 

CBC 268 141 
NBC 95 79 

ESTADOS UNIDOS 
DA AMÉRICA 

TOTAL  363 220 
TF1 108 39 

FRANÇA 
TOTAL  108 39 

BBC 24 16 
INGLATERRA 

TOTAL  24 16 
MediaSet / Rede 4 57 50 

ITÁLIA 
TOTAL  57 50 
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Canal de las Estrelas /XEM-TV /Canal 2 21 06 
Galavision  01 02 
4TV/ XHTV-TV 26 11 

MÉXICO 

TOTAL  48 19 
FONTE: Gênero, Poder e Resistência: As mulheres nas indústrias culturais em 11 países. 
 
 Nos jornais pesquisados, a coleta de dados sobre o quantitativo de homens e de 

mulheres levou em conta os cargos existentes nos veículos, cadernos, funções de chefia 

nas redações, nos suplementos, nas colunas, nas páginas de editorial, na presidência das 

empresas/veículos e no setor executivo, nos conselhos editoriais existentes, nas áreas de 

arte e ilustração, na área de recursos humanos, dentre outras, como está explicitado 

conforme tabela de número 15, abaixo:  

TABELA 15 - PROFISSIONAIS, POR SEXO E POR PAÍS, NOS JORNAIS 
PAÍS JORNAL HOMEM MULHER  

Sunday Times 55 27 
ÁFRICA DO SUL 

TOTAL  55 27 
The Daily Telegraph 173 77 

AUSTRÁLIA 
TOTAL  173 77 

Clarín 104 35 
ARGENTINA 

TOTAL  104 35 
Bild-Düsseldorf 144 34 
Frankfurt Allgemeine 295 66 ALEMANHA 

TOTAL  439 97 
O Estado de S. Paulo 160 90 
O Globo 143 94 
Folha de S. Paulo 222 113 

BRASIL 

TOTAL  525 297 
El Pais 251 91 

ESPANHA 
TOTAL  251 91 

The Washington Post 225 114 
The New York Times 344 155 
USA Today 202 103 

ESTADOS UNIDOS 
DA AMÉRICA 

TOTAL  771 372 
Le Fígaro 62 35 
Le Monde Diplomatique 102 46 FRANÇA 

TOTAL  164 81 
The Guardian 189 76 
The Times 169 86 INGLATERRA 

TOTAL  358 162 
Corriere Della Será 242 102 
La Republica 238 95 ITÁLIA 

TOTAL  480 197 
Reforma 180 91 

MÉXICO 
TOTAL  180 91 

FONTE: Gênero, Poder e Resistência: As mulheres nas indústrias culturais em 11 países. 
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Após a apreciação dos dados acima, procederemos com a exposição e análise 

das informações por país pesquisado. Sendo assim, nossa intenção é apresentar um 

panorama geral sobre a inserção das mulheres nos diferentes postos de trabalho e 

gerência dessas indústrias culturais, subsidiada pelo estudo de caso múltiplo. Em 

algumas passagens, teremos que interpretar os dados coletados e relacioná-los com 

estudos anteriores, bem como lançar mão de uma breve contextualização sobre a 

situação das mulheres nesses países com vistas a uma maior aproximação dessas 

realidades. 

Mais do que nomear as diferenças sexuais e opressões/discriminações que 

residem em meio à dicotomia existente na relação mulher e mídia importa saber como 

elas são estruturadas e o que confere sentido à persistência delas em nossa sociedade. 

Desse modo, é importante detectar como o ativismo das feministas impactou o cotidiano 

das redações nos jornais e junto às redes de televisão brasileiras. Nesse contexto, é cada 

vez mais pertinente a orientação que Vincent Mosco, que, em artigo intitulado 

Repensando e Renovando a Economia Política da Informação100, sugere: 

 

[A economia política da comunicação para ser atual] necessita 
ser fundamentada em uma epistemologia realista, inclusiva, 
constitutiva e crítica. É realista quando reconhece a realidade de 
conceitos e práticas sociais, desta forma, evitando enfoques 
idealistas e monotéticos (que discutem respectivamente apenas 
realidade do discurso ou rejeitam as premissas de realidade, 
tanto de conceitos como de práticas). Partindo deste ponto, a 
economia política é inclusiva porque rejeita o essencialismo, 
que quer reduzir todas as práticas sociais a uma única 
explicação política econômica, favorecendo uma abordagem 
que entende os conceitos como aberturas para a compreensão 
do campo social [...] a escolha de certos conceitos e teorias, em 
detrimento de outros, significa que a economia política os 
prioriza como instrumentos explicativos úteis e não que sejam 
afirmativas da melhor, ou a única forma de entender as praticas 
sociais. Além disso, a epistemologia é constitutiva por que 
reconhece os limites das determinações causais – inclusive o 
pressuposto de que as unidades de análise social interagem 
como um conjunto homogêneo e de forma linear -, entendendo 
a vida social como um conjunto de processos mutuamente 
constitutivos, atuando uns sobre os outros, em estágios diversos 
de formação e com uma direção e impacto que só podem ser 
compreendidos através de pesquisas específicas. Finalmente, é 
um enfoque crítico porque vê o conhecimento como produto de 

                                                 
100 Disponível em: http://www.brapci.ufpr.br/documento.php?dd0=0000003242&dd1=463a3. Acesso em: 
25/12/2012, às 16h. 
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interações entre os diferentes campos de saber e os valores 
sociais. (MOSCO, 1998) 

 

Partindo desses pontos de observação, há que se lançar um olhar atento às 

hierarquias de gênero existentes nas redes de televisão e jornais e para a atuação dos 

movimentos sociais como elementos que irão favorecer ao entendimento das dinâmicas 

sociais onde estão inseridos os comunicadores (as). Esses que nem sempre estão 

dispostos, de modo deliberado, a reproduzir as determinações das corporações onde 

trabalham nas páginas dos jornais e revistas, nos sites e blogs, nos programas de rádio e 

televisão. Mas que, por conta dos condicionantes econômicos, políticos e ideológicos 

que entrelaçam as relações de poder, algumas vezes, adotam comportamentos sexistas 

ao lidar com temas relacionados à emancipação política das mulheres e ainda bloqueiam 

o acesso delas aos cargos executivos nessas empresas.  

 

3.3 - As mulheres nas redes de televisão em 10 países101 

 
África do Sul 

 

Na South African Broadcasting Corporation (SABC), há a supremacia dos 

homens no jornalismo, em televisão, com 64% dos cargos, contra 36% dos ocupados 

por mulheres. No entretenimento, também temos a predominância masculina, com 53% 

dos postos de trabalho contra 47%. São 18 homens para apenas cinco mulheres nas 

áreas de produção e apresentação de programas. Nos cargos executivos, a presença 

masculina ainda é superior mas, nos conselhos de administração das empresas 

estudadas, elas quase chegam à igualdade numérica, ocupando três das quatro vagas do 

setor. As mulheres só estão em condição de igualdade (um para um) com os homens 

entre os membros não executivos dos conselho da rede. Já nos cargos executivos, a 

proporção é de seis homens para duas mulheres. Vejamos os gráficos 1, 2, 3,4 e 5: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
101 Os gráficos de numeração compreendida entre 01 e 61 têm como fonte a pesquisa Gênero, Poder e 
Resistência: As mulheres nas indústrias culturais em 11 países. 
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Gráfico 1         Gráfico 2 

       
                 Gráfico 3 

 
                     

Gráfico 4 

 
                         

 Gráfico 5 
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Argentina  
 

Notamos que, no El trece, os homens dominam tanto no jornalismo, quanto no 

entretenimento. Eles representam 80% dos cargos no jornalismo e 78% no 

entretenimento, contra 20%  e 22% relativos à participação feminina nesses setores, 

respectivamente. A supremacia numérica é reproduzida nas áreas de apresentação e de 

produção, quando as mulheres são ínfima parcela. Nos cargos, no jornalismo, as 

mulheres só despontam, em pé de igualdade, na direção geral (1 para 1) e na 

apresentação. No restante das vagas: presidência, direção geral e vice-presidência, o 

sexo feminino não está representado. O fenômeno ocorre em outros postos de trabalho 

na empresa, até mesmo nas reportagens e em setores como esporte, trânsito, música, 

denúncias, notícias e tecnologia, conforme espelham os gráficos 6, 7, 8, 9 e 10: 

  
   Gráfico 6            Gráfico 7 

        
 

 
 
Gráfico 8 
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Gráfico 9 
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Gráfico 10 

 
 

Austrália 

O cenário australiano de televisão é animador para as mulheres, quer seja no 

jornalismo, quer no entretenimento. Na Australian Broadcasting Corporation (ABC), 

elas estão em 61% das vagas encontradas, contra 39% da paricipação dos homens. No 

Jornalismo, contudo, a diferença é menor: os homens têm 52% contra 48% das 

mulheres. Seguindo a tendência de superioridade quantitativa (não necessariamente 

verificada em outros países), no entretenimento, a maior proporção feminina é 

verificada em quase todos os postos de trabalho, desde a produção executiva ( 2 para 1); 

nas chefias de áreas de edição  (3 para 1); produção associada (4 para 1). Os únicos 

espaços em que os homens estão levemente em maior representação são os de 

apresentação de notícias, produção de séries e na condição de freelancer. A paridade é 

percebida na produção de segmentos, na produção e no lugar de comentarista. Temos 

apenas mulheres nos seguintes cargos: gerência de produção, ilustração/gráfico, 

coordenação de produção, chefe do setor indígena, chefe de tv infantil e na supervisão 

de produção. O único espaço, nessa rede, onde não há mulheres é na área de música. 
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No jornalismo, os cargos de direção ainda são exercidos quase que 

totalitariamente por homens, na proporção de 6 para 2. Contudo, nos conselhos, as 

mulheres estão em melhor situação, ocupando sete das dez vagas encontradas. Elas 

ainda conseguem ter paridade na direção executiva e estão em maior número na 

apresentação (8 mulheres para 7 homens) e na produção, com nove representantes do 

sexo feminino para três do masculino. Os homens só conseguem ter inserção mais 

significativa como comentaristas, quando alcançam o dobro da participação (18 para 9), 

na reportagem (28 para 19) e na equipe de campo, onde não foram registradas mulheres. 

No restante dos cargos, as mulheres têm predominância numérica, sendo superadas, 

apenas, em áreas como a de “ilustração”, como assistentes de produção e produtor 

associado, onde não aparecem. Vejamos os gráficos 11, 12, 13, 14, 15 e 16: 

     Gráfico 11                                             Gráfico 12 

52%

48%

AUSTRÁLIA - Profissionais por sexo, em 
Televisão, JORNALISMO

HOMENS MULHERES

      
 
 
Gráfico 13 
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Gráfico 14 
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Brasil 
 

No cenário brasileiro, nas redes estudadas Globo, Record e SBT, as mulheres 

estão em inferioridade numérica tanto no jornalismo, quanto no entretenimento. No 

jornalismo, elas aparecem com 36% e eles com 64%. No entretenimento, elas têm 34% 

contra 66% deles. A predominância numérica masculina, no gráfico consolidado com o 

resultado das duas áreas de atuação, é ilustrada na proporção de 65% de homens para 

35% de mulheres. Nos cargos executivos, em jornalismo, nas empresas, os homens 

predominam amplamente, uma vez que não temos mulheres ocupando nem a 

presidência, nem a vice-presidência, nem como proprietária de algum veículo. Mesmo 

assim, elas aparecem em posições de poder na coordenação de projetos em jornalismo, 

na direção de desenvolvimento de programas, na coordenação de escritório e 

coordenação de projetos especiais, onde não foram encontrados homens.  

Dentre os nichos femininos, encontramos a gerência de produção, os efeitos 

visuais, o figurino, a assistência de direção, secretaria, operação de VT, núcleo especial 

e a apresentação de meteorologia. Merece destaque a ocupação, pela jornalista Míriam 

Leitão, da vaga de comentarista de economia da Rede Globo. Em um espaço 

majoritariamente comandado pelos homens em quase todas as redes de televisão no 

mundo, ela desponta como a única representante do sexo feminino nesse posto de 

trabalho no Brasil.  

A superioridade numérica feminina também foi registrada na direção de 

jornalismo (3 mulheres para 2 homens),  na direção geral de programas ( 2 para 1), na 

coordenação de rede (5 mulheres para 2 homens ), chefia de produção (6 para 2), edição 

de rede (3 para 1), edição de internet (8 para 4), na apresentação (43 a 35), na edição de 

praça( 3 para 1), na produção ( 40 a 39), entre os/as estagiários/as (7 a 5) e na pós-

produção (8 a 4).  

Como redutos masculinos, temos a coordenação de esportes, de jornalismo (na 

Globo), direção de produção (na Globo), na direção de arte, na criação, fotografia, 

gerência de eventos esportivos, como comentaristas esportivos e de política, além da 

coordenação de telejornais, supervisão de imagens, na coordenação de internet, direção 

regional, chefia de núcleo olímpico, edição de eventos esportivos, edição especial, nas 

coordenações de redação, reportagem, cenografia, consultoria, no controle do sinal, 

central técnica, narração, auxiliar de microfone, sonorização, operação de sistema e de 

áudio. Eles ainda superam as mulheres em cargos, como os de chefe de redação (10 para 
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2), na edição de texto (8 para 1), coordenação de produção ( 5 para 2), na coordenação 

de jornalismo (9 para1), na reportagem ( 74 a 42), como correspondentes internacionais 

(8 para 6), chefia de reportagem( 6 para 2), edição de texto (8 para 1), assistente de 

produção ( 11 para 2), na arte (25 para 7), na ilustração ( 7 para 1), na edição de arte (4 

para 1), como comentaristas (9 para 5), na edição de imagem (46 para 4), edição 

executiva (20 para 5), como editor-chefe ( 11 para 2). A paridade se dá na pauta (2 para 

2), gerência de ilustração ( 1 para 1) e na edição sênior ( 1 para 10).  

Os únicos lugares “femininos”, no entretenimento, estão nos efeitos visuais, 

produção executiva e na assistência de direção e de estúdio. Em contrapartida, os postos 

de trabalho unicamente ocupados pelos profissionais do sexo masculino, são: a 

supervisão de produção e cenografia, coordenação musical, efeitos especiais, 

videografismo, direção adjunta, direção de conteúdo, direção de produção, direção de 

imagem, direção musical, direção de fotografia, direção de iluminação, coordenação de 

núcleo, gerência de produção, áudio, produção musical, suporte e operação de sistemas, 

fotografia, produção de engenharia e apoio/iluminação, câmera e gerente de projetos.  

Entre os cargos onde há mulheres atuando, mas ainda com predominância 

numérica masculina, no entretenimento, estão: edição (8 homens para uma mulher); 

jurado (5 homens para 2 mulheres), narração (3 homens para 2 mulheres), vídeo ( 5 

homens para 2 mulheres), direção geral de programas ( 10 homens para 1 mulher), 

direção (29 homens para 7 mulheres), apresentação (19 homens para 18 mulheres), 

redação (16 homens para 9 mulheres) e na produção de roteiros (5 homens para 3 

mulheres).  

Os postos de trabalho onde a participação feminina se destaca são: assistente de 

direção (4 mulheres para 2 homens); assistente de produção (2 mulheres para 3 

homens), no elenco (como ator/atriz), são 26 mulheres para 22 homens; na reportagem 

(31 mulheres para 14 homens); na caracterização ( 7mulheres para 2 homens) e como 

figurinista (7 mulheres para 4 homens). Os espaços onde foi detectada a paridade 

numérica são: coordenação de produção (3 para 3), produção de internet, direção 

artística e produção de jornalismo (1 para 1). Vejamos os gráficos 17,18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26 e 27: 
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    Gráfico 17       Gráfico 18 
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Gráfico 20 
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Gráfico 21 
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Gráfico 24 
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  Gráfico 25 
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Gráfico 27 
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Espanha 

 

Na Espanha, as mulheres dominam a mídia televisiva, quer seja no 

entretenimento (69% contra 31% dos homens), quer no jornalismo (53% contra 47%). 

Essa liderança, na TV España (TVE), não é confirmada na direção dos programas, que 

ainda fica totalmente sob o encargo dos homens. Elas emergem em maior percentual na 

apresentação (cinco contra um) e na coordenação (seis para dois). No jornalismo, a alta 

quantidade de mulheres espelhada nos dados da pesquisa não é necessariamente 

refletida em todos os cargos. Na direção das empresas, por exemplo, há 18 homens para 

11 mulheres. Elas superam os homens na apresentação das notícias (74 a 34), na 

reportagem (65 a 31) e na redação (20 para 8). Entretanto, perdem em áreas como 

produção (eles somam 46 vagas e elas, 33); edição (17 homens para 8 mulheres); 

operação de câmera (33 a 2) e na técnica (9 homens para 6 mulheres).  Elas não 

aparecem em postos de trabalho na iluminação, na gráfica e no cargo de mesclador. 

Vejamos os gráficos 28,29,30,31e 32: 

  Gáfico 28         Gáfico 29 
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                Gráfico 30 
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Gráfico 31 
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Gráfico 32 
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Estados Unidos 
 

Nas redes de televisão americanas, NBC, ABC e CBS, o contingente masculino é 

muito maior do que o feminino. No entretenimento, temos 80% dos cargos ocupados 

por homens, contra 20% das mulheres. No jornalismo, eles aparecem com 62% contra 

38% delas. Essa tendência é confirmada quando observamos os dados coletados sobre 

os postos de trabalho que as mulheres exercem no entretenimento. Com exceção apenas 

para o cargo de supervisão de redação (6 mulheres para 2 homens), o gênero masculino 

supera o feminino em todos os espaços de comando das companhias, desde a direção 

(11 para 2), passando pela edição (14 para 3);  apresentação (7 para 1); produção 

executiva (13 para 5); direção musical (3 para 1); direção de produção (2 para 1) e na 

supervisão de produção (5 para 1); redação (36 para 1); produção (10 para 4) e na 

coordenação do elenco (2 para 1). Só há paridade na produção de segmento/humor (2 

para 2). Os nichos masculinos, no entretenimento, são: a edição de supervisão, no 

design, na co-produção executiva, edição de supervisão, coordenação de produção, 

edição de internet, criação, direção de iluminação, edição de fotografia, música, 

figurinista, locução, na produção sênior e na trilha sonora. Onde há só mulheres: co-

produção, produtora associada, caça-talentos e executiva encarregada de produção 

No jornalismo em televisão, a posição das mulheres ainda não é paritária com os 

homens. Elas estão sub-representadas em quase todas as áreas e na direção geral das 

empresas (proporção de 11 diretores para uma diretora). Contudo, nos cargos de diretor 

associado e na produção executiva temos uma menor dominação masculina com, 

respectivamente: (11 homens para 10 mulheres) e (6 homens para 3 mulheres). O 

mesmo ocorre quando lidamos com dados sobre repórter/correspondente, quando temos 

a proporção de 50 homens para 48 mulheres. Elas só conseguem abalar a hegemonia 

masculina na produção associada (27 mulheres para 14 homens). Porém, têm índices 

baixos na produção de programas e edição (40 homens contra 7 mulheres) e na 

produção (63 homens para 33 mulheres).  Há, ainda, espaços, nessas empresas, onde só 

as mulheres estão trabalhando: maquiagem, produtora assistente, equipe de produção, 

produtora de transmissão, gerente de palco, produtora editorial, supervisora de edição, 

repórter e editora assistente. 

Um dado chama atenção quando observamos as produções jornalísticas e 

obtemos dados acerca do sexo dos convidados/as para os programas que compõe a 

grade das empresas pesquisadas, com base nas informações fornecidas pelas grades de 



PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO – UFPE 
                  Gênero, Poder e Resistência: As mulheres nas indústrias culturais em 11 países  

 

 

 

169 

programação das emissoras. Notamos que há uma média de 20 

convidados/comentaristas do sexo masculino para 10 do feminino nesses programas. 

Essa constatação dialoga com estudos do Women’s Media Center (WMC), de 2010, que 

apontavam uma tendência, na imprensa dos EUA, em conferir mais autoridade, nas 

entrevistas, para especialistas do sexo masculino, algo que também tem sido contestado 

por jornalistas e escritoras do país quando denunciam o domínio do pensamento 

masculino nos artigos publicados nas páginas de opinião dos prestige papers locais. 

Vejamos os gráficos 33, 34,35,36,37,38,39: 
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   Gráfico 35 

66%

34%

ESTADOS UNIDOS - Profissionais por 
sexo em TELEVISÃO (Consolidado)

HOMENS MULHERES

 



PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO – UFPE 
                  Gênero, Poder e Resistência: As mulheres nas indústrias culturais em 11 países  

 

 

 

170 

Gráfico36
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Gráfico 37 

 
Gráfico 38 
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Gráfico 39 

 
 
Gráfico 40 

 
 
França 

As mulheres ainda estão em menor número na rede TF1. O gráfico com o 

percentual de profissionais, consolidado, no entretenimento e no jornalismo, aponta que 

os homens estão ocupando 73% dos cargos, contra apenas, 27% de mulheres. Esses 

dados explicam a supremacia masculina na apresentação e produção dos programas de 

entretenimento e o domínio deles em quase todas as áreas da produção jornalística na 
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empresa, verificado desde a presidência, passando pela edição, apresentação, 

reportagem até na parte técnica. O único espaço onde as mulheres têm posição superior 

foi na redação de notícias. No mais, os dados revelam uma leve supremacia na 

apresentação (12 homens contra 11 mulheres), o que não consegue ser de grande 

significação, uma vez que, no restante das ocupações, os homens (inclusive como 

repórter correspondente) têm maior presença, conforme expressam os gráficos 41,42,43 

e  44:  

Gráfico 41     Gráfico 42 
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Gráfico 45 

 
 
 
Inglaterra  
 

Os dados consolidados em televisão, na Inglaterra, denotam que os homens estão 

numericamente superiores às mulheres nos cargos e funções desse veículo na British 

Broadcasting Company/BBC1 (64% contra 36%). Merece destaque, porém, no campo 

do jornalismo, as mulheres como representantes das diretorias de operações, de 

marketing, da direção vision e de pessoas da companhia. Porém, o cargo executivo mais 

alto está sob posse de um homem e eles estão em maior representação em quase todos 

os espaços. Na apresentação de programas, a diferença é menor: são 9 homens para 8 

mulheres. Quando observamos os dados coletados sobre o entretenimento, temos quase 

o mesmo quadro, ou seja, homens com maior número em várias áreas: na direção (6 

homens para 3 mulheres); na apresentação (22 homens para 11 mulheres) e na produção 

( 12 homens para 7 mulheres). A exemplo do que ocorre em outros países, há lugares 

onde não temos mulheres ocupando cargos, na direção geral, produção executiva e na 

parte técnica. Vejamos os gráficos 46,47,48,49,50:  
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Gráfico 46            Gráfico 47 
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Gráfico 50 
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Itália 
   

As informações coletadas no grupo Mediaset italiano demonstram a quase 

igualdade numérica de gênero nas redações do entretenimento e no jornalismo. Porém, 

quando analisamos o gráfico com os dados consolidados dos cargos ocupados, por 

gênero, no veículo, voltamos a constatar a supremacia masculina na direção. No staff 

dos três postos de direção, contabilizamos oito homens para três mulheres. No restante 

dos cargos, há uma paridade relativa, contudo, é na apresentação, quando ambos os 

sexos ficam empatados com 11 representantes, que temos a paridade de gênero no grupo 

de mídia. Elas só os superam na produção executiva (três pra 1) e como autoras de 

produções jornalísticas (10 mulheres para 5 homens). Todavia, elas não aparecem em 

postos como coordenação musical, figurino, câmera, edição de internet, gerência de 

produção, direção de criação, na condição de programas, o que denota a concentração 

das mulheres em algumas áreas como a apresentação. Chama atenção o fato de, na rede 

pesquisada, o quantitativo de homens na reportagem ser bem superior ao de mulheres 

(10 para 1), um dado que, nos outros países,  não foi tão preponderante. Geralmente, há 

um maior equilíbrio entre a presença masculina e a feminina nesse setor. Quando 

voltamos nosso olhar para o entretenimento, na rede pesquisada, verificamos que a 

direção também é masculina, mas notamos que as mulheres estão ocupando espaço em 

pé de igualdade com os homens na apresentação e ainda estão comandando áreas como 

administração e na condução de programas/produção. Mas elas ainda perdem, em 
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quantidade, no quesito comediante (10 homens para 3 mulheres).  Vejamos os gráficos 

51,52,53,54, 55 e 56: 

Gráfico 51                                    Gráfico 52 

      
Gráfico 53 

54%

46%

ITÁLIA - Profissionais por sexo em 
TELEVISÃO (Consolidado)

HOMENS MULHERES

 
 
Gráfico 54 
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Gráfico 55 
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Gráfico 56 

 
 
México  

 

No Grupo Televisa - Canal das Estrelas/XEM – TV/Canal 2102, os homens 

lideram nos percentuais tanto no jornalismo como no entretenimento, quando alcançam, 

no gráfico com os dados consolidados das duas áreas, a cifra de 64% dos cargos contra 

36% das mulheres. Essa predominância é verificada na distribuição dos postos de 

trabalho nas redações do jornalismo, quando observamos a inexistência das mulheres na 

direção, na coordenação de equipe, como comentaristas e na produção. No caso dos 

comentaristas, temos a reprodução, mesmo que guardadas as devidas proporções, do 

que ocorre nos EUA, quando as mídias preferem dar voz aos especialistas, em 

detrimento da escuta das mulheres. Elas só chegam perto deles na apresentação (9 

                                                 
102 Fonte: http://www.televisa.com/canal-de-las-estrellas/,  http://www2.esmas.com/mujer/ -  e 
http://inforum.insite.com.br/papotv/1190293.html. Acesso em: 24/10/2011, às 15h. 
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homens para 8 mulheres) e na colaboração (10 homens para 8 mulheres). No 

entretenimento, todos os cargos de direção estão com os homens, em vários níveis e 

escalas, e as mulheres só ficam próximas a eles na apresentação (são 17 homens para 11 

mulheres) e na interpretação (são 7 atores para 5 atrizes). Mesmo assim, a supremacia 

masculina prevalece, como indicam os gráficos 57, 58,59, 60 e 61. 

É importante ressaltar que a sub-representação das mulheres na chefia da mídia 

mexicana vem sendo denunciada há décadas pelo Cimac, uma agência de notícias 

feminista que atua há 24 anos a favor da democratização dos meios de comunicação e 

tenta influenciar as agendas nacionais e globais em defesa dos direitos humanos e pela 

equidade social. Para tanto, articula uma rede de mais de dois mil profissionais de 

comunicação (homens e mulheres) em 29 dos 32 estados na nação e luta por melhores 

condições de trabalho para todos os/as integrantes da mídia mexicana. Dentre suas 

ações, também destacamos a denúncia pública de atentados à liberdade de expressão e a 

liberdade de imprensa no país.  

  Gráfico 57        Gráfico 58 
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  Gráfico 59 
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Gráfico 60 

1 1 1

11

5

10 0 0

17

2
0

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Direção Geral

de Novos

Formatos

Direção de

Novos

Formatos

Direção Apresentação Ator / Atriz Produção

MÉXICO - Profissionais por cargo e sexo, em Televisão, 
Entretenimento

HOMENS MULHERES

 
Gráfico 61 
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3.4 - As mulheres nos prestige papers de 11 países103 

África do Sul104 

O Sunday Times é um jornal onde o gênero masculino comanda (são 33% de 

mulheres para 67% de homens) desde a direção, passando pela diretoria de redação, 

ombudsman, nas reportagens (15 homens para 5 mulheres), colunistas (28 homens para 

12 mulheres) e entre os editores (são 8 homens para 4 mulheres). Chama muita atenção 

o fato de que, em todos os cargos de maior prestígio, as mulheres estejam sub-

representadas. Elas só conseguem a igualdade numérica no cargo de editor-chefe, onde 

temos um representante de cada gênero ocupando espaço. E se destacam como diretoras 

                                                 
103 Os gráficos de numeração compreendida entre 62 e 88 têm como fonte a pesquisa Gênero, Poder e 
Resistência: As mulheres nas indústrias culturais em 11 países. 
104 A pesquisa foi feita na edição online do Sunday Times nas seguintes datas: 25, 26, 27, 28 e 29 de maio 
de 2011. 
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de mídia, um cargo que, segundo informações coletadas pela pesquisa, no jornal, não 

está no mesmo status das demais diretorias. É interessante constatar que, a exemplo do 

que ocorre em outros veículos de países estudados, temos a maior presença feminina em 

áreas intermediárias, como a de vendas, e na coordenação de biblioteca e arquivo. 

Talvez porque essas funções são identificadas como ainda sendo mais “femininas” do 

que “masculinas”. Vejamos as informações contidas nos gráficos 62 e 63:  

Gráfico 62 

 
Gráfico 63 

 

Alemanha105 

Os jornais Frankfurt Zeint e Bild são ambientes esmagadoramente dominados 

por homens. Apesar disso, a coordenação editorial do Frankfurt, na época do 

levantamento dos dados, e o cargo de vice-chefe de redação do Bild estavam em mãos 

femininas. Essas são as duas únicas exceções. Nem como colunistas elas conseguem a 

                                                 
105 No Bild, as informações foram coletadas nas edições impressas dos dias 26 e 27 de fevereiro de 2011 e 
3 e 4 de março de 2011. No Frankfurt Zeint (FAZ), nas edições impressas dos dias 26 e 27 de fevereiro e 
3 e 4 de março de 2011, e  complementados pelos dados do site do FAZ: 
http://www.faz.net/s/RubD87FF48828064DAA974C2FF3CC5F6867/Tpl~Ecommon~SGlossar.html. 
Acesso em: 11/03/2011, às 18h. 
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paridade, uma vez que a proporção é de 8 homens para 6 mulheres. No mais, a 

vantagem numérica do gênero masculino é avassaladora nas chefias de redação (são 9 

homens para uma mulher);  como redator responsável (47 homens e nenhuma mulher); 

como editor sênior e editor (52 homens para apenas sete mulheres); como 

correspondentes (68 homens para 12 mulheres) e mais que o dobro de margem na 

reportagem, quando temos 117 homens para 56 mulheres. Além disso, notamos que as 

mulheres não aparecem em várias áreas da redação, tais como chefia de texto, internet, 

direção de arte, anúncios, administração, chefia de fotografia e etc., o que agudiza ainda 

mais a sub-representação, com demonstram os gráficos 64, 65 e 66: 

 

Gráfico 64 

 
 

Gráfico 65 
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Gráfico 66 

 

 

Argentina106 

 

No jornal do grupo Clarín, o comando feminino não significou maior abertura 

para a participação das mulheres nos demais postos de trabalho. Elas estão em minoria 

na redação e nos demais cargos de editoria: 75% dos postos de trabalho são ocupados 

por homens contra 25% dos exercidos por mulheres. Um dos maiores extremos é 

verificado na área de reportagem, quando as mulheres só têm 24 vagas, enquanto que os 

homens ficam com 61; na área de correspondente, quando contabilizamos 14 homens 

para seis mulheres; na de comentaristas, quando o jornal possui 16 homens para 2 

mulheres, e no setor de analistas das notícias, onde temos quatro homens para uma 

mulher. Novamente, percebemos que a baixa participação delas ultrapassa os espaços de 

redação e produção de notícias e atinge as colunas e quem faz os comentários e as 

análises no jornal. As áreas mais sensíveis do veículo, que exigem interpretação e a 

posição do profissional, ao comentar e analisar os fatos, também são dominadas por 

homens, como expõem os gráficos 67 e 68:  

 

 

 

                                                 
106 Informações coletadas no site oficial do veículo e nas edições impressas de 22 a 28 de abril de 2011. 
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Gráfico 67 

 
Gráfico 68 

 

 

Austrália107 

 

O The Daily Telegraph, um dos empreendimentos do grupo News Corporation, 

do magnata Rupert Murdoch, também reproduz a dominação masculina na redação e na 

chefia de reportagem. A proporção de homens e mulheres fica em 69% para eles e 31% 

para elas. Os únicos espaços onde a participação feminina não está muito aquém da 

masculina são a edição (com 11 homens para 12 mulheres);  críticos ( 2 homens para 3 

mulheres) e na área de designer (4 homens para 3 mulheres). No mais, a supremacia 

masculina é absoluta, como espelham os cargos de colunista (30 homens para 8 

mulheres); fotógrafo (26 a 2) e na reportagem, quando temos mais que o dobro de 

                                                 
107 A pesquisa foi feita na edição impressa do The Daily Telegraph nas seguintes datas: 20, 21, 22, 23, 24, 
25 e 26 de junho de 2011. 
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homens, com 83 para 41. No veículo, os homens, além de ter mais espaço na redação e 

em quase todas as áreas, também dominam setores importantes para a formação de 

opinião, como as colunas. Esse fato reitera nossa análise de que a sub-representação 

feminina, em alguns aspectos, dependendo de onde ela se manifeste, implica na 

ausência de canais, dentro dos veículos, para que as mulheres possam expressar sua 

visão de mundo. E colabora com a disseminação do olhar androcêntrico sobre os fatos 

sociais, como demonstram os gráficos 69 e  70:  

Gráfico 69 

 
Gráfico 70 
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Brasil108 

Nos jornais pesquisados no Brasil, Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e O 

Globo, o quantitativo de homens é de 64%, e o de mulheres, 36%. A supremacia 

masculina atinge praticamente todos os cargos dos três veículos. Contudo, merece 

observação mais acurada a ausência das mulheres em postos de presidente, vice-

presidente, no conselho editorial, na direção executiva, direção de opinião, de mercado, 

financeira e de desenvolvimento editorial, que são os postos de maior status de 

comando dos veículos. Mesmo assim, é interessante constatar que o único cargo de 

ombudsman, na Folha de São Paulo, é exercido por uma mulher e a participação 

feminina majoritária na editoria de economia (do Globo e Estadão). No mais, os homens 

dominam amplamente as redações, com 297 repórteres do sexo masculino contra 221 do 

sexo feminino e, nas colunas, quando temos três vezes mais homens do que mulheres, 

com 140 para 35, algo que nos remete à baixa representação em espaços onde as 

opiniões das empresas circulam e onde há mais autonomia do profissional para emitir 

análises. 

 Na área das artes, nos cartuns, por exemplo, registramos apenas uma mulher 

para 10 homens e encontramos uma das poucas exceções no poder masculino na 

diagramação, com 4 mulheres para 2 homens. Contudo, o maior índice de superação 

feminina ocorre na posição de editor, com 14 mulheres para, apenas 4 homens. Junto 

com a boa participação no setor de economia (35 mulheres para 28 homens), esse é um 

dos dados mais animadores para as mulheres brasileiras, uma vez que os editores têm 

uma posição destacada dentro dos veículos, com capacidade para influenciar as 

coberturas. Todavia, os dados da sub-representação nos esportes (36 homens para 5 

mulheres) e na área de nacional (35 homens para 13 mulheres) e na de cidades (34 a 

16), revelam que a paridade nas editorias ainda está longe de ser alcançada. Elas só 

superam levemente os homens em editorias de comportamento (6 para 2), suplemento 

(10 para 9) e cultura (21 a 18), o que reitera as observações de algumas entrevistadas 

dessa pesquisa (explicitadas no capítulo 2) de que ainda há nichos masculinos e 

femininos nas redações brasileiras, como observamos nos gráficos 71, 72, 73, 74 e 75:  

                                                 
108 Na Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e O Globo, o levantamento foi feito nas edições impressas 
entre os dias 27 de Janeiro e 06 de fevereiro de 2011. Também foram consultadas edições on-line dos 
veículos, no mesmo período, bem como os portais dos grupos de mídia aos quais eles são ligados. Ao 
todo, nos três jornais, foram contabilizados 297 repórteres homens e 221 repórteres mulheres. No entanto, 
não foi possível especificar as editorias dos repórteres da Folha de S. Paulo. Desta forma, para elaborar o 
gráfico de repórteres por sexo e editoria, levamos em consideração o montante formado pelos repórteres 
dos jornais O Globo e o O Estado de S. Paulo: 187 homens e 140 mulheres. 
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Gráfico 71 

 
Gráfico 72 

 
Gráfico 73 
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Gráfico 74 

 
Gráfico 75 

 
 
Espanha109 

 

Jornal do grupo Prisa, o El País é um dos veículos com maior supremacia 

numérica masculina nessa pesquisa, alcançando a cifra de 73% de homens contra 27% 

de mulheres nas edições onde foram coletados os dados. Sendo assim, quando nos 

deparamos com a ausência feminina em cargos de presidente, conselheiro, diretor geral, 

diretor adjunto, entre os atores e subeditores, compreendemos como essa sub-

representação é evidenciada. E, quando elas aparecem, como no caso da reportagem, a 

quantidade é muito inferior: 154 homens para 79 mulheres. As proporções se repetem 

também nas páginas de opinião do veículo (41 homens para 4 mulheres) e nas colunas, 

                                                 
109 Dados coletados das edições impressas do El País, no período compreendido entre 24 e 29 de janeiro 
de 2011. Além disso, informações do portal do grupo de mídia também foram consultadas. 
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onde temos o registro de 37 homens para 7 mulheres. A ínfima participação delas na 

produção de conteúdos e gerência acaba por ser reproduzida nesses espaços, onde a 

assimetria entre os gêneros pode impedir que as opiniões das mulheres ganhem a cena 

pública aberta pelos meios de comunicação. Vejamos os dados dos gráficos 76 e 77: 

Gráfico 76 

 
Gráfico 77 

 
 

Estados Unidos110 

Nos Estados Unidos, nos jornais The Washington Post, The New York Times e 

USA Today, há mais que o dobro de homens nas redações. Eles representam 67% dos 

cargos, enquanto as mulheres ficam com 33% das vagas de trabalho. E a maior 

quantidade, nesse caso, está presente nas chefias. Os homens estão absolutos na 

presidência dos veículos. Já na vice-presidência, as mulheres aparecem em pequena 

proporção, uma vez que são 22 representantes do sexo masculino para somente cinco do 

                                                 
110 Com informações retiradas das edições impressas do The Washington Post (de 06 a 08 de março e de 
16 a 18 de março de 2011); Do Usa Today, exemplares impressos (dos dias 14 a 18 de Fevereiro de 2011) 
e do The New York Times dos exemplares dos dias 12 a 18 de Fevereiro de 2011. 
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feminino nesse posto de chefia. O cargo onde proporção masculina equivale a mais de 

dois pra um é na reportagem, com 725 homens para 358 mulheres. Os espaços laborais 

onde há menor desigualdade numérica feminina são os de editor (com 5 homens para 2 

mulheres) e  editor editorial assistente ( 2 homens para 1 mulher).  De fato, elas só 

conseguem ter maior quantitativo que eles na função de editor-assistente (3 homens para 

4 mulheres). Paridade mesmo, só na edição geral, com um homem para uma mulher, 

como veremos nos gráficos 78 e 79:  

Gráfico 78 

 
Gráfico 79 

 
 

França111  

No Le Figaro e no Le Monde, encontramos 67% dos cargos nas mãos dos 

homens e 33% deles sob a responsabilidade das mulheres. Eles controlam os principais 

                                                 
111 Informações coletadas nas edições impressas e on-line do Le Monde (entre 4 e 9 de setembro e 13 de 
outubro de 2010) e no Le Figaro (entre 12 a 22 de setembro de 2010). 
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postos de trabalho nos dois veículos, desde a presidência, fundação, vice-presidência, 

secretaria geral, direção editorial e até no conselho fiscal, locais onde não há mulheres. 

A superioridade numérica é reproduzida em setores onde há representação feminina, 

como na administração (7 homens para 1 mulher) e nos cargos de diretor adjunto de 

redação (6 homens para 2 mulheres), colunista ( 8 para 1), editorialista (5 para 2), 

redator-chefe (4 para 1), de correspondente internacional (13 a 12) e na reportagem, 

onde há 99 representantes do sexo masculino contra apenas 55 do sexo feminino. A 

exceção a essa regra fica por conta da participação, mesmo que bem restrita, de 

mulheres em áreas como direção e diretoria de redação, chefia de redação e diretoria de 

arte e na posição de mediador (onde há apenas mulheres).  Vejamos as informações 

contidas nos gráficos 80, 81 e 82: 

Gráfico 80 

 
 

Gráfico 81 

 
 
 
 



PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO – UFPE 
                  Gênero, Poder e Resistência: As mulheres nas indústrias culturais em 11 países  

 

 

 

191 

Gráfico 82 

 
 

Inglaterra 112 

 

Os dois jornais pesquisados, na Inglaterra, o The Guardian, empresa do 

Guardian Media Group, e o The Times, da Times Newspapers Limited, subsidiária da 

News International, do grupo News Corporation, de Rupert Murdoch, têm muito mais 

homens do que mulheres em suas redações. A proporção é de 69% para eles e 31% para 

elas. Quando passamos a analisar os cargos ocupados pelos dois gêneros, a desigualdade 

é especificada. Há posições onde as mulheres nem aparecem, como nas de ombudsman, 

subeditor e analistas. A liderança masculina é sentida quando contabilizamos as 

inserções em editorias, quando há 38 editores para 8 editoras; nas reportagens, quando 

encontramos 239 homens para 114 mulheres, e entre os colunistas, quando os homens 

aparecem com mais que o dobro das vagas: 35 a 17. Entre os críticos, as mulheres são 

superadas na proporção de 3 para 1, como comentaristas, são 3 homens para duas 

mulheres; somente entre os freelancers, ocupação mais precarizada do ponto de vista 

dos direitos trabalhistas, as mulheres superam os homens, na proporção de 2 para 1. 

Vemos os gráficos 83 e 84: 

 

 

                                                 
112 Informações coletadas nos portais dos grupos de mídia e nas edições impressas dos dois jornais de 4 a 9 de março 
de 2011. 
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Gráfico 83 

 
Gráfico 84 

 

Itália 113 

Nos dois jornais italianos envolvidos nessa pesquisa, La Repubblica e Corriere 

della Sera, os homens ocupam 71% das vagas de trabalho contra 29% das mulheres. O 

índice da desigual proporção de gênero figura entre os maiores encontrados entre os 

veículos de comunicação analisados. Quando passamos para as configurações dos 

cargos, identificamos a ausência feminina em postos que vão desde a presidência, 

passando pelos conselhos, recursos humanos, direção geral, diretoria de jornalismo, 

produção, arte, chefe de produção, recursos humanos, publicidade e na co-direção. Elas 

só aparecem, e em posição muito inferior, na reportagem, quando temos 395 homens 

para 176 mulheres; e no colunismo, com 47 homens para 19 mulheres. Já na vice-

diretoria havia 6 homens para 1 mulher e, no conselho administrativo, 1 homem para 1 

mulher. Nesse sentido, os jornais italianos reproduzem a mesma situação que ocorre em 

outros grupos de mídia de países como Espanha, Inglaterra e França, que possuem, entre 

                                                 
113 Com informações retiradas das edições impressas entre 10 e 16 de março de 2011. 
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seus quadros, nas áreas de opinião, colunas e entre os analistas, uma esmagadora 

presença masculina. Vejamos os gráficos 85 e 86: 

Gráfico 85 

 
Gráfico 86 

 
 

México114 

No jornal mexicano Reforma, publicado pelo partido PRI, os homens 

correspondem a 66% dos cargos contra 33% das mulheres. Quando passamos para o 

detalhamento dos cargos, percebemos como essa supremacia é operada dentro dos 

postos de comando do veículo, uma vez que não encontramos nenhuma mulher em 

cargos com presidência e diretoria geral, nem na posição diretoria editorial. Além disso, 

não há subeditoras editoriais nem diretoras de operação editorial. Entre os editores, são 

10 homens para 9 mulheres e são 6 subeditores para 2 subeditoras. Elas são estão em 

                                                 
114 Com informações coletadas nas edições impressas de 22 a 26 de fevereiro de 2011 e no portal do 
veículo:  http://www.reforma.com/libre/online07/editoriales/nacional/. Acesso em: 23 de abril de 2011, às 
14h.  
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igual proporção nos postos de diretor editorial (1 homem para 1 mulher) e na de diretor 

editorial adjunto (um homem para uma mulher). Contudo, chama atenção a baixa 

representação das mulheres nas colunas do jornal, quando encontramos 53 homens para 

somente 8 mulheres, uma cifra quase sete vezes maior. Entre repórteres e 

correspondentes, temos uma vantagem masculina menor, mas ainda alta, com 102 

homens para 70 mulheres, como revelam os gráficos: 87 e 88.  

Gráfico 87 

 
Gráfico 88 

 
 

3.5 – Quando o gênero masculino domina a produção de notícias 

 

Após esse quadro com um apanhado da situação das mulheres nos meios 

noticiosos em várias nações, é possível compreender as razões que levaram o Fórum 

Econômico Mundial (WEF) a incluir o conteúdo gênero e meios de comunicação como 
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um dos temas do seu último levantamento que trata da situação laboral, econômica e 

política das mulheres em 135 países. Tomando parte das referências negativas no 

tocante à eqüidade entre os sexos pelo estudo, as opressões/discriminações sofridas 

pelas mulheres no âmbito das indústrias culturais ilustram o quanto a humanidade ainda 

precisa avançar para alcançar a paridade de gênero, e na importância da criação de 

instrumentos legais e corporativos pelos Estados e empresas do setor para impedir que 

essas desigualdades permaneçam.  

O objeto aqui é percebido para além do ângulo das relações de gênero entre 

homens e mulheres envolvidos com a produção e distribuição de informações. Temos a 

noção concreta de que o tripé gênero, capitalismo e patriarcado, que ampliou as 

abordagens em torno da própria economia política para que o pensamento feminista 

fosse incorporado (MOSCO, 2010, p. 58), ainda é avassalador nas relações entre os 

sexos nos sistemas de mídia estudados. As relações de opressão/subordinação entre 

homens e mulheres, presentes em nossa sociedade, estruturam e são estruturadas 

também por dentro dos meios de comunicação e sob o domínio das elites empresarial e 

política que os controlam. Dialogando com essas questões, Janeth Wasco constata que:  

A primeira preocupação dos economistas políticos é a 
distribuição de recursos (bens materiais) nas sociedades 
capitalistas. Através de estudos de propriedade e controle, os 
economistas políticos documentam e analisam relações de 
poder, as classes sociais e outras desigualdades estruturais. 
(WASKO, 2006, p. 32).  

 

Os tetos de vidro, revelados pelos estudos realizados com recursos aos aportes 

da economia política feminista, são espaços gerenciais onde as mulheres ainda lutam 

contra impeditivos não ditos, ou mesmo ocultados, por realçar coberturas também 

assimétricas e abordagens sexistas no trato das informações e fatos sociais. A ausência 

do olhar feminino nessas empresas, ou mesmo, a baixa representação desse olhar 

implicam na transmissão e reprodução das ideologias do patriarcado e do machismo 

pelas indústrias culturais. 

Não que a simples presença igualitária de mulheres nas redações e em postos de 

comando das corporações midiáticas venha a constituir automaticamente na eliminação 

desses fenômenos, uma vez que toda a produção cultural é atravessada pelos 

marcadores ideológicos dominantes e as mulheres não estão imunes a esses processos. 

Mas a paridade poderá abrir espaço para uma maior pluralidade em visões de mundo, 

valores e concepções que poderão tornar o jornalismo muito mais atrativo para o 
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público por ter a capacidade de espelhar, nas suas produções, um reflexo do que ocorre 

com relação também aos avanços significativos promovidos pelo acesso das mulheres 

aos níveis de gestão e controle em diversos setores da economia, política e demais áreas 

de poder na sociedade. 

Verificamos ainda que, como o funcionamento do complexo sistema age em torno 

de um fenômeno, não podemos tratar unicamente sob o ângulo da monetarização das 

dinâmicas produtivas das redações e da comercialização dos espaços pelos 

controladores das concessões. As relações de dominação/subordinação entre homens e 

mulheres se edificam no plano da subjetividade e são materializadas no mundo do 

palpável, da vida cotidiana, quando ambos os gêneros incorporam papéis ditos do 

“feminino” e do “masculino”, como bem espelham as constatações gerais do estudo de 

caso nas redes de televisão e jornais pesquisados: 

a) Amplo predomínio masculino em espaços executivos nos grupos de mídia; 

b) A assimetria de gênero se estabelece e manifesta também na gerência, nos 

lugares de transmissão da posição editorial das empresas, nas colunas e nas 

análises dos programas de TV, com a supremacia masculina entre os/as 

comentaristas de telejornais e colunistas dos jornais; 

c) Predomínio das mulheres nas áreas intermediárias da redação e, em alguns 

casos, na reportagem; 

d) Superioridade numérica masculina nas áreas de coordenação de jornalismo, nos 

setores técnicos e de operação de câmera, designer e operação de sistemas de 

internet e serviços on-line. Inclusive nas redes de TV brasileiras, eles estão 

isolados em quase todas as áreas técnicas; 

e) Em nenhum país, as mulheres chegaram a compor 40% da força de trabalho nos 

jornais; 

f) Foi entre os jornais brasileiros pesquisados, que encontramos o maior percentual 

feminino nas redações: 36%; 

g) O país onde as mulheres estão em pior posição, nos jornais, foi a Alemanha, 

com apenas 19% dos cargos; 

h) Espanha e Austrália foram os únicos países com maior percentual de mulheres 

do que homens em televisão. Na primeira, elas apareceram com 53% dos cargos, 

enquanto que, na segunda, chegaram a 51%; 

i) A Argentina é o país onde a supremacia masculina é mais expressiva em 

televisão: os homens ocupam 79% dos cargos; 



PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO – UFPE 
                  Gênero, Poder e Resistência: As mulheres nas indústrias culturais em 11 países  

 

 

 

197 

j) Paridade relativa nos cargos de apresentação de noticiários, produção e 

reportagem (sendo que, em alguns países, como na Espanha, as mulheres 

superam os homens nessas áreas); 

k) A apresentação/ancoragem de notícias representa um espaço onde a posição 

editorial das empresas é transmitida. Nesse sentido, a participação das mulheres 

lhes confere, além de status no veículo, reconhecimento profissional das 

companhias onde trabalham, como a âncora do Jornal do SBT, Rachel 

Sheherazade, entrevistada por essa pesquisa. Apesar de responder à direção da 

empresa, o cargo imputa credibilidade junto aos telespectadores, o que se 

configura como uma posição interessante para as mulheres, não somente por 

conta da visibilidade e do acesso às fontes, mas pelas possibilidades de interação 

com o público;  

l) Nem a suposta maior quantidade de mulheres nos cursos de comunicação, em 

alguns países (ver capítulo 2), alterou o quadro geral de gênero: as redações 

ainda são dominadas pelos homens; 

m) Entre os tetos de vidro, para além das gerências, diretorias, conselhos e 

presidência dos grupos, identificamos outras áreas sensíveis dos veículos, que 

exigem interpretação e a posição do profissional, ao comentar e analisar os fatos. 

Sendo assim, quase todos os postos de trabalho desses espaços são dominados 

por homens, tanto entre as emissoras de televisão quanto nos jornais 

pesquisados. A tendência de invisibilidade da opinião feminina nos artigos e 

espaços editoriais dos veículos, bem como nas áreas dos programas televisivos 

em que especialistas são ouvidos, é comprovada. Ou seja: as mulheres ocupam 

poucos cargos executivos e também não têm sua visão de mundo refletida nas 

páginas de opinião, quando das análises dos programas jornalísticos e nas 

colunas dos jornais. A despeito das informações coletadas junto às entrevistadas 

que atuam nas corporações brasileiras, que registraram perceber maior 

disposição das mulheres em ascender a esses postos, o fenômeno ainda persiste 

nos jornais locais; 

n) A sub-representação feminina não é verificada somente em veículos 

comandados por homens. O fenômeno também acontece em jornais em que a 

direção está sob a responsabilidade de uma mulher, como nos casos do Clarín 

(Argentina) e do El País (Espanha); 
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o) A existência de veículos nos quais há mulheres em cargos de diretoria e 

gerência, mas que têm a supremacia masculina em todas as outras áreas de 

produção e direção, não representa uma contradição, posto que o lugar biológico 

de gênero não é, por si só, preponderante para a ruptura da propagação de 

práticas historicamente vinculadas à cultura patriarcal e ao machismo. A quebra 

da assimetria entre os gêneros não será realizada apenas pelas mulheres. Se fosse 

assim, os maios de comunicação que estão sob a direção feminina já teriam 

alcançado um maior equilíbrio, em todos os cargos, entre profissionais dos dois 

sexos; 

p) A presença das mulheres em áreas de poder poderá representar uma 

oportunidade para que outras representantes do segmento, na qualidade de 

sujeito político, possam pautar sua atuação profissional de modo a suplantar as 

lógicas sociais que naturalizam opressões/discriminações e contestar a 

subalternidade feminina nos jornais e televisões. 

 

Com base nessas constatações, o que começa a ficar explícito é que enquanto a 

notícia não tem sexo, a produção dela tem. E essa divisão, ainda persistente nas 

redações, ao que parece, não está com os dias contados, como algumas das profissionais 

entrevistadas, ao longo dessa pesquisa, apontaram. Entretanto, as mulheres estão 

cruzando fronteiras, ocupando redutos considerados “masculinos”. Não significa dizer 

que todas as barreiras foram vencidas, pois estamos lidando com um terreno movediço, 

onde as relações de poder entre os sexos estão se desenvolvendo e revelam progressos e 

retrocessos femininos em meio às dinâmicas sociais engendradas. Enquanto notamos 

avanços em alguns aspectos, como, por exemplo, na participação delas nas reportagens 

em televisão, há sinais muito fortes da permanência dos tetos de vidro no staff das 

corporações. Esse sintoma é tão evidente que os meios de comunicação invariavelmente 

repercutem, de modo sensacionalista, as medidas gerenciais e as declarações de 

executivas como a do The New York Times, Jill Abramson, ou da vice-presidente da 

ANJ, Judith Brito. Afinal, quando essas cadeiras de informação abrem espaço para 

noticiar ações dessas executivas estão lidando com a exceção, o “incomum”. 

Sendo assim, o estudo de caso múltiplo nos ofereceu um eclético mosaico de 

questões recorrentes em um mercado que absorve a força laboral feminina e a direciona 

para cargos de menor expressão e remuneração. O que nos leva a constatar que o 

comando dos meios de produção material e seu controle também é ao, mesmo tempo, a 
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direção da dimensão simbólica pela propagação da ideologia dominante e uma prova de 

como são legitimadas as relações de opressão/dominação vigentes em uma dada 

sociedade, uma vez que “quanto mais as mensagens se globalizam, mais as diferenças 

culturais da comunicação se afirmam” (WOLTON, 2006, p. 17).  

Não podemos afirmar que a baixa participação das mulheres em cargos de chefia 

se deve, exclusivamente, a um dado da realidade, mas a um conjunto de fatores que as 

empurram para empregos de menor destaque no setor. Trata-se de um fenômeno cujas 

bases sociais e econômicas têm raízes na divisão sexual do trabalho, na dupla jornada e 

na vigência do patriarcado e, com essa gama de complexidade, precisa ser analisado de 

forma holística. Portanto, a sub-representação feminina nos espaços de gerência nos 

meios de comunicação de massa não é só uma experiência laboral de uma classe 

trabalhadora, um momento na história da organização das forças produtivas que 

desfavorece a um determinado conjunto de profissionais. Ela é um reflexo da 

desigualdade estrutural a que as mulheres foram historicamente submetidas. 

Seria exagero atestar que as mulheres estão deliberadamente impedidas de expor 

suas posições nos meios de comunicação. No entanto, os sistemas simbólicos de 

controle sobre o gênero feminino (ainda vigorosos, em nossa sociedade), explícitos nos 

dados apresentados pelo estudo de caso múltiplo, apontam que as mulheres têm suas 

opiniões, pela falta de canais de expressão, “privatizadas”, restritas à intimidade, 

impedidas de ganhar notoriedade na esfera pública possibilitada pela imprensa.  

Esses sistemas são responsáveis pela naturalização e sutil imposição de papéis 

“masculinos” e “femininos” nas redações e chefias dos grupos de mídia. Sendo assim, a 

tese da sub-representação feminina nesses espaços é confirmada, não sem apresentar 

contradições e encontrar resistências. Nesse estudo, por exemplo, registramos uma série 

de reações que partem tanto das mulheres que integram organizações feministas, quanto 

das profissionais do setor das comunicações, que contestam, de modo cada vez mais 

forte, a manutenção das mulheres em áreas de menor status nas corporações de mídia, a 

inferioridade numérica delas nas redações e a sua ínfima participação como 

especialistas e fontes de informação nos jornais, nas emissoras de rádio e nas redes de 

televisão em todo o mundo.  
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Capítulo 4 – Política, mídia e poder no Brasil: as mulheres 
entram em cena 

 
A concentração dos meios de comunicação no Brasil segue 
como um dos pontos mais vulneráveis da nossa já frágil 
democracia. A mídia grande é o principal partido político no 
Brasil contemporâneo. Enquanto os grupos do setor se 
organizam para ampliar o domínio hoje exercido, empresas 
estrangeiras buscam formas de disputar o mercado. Sobrará 
espaço para sociedade e Estado desenharem uma agenda 
voltada ao interesse público? (BIONDI; CHARÃO, 2008) 
 

 
4.1 - A concentração da mídia no Brasil e a Plataforma das Mulheres 
por um Marco Regulatório para o setor 
 

 

Desde que o liberalismo econômico posicionou o mercado como base da 

sociedade a partir do século XVII, a regulação das atividades da sociedade, por parte 

do Estado, ficou submissa ao mercado. Nesse sentido, o Estado brasileiro tem 

corporificado a noção marxista do Estado de classe, ao contribuir com o 

fortalecimento das classes dominantes favorecendo a concentração de capitais.  

Uma das consequências dessa ação do Estado reside nas contradições presentes 

na apropriação do público pelo setor privado. O fenômeno é reeditado quando as 

concessões de rádio e televisão foram e continuam sendo utilizadas como barganha 

política entre governos e mercadores da informação. É difícil falar de supremacia 

política nacional em um país onde poucas redes brasileiras, dentre elas a Globo, a 

Record e o SBT, são detentoras de quase 90% dos lucros dos meios de comunicação 

de massa e transmitem suas mensagens sem nenhum tipo de regulação por parte do 

Estado, uma vez que a legislação do setor ainda remonta aos anos 1960, como observa 

Eugênio Bucci115: 

Como todos sabem (e quase todos fingem não saber), não há 
marco regulatório que discipline essa área no Brasil. O que 
existem são retalhos de leis engruvinhadas e decretos 
estrábicos, embaralhados num cipoal que, sem trocadilho, é a 
própria selva. Desde 1962 (data do Código Brasileiro de 

                                                 
115BUCCI, Eugênio. A solução é alugar o Brasil? Disponível em: 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed699_a_solucao_e_alugar_o_brasil. Acesso 
em: 04/07/2012, às 19h35. 
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Telecomunicações), passando pelos rearranjos autoritários de 
1967, até os improvisos e puxadinhos jurídicos que se 
amontoaram com o fim da ditadura, o espectro eletromagnético 
nacional é uma terra de ninguém. A Constituição de 1988 
definiu as emissoras de rádio e de TV como serviço público que 
deveria estar a salvo de oligopólios e monopólios. Como nunca 
houve lei que regulamentasse as boas intenções constitucionais, 
até hoje a administração pública não tem uma medida numérica 
do que seja monopólio. Sem essa medida, não se consegue 
regular o setor. Além disso, a mistura de igrejas com emissoras 
é um festim pagão, sem regra alguma. Para complicar um pouco 
mais, autoridades públicas e parlamentares são acionistas ou 
donos ocultos de redes de rádio e televisão, nas quais eles 
mandam como coronéis eletrônicos. (BUCCI, 2012) 

 

E isso sem falar dos empréstimos com fundo perdido e das modificações na 

legislação com a finalidade de permitir investimento estrangeiro nas corporações 

nacionais de mídia. São sérias as interdições à diversidade e à pluralidade de vozes nos 

meios de comunicação de massa, que operam de acordo com as lógicas econômicas e 

impõem restrições técnicas e políticas ao acesso da sociedade e que impedem a 

população de produzir seus próprios conteúdos e difundi-los de forma irrestrita.  

O cenário local tem sintonia com o que ocorre ao redor do globo. Cerca de 

80% das notícias que são divulgadas, em todo o mundo, são controladas por grupos 

informativos internacionais: Agénce France-Presse, Thomson-Reuters e Associated 

Press. “Uma vez que é considerada uma mercadoria, a informação deixou de ser 

submetida a critérios tradicionais da verificação, da autenticidade e do erro, é regida 

pelas leis do mercado” (KAPUSCINSKI apud SERRANO, 1999, p. 20).  

Ao estudarmos a formação da imprensa brasileira, é possível verificar um 

conjunto de instituições que, articuladas, causam sérios atentados à democratização da 

comunicação no País: o Estado, as corporações do setor, políticos e religiosos. 

Sucessivos governos têm atuado como “fiadores” da política de concessões e 

mantenedores do atraso no marco legal da radiodifusão. Tudo isso em operações que 

contrariam a Constituição Federal de 1988, que, no artigo 220, do parágrafo 5º, 

recomenda: Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser 

objeto de monopólio ou oligopólio.  

Todavia, esses negócios não estão sendo realizados sem que a sociedade 

exponha sua indignação diante de processos decisórios, no caso das permissões para 

operações de serviços de radiodifusão, que pouco têm levado a capacidade produtiva 

do público em consideração. As principais reações à política de comunicação adotada 
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pelo Estado estão sendo gestadas por entidades como o Coletivo Intervozes, a 

Associação Brasileira de Rádios Comunitárias (Abraço), o Fórum Nacional de 

Democratização de Comunicação (FNDC) e a Rede Mulher e Mídia (RMM). 

Enquanto as três primeiras defendem interesses de segmentos mais amplos dos 

movimentos sociais do país, a RMM centra suas propostas na ampliação de espaços de 

diálogo e proposição de políticas públicas com o olhar de gênero, que rompam com o 

que a rede classifica como a mercantilização da imagem da mulher pelos meios de 

comunicação de massa. 

Atuando fortemente no campo da democratização do acesso, da produção e da 

circulação de conteúdos nas cadeias de informação brasileiras, a RMM, organizada em 

2009, em torno da construção da I Conferência Nacional de Comunicação, tem se 

articulado com outros setores, inclusive do Estado, tais como a Secretaria Nacional de 

Políticas para as Mulheres (SPM) e a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial (SEPPIR), para que as causas do movimento feminista estejam presentes 

quando da elaboração de qualquer norma legal que regule o setor no País.  

Para além de denunciar e exigir ações públicas diante de casos de 

superexposição da imagem das mulheres pela imprensa e a publicidade, a RMM tem 

sido interlocutora, junto ao Estado e a outros movimentos sociais, na defesa de uma 

nova Lei Geral de Comunicações. Em sintonia com as transformações técnicas e 

tecnológicas ocorridas nos últimos dez anos nessa arena e com a cada vez mais 

avassaladora utilização da internet e das redes sociais, as propostas originaram a 

Plataforma das Mulheres116 para um novo Marco Regulatório das Comunicações, 

apresentada publicamente em 2011: 

Plataforma das Mulheres para um novo Marco Regulatório das 
Comunicações no Brasil 

 
1. Instituição de um órgão regulador - Criar um órgão regulador independente para 

supervisionar as atividades relacionadas à radiodifusão e às telecomunicações, 
garantindo mecanismos de participação cidadã no acompanhamento e regulação do 
sistema de comunicações.  

                                                 
116 O documento é fruto da Reunião Estratégica sobre Banda Larga e Marco Regulatório das 
Comunicações realizada pelo Instituto Patrícia Galvão, Geledés – Instituto da Mulher Negra e Intervozes 
– Coletivo Brasil de Comunicação Social, com o apoio da Fundação Ford, entre os dias 3 e 5 de junho de 
2011, em São Paulo, que teve como objetivo a construção de uma agenda feminista de atuação de curto e 
médio prazo para a incidência no debate público e também na terceira Conferência Nacional das 
Mulheres em torno desses dois temas: banda larga e marco regulatório das comunicações. A reunião 
contou com a participação de ativistas e especialistas de várias regiões do País, de diversas organizações 
feministas e do movimento pelo direito à comunicação. Retirado de: www.patriciagalvao.org.br /. Acesso 
em 10/01/2012, às 19h. 
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2. Criação do Conselho Nacional de Comunicação - Deliberativo, autônomo e 
representativo de toda a diversidade nacional, garantindo a diversidade étnico-
racial, de gênero, de orientação sexual e regional. Composto por uma esfera 
nacional articulada com esferas estaduais e municipais.  

3. Controle de propriedade (regulamentação do art.220, que proíbe o monopólio) - 
Estabelecer limites à concentração vertical (entre diferentes atividades no mesmo 
serviço), horizontal (entre diferentes serviços) e cruzada (entre diferentes meios de 
comunicação), contemplando critérios como participação no mercado (audiência e 
faturamento), quantidade de veículos e cobertura das emissoras. 

4. Mudanças no processo de concessão de outorgas – a) Instituir mecanismos de 
transparência e regras e procedimentos democráticos nos processos de concessão e 
renovação das outorgas que atendam aos objetivos da pluralidade e diversidade 
informativa e cultural, sem privilegiar critérios econômicos.  As regras do 
licenciamento devem conter exigências quanto ao cumprimento de padrões de 
conteúdo, garantindo a diversidade étnico/racial, de gênero, etária, religiosa, de 
orientação sexual e regional. A renovação das outorgas não deve ser automática. b) 
Fim das concessões para políticos, com a proibição da exploração direta ou indireta 
dos serviços por ocupantes de cargos públicos eletivos ou seus parentes até o 
segundo grau; e para instituições religiosas de qualquer natureza. c) Regular a 
sublocação da grade, evitando a ocupação indiscriminada do espectro por 
programas religiosos; proibir as transferências diretas ou indiretas de outorgas; e 
impedir o arrendamento total ou parcial ou qualquer tipo de especulação sobre 
freqüências.  

5. Estímulo à produção regional e independente e sua veiculação (regulamentação do 
art.221, sobre finalidades da programação) - Assegurar cotas para produção 
nacional – regionais e locais – e independente na programação dos diferentes meios 
de comunicação (TV aberta, rádio, TV por assinatura, catálogos de VOD), 
contemplando a diversidade de gênero, raça e etnia e orientação sexual e incluindo 
veiculação desses conteúdos em horário nobre. 

6. Criação de fundos de fomento e incentivo à produção de conteúdo independente -
Apoiar e incentivar a produção independente no Brasil, por meio de editais e 
ampliação dos percentuais de fundos setoriais de apoio e investimento, de modo a 
construir políticas para o fomento de produção de conteúdo audiovisual, levando em 
consideração as produções locais e regionais independentes e garantindo o acesso 
das mulheres e da população negra à produção de conteúdo.  

7. Fortalecimento do sistema público (regulamentação do art. 223, sobre 
complementaridade entre os sistemas) – a) Reservar, em todos os serviços 
analógicos e digitais, um terço das freqüências para o sistema público, entendido 
como aquele integrado por meios comunitários e organizações de caráter público, 
geridas de maneira participativa, a partir da possibilidade de acesso universal do(s) 
cidadão(s) à suas estruturas dirigentes, e submetida ao controle social. b) Fortalecer 
a Empresa Brasil de Comunicação, garantindo ampliação significativa de sua 
abrangência, autonomia política e editorial em relação ao governo, mecanismos de 
gestão participativa e financiamento público.  

8. Fortalecimento da mídia comunitária - Alocar maior parcela do espectro de 
freqüência FM às emissoras comunitárias; simplificar e acelerar o processo de 
licenciamento de outorgas; abolir características limitantes das emissoras 
comunitárias em relação à cobertura, potência, número de estações por localidade; 
criar um fundo de financiamento geral às radiodifusoras comunitárias e de 
territórios quilombolas, garantindo condições de sustentabilidade para essas 
emissoras.   

9. Assegurar o direito de antena - Garantir espaços para manifestação de partidos 
políticos, sindicatos, organizações da sociedade civil e movimentos sociais do 
campo e da cidade, considerando as diversidades étnico/racial, de gênero e de 
orientação sexual e segmentos discriminados da sociedade. 



PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO – UFPE 
                  Gênero, Poder e Resistência: As mulheres nas indústrias culturais em 11 países  

 

 

 

204 

10. Criação de mecanismos de proteção a crianças e adolescentes – a) Assegurar o 
cumprimento da política de classificação indicativa em todas as regiões do país, 
ampliando a estrutura de fiscalização do Estado, e extensão da classificação em 
vigor para emissoras de TV por assinatura, rádio e publicidade. b) Aprovar 
regulamentação específica sobre o trabalho de crianças e adolescentes em 
produções midiáticas, garantindo respeito aos dispositivos previstos no ECA e nos 
tratados internacionais como a Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU e 
as Convenções da OIT.  

11. Defesa da regulamentação da publicidade dirigida a crianças e da publicidade de 
bebidas, alimentos, medicamentos e tabaco. Proibir a veiculação de qualquer 
publicidade dirigida a crianças – seja nos intervalos das programações ou por meio 
da introdução de merchandising de produtos ao longo do conteúdo –, de forma a 
regulamentar princípio já presentes na Constituição Federal, no Estatuto da Criança 
e do Adolescente e no Código de Defesa do Consumidor; regulamentação da 
publicidade de bebidas alcoólicas, incluindo cerveja, principalmente nos horários de 
programação livre.   

12. Regulamentar o direito de resposta - Garantir a concessão do direito de resposta ou 
de retificação, proporcional ao agravo, a ser veiculado gratuitamente, sem prejuízo 
de eventual ação civil ou penal, a toda pessoa individual ou jurídica, de direito 
público ou privado, bem como a qualquer coletividade e grupos pertencentes a 
territórios imateriais e existenciais que for acusada, ofendida ou atingida pela 
veiculação de conteúdo ou ainda de informação errônea, inverídica ou incompleta, 
por qualquer meio de comunicação.  

13. Criar mecanismos de responsabilização das concessionárias de radiodifusão pela 
prática de crime de ódio e violações de direitos humanos na mídia (regulamentação 
Art.220). Existência de mecanismo de defesa contra programas e publicidades que 
violem os dispositivos constitucionais, como a criação de ouvidorias nas emissoras 
de rádio e TV e de promotorias e defensorias públicas temáticas de comunicação.   

14. Promoção da educação para a mídia - Inserir nos parâmetros curriculares dos  
ensinos fundamentais e médios conteúdos específicos de educação para a mídia, 
estimulando a prática transversal do tema e a apreensão crítica de formatos como o 
entretenimento, o jornalismo e a publicidade. 

15. Marco civil para a Internet e banda larga sob regime público – a) Instituir a 
prestação do serviço de internet banda larga sob regime público. b) Criar um marco 
regulatório civil para a Internet no Brasil, fundado: i) na afirmação de direitos dos 
usuários como o acesso, a liberdade de expressão e a privacidade; ii) definir com 
clareza os limites de responsabilidade dos intermediários fomentando a indução, 
promovendo mecanismos alternativos de solução de conflitos e garantindo a não 
discriminação (neutralidade da rede); e iii) formalizar diretrizes de governo para a 
regulação e a elaboração de políticas públicas fundadas na abertura de informações, 
padrões, códigos, protocolos, no desenvolvimento de infraestrutura de acesso e na 
capacitação de cidadãos. 

 
 

As propostas da RMM estão conectadas com a necessidade do estímulo à 

participação das mulheres na definição de políticas que garantam seu acesso, levem em 

consideração sua capacidade propositiva e favoreçam a sua participação na produção de 

conteúdos nos meios de comunicação de massa. Demonstram, ainda, a preocupação 

desse sujeito coletivo com a sub-representação feminina no exercício profissional, na 

qualidade de porta-vozes e na tomada de decisões nesse setor. Colocam, inclusive, o 

respeito à equidade de gênero como um dos critérios para a renovação de outorgas de 
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rádio e TV e propõem a criação de fundos públicos para viabilizar a produção 

independente realizada pelas mulheres.  

Uma das maiores qualidades da plataforma se deve ao fato de que o documento 

inscreve as mulheres organizadas nos debates nacionais sobre as comunicações sem 

restringir suas propostas às causas específicas e reivindicações acerca da paridade de 

gênero nas políticas de reestruturação dessa arena no Brasil. Ela demarca a posição de 

vanguarda do movimento feminista e sua capacidade de enxergar as demandas da 

sociedade para além das especificidades das mulheres. Além disso, indica a necessidade 

do investimento, pelo Estado, na educação para os meios de comunicação, na 

universalização da banda larga, apoio às mídias comunitárias, públicas e privadas, ao 

direito de antena e à regulamentação de artigos da Constituição Federal de 1988.  

Outros dois temas áridos que a Rede Mulher e Mídia inclui entre as prioridades para a 

reorganização desse campo é o fim das concessões para organizações religiosas (para 

enfrentar o avanço dos fundamentalismos religiosos opositores às conquistas do 

movimento feminista, sobretudo junto aos direitos reprodutivos e sexuais femininos, por 

via eletrônica e digital) e a instituição de um órgão regulador para as comunicações, 

como ocorre em outros países. 

 
4.2 – O Estado brasileiro e as concessões públicas  
 
 

No Brasil, a radiodifusão é um serviço público sobre o qual o Estado exerce 

controle desde 1923, quando surgiu a primeira estação de rádio: a Rádio Sociedade do 

Rio de Janeiro. As emissoras de rádio e televisão funcionam por serviço prestado 

diretamente pelo Estado, ou por sua delegação à iniciativa privada, com finalidade 

educativa, cultural, recreativa e informativa. Trata-se de uma iniciativa de interesse 

nacional. Dessa forma, a comunicação social, como qualquer outro bem público 

(saúde, educação, lazer etc.), deveria ser objeto de políticas orientadas à concretização 

de direitos.  

Ocorre que a própria conformação da mídia brasileira e a inoperância histórica de 

um Estado que não atua como regulador no setor ocasionou a existência de poucas 

políticas tendo a comunicação como fim. Na maior parte das vezes, a comunicação de 

massa é pensada como meio de facilitação de políticas de outros setores – como o uso 

da imprensa para lançamento de campanhas do Ministério da Saúde, por exemplo. Para 

se ter ideia da falta de tradição desse campo, a primeira Conferência Nacional de 
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Comunicação (Confecom) só foi realizada em dezembro de 2009, enquanto a primeira 

Conferência de Saúde ocorreu em 1941, durante o governo de Getúlio Vargas.  

Em paralelo ao domínio das forças econômicas, são reafirmadas as debilidades do 

Estado como instância reguladora das políticas na seara da comunicação. Bia Barbosa e 

Carolina Ribeiro (2008) expõem dados da alta concentração no setor, exemplificando o 

poder de algumas empresas brasileiras: “as cinco principais redes de TV controlam 65% 

das emissoras (284 emissoras), são responsáveis por 82,5% da audiência nacional, e 

controlam 99,1% das verbas publicitárias. A Globo, sozinha, tem 44,3% da audiência e 

73,5% das verbas publicitárias”.  

Outro exemplo é a “flexibilização” no que determinam os artigos 

constitucionais117 com a extrema concentração da propriedade de canais de TV e 

emissoras de rádio por grupos, muitos das quais com familiares de membros ocupantes 

de cargos públicos (Sarney, no Maranhão; Collor de Mello, em Alagoas; a família dos 

Magalhães, na Bahia; os Barbalho, no Pará). Os possuidores da riqueza nacional 

estenderam seus tentáculos para o mercado da imprensa, observando-o como um 

negócio altamente lucrativo diante da posição que o consumo de notícias ocupa no 

cotidiano da população, como adverte Venício Lima118: 

Não há mais como duvidar da centralidade da mídia na vida 
brasileira, inclusive como importante setor de atividade 
econômica. A divulgação pelo IBGE, na quarta-feira 
(29/11/06), do Sistema de Informações e Indicadores 
Culturais, revela os primeiros números que dimensionam o 
peso da chamada "economia da cultura" em nossa sociedade: 
10% da riqueza gerada no país, ou cerca de 66,5 bilhões de 
reais em 2003; quarto lugar entre os gastos familiares e cerca 
de 3,7 milhões de trabalhadores envolvidos. (LIMA, 2006) 

 

A comercialização dos bens simbólicos privatiza a liberdade de expressão e 

transforma a informação em mercadoria. Em lugar de servir ao interesse público, as 

corporações de mídia operam em favor da globalização, sob o impulso do mercado 

capitalista. A perpetuação das relações de poder por meio da lógica cultural e 

econômica que move a imprensa desfavorece a apropriação dos meios pela população, 

destituída de recursos para “competir” com o poderio das grandes corporações, uma 

                                                 
117 Apenas os itens sobre Classificação Indicativa e Capital Estrangeiro da Constituição Federal de 1988 
foram regulamentados, assim como a TV a Cabo, a publicidade de bebidas, tabaco e de medicamentos. 
118 LIMA, Venício A. Mídia em debate, sem limite e sem medo. Disponível em: 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/midia_em_debate_sem_limite_e_sem_medo. 
Aceso em: 23/12/2012, às 11h. 
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vez que as mídias independentes não dispõem de condições de produção para fazer 

frente ao conglomerado privado. Dados do Fórum Nacional pela Democratização da 

Comunicação (FNDC), divulgados em 2011, apontam que seis redes dominam o 

mercado de televisão no país, com um montante médio anual de US$ 3 bilhões. Esses 

grupos se articulam com 138 afiliadas, controlam 668 emissoras de TV, de rádio e 

jornais como ferramentas de manutenção do seu poder em âmbito regional e nacional.  

Quando não há barreiras políticas para a participação das mulheres nesses 

espaços, há as econômicas. Quem não dispõe de recursos também não pode se inserir 

nesses processos e só pode assumir o papel de “consumidor” desse mercado. “A 

clientela das indústrias culturais é sem fronteiras; é um supermercado de dimensão 

mundial onde o controle social se exerce em escala planetária” (GALEANO in 

MORAES, 2006, p. 154).  

Ao questionar essas concepções, as ativistas brasileiras buscam romper com a 

naturalização da imagem das mulheres como objeto nas propagandas, novelas e 

produções jornalísticas. O denominado “controle social da imagem da mulher na 

mídia”, slogan presente nos discursos das militantes da RMM e utilizado como mote 

para a elaboração de propostas para um marco regulatório das comunicações traduz o 

olhar feminino mais atento aos conteúdos veiculados pelas emissoras de rádio, TV, na 

publicidade e impressos em geral.  

Mas, afinal, qual é a comunicação que as mulheres anseiam? A que busca o 

diálogo ou a que trabalha para manter as pessoas em sua ignorância ou obscurantismo, 

em meio à consolidação de uma indústria de bens simbólicos?  

Nos meios de comunicação não apenas se reproduz ideologia, 
mas também se faz e refaz a cultura das maiorias, não somente 
se comercializam formatos, mas recriam-se narrativas nas quais 
se entrelaça o imaginário mercantil com a memória coletiva. 
(MARTÍN- BARBERO, 2003, p. 63) 

 
Mídia e poder são assuntos recorrentes nos estudos de Comunicação, por isso, a 

relação entre esses dois conceitos é tema principal de diversas obras. No livro 

Jornalismo Canalha: a promíscua relação entre a mídia e o poder, por exemplo, o 

autor José Arbex Jr (2003), aponta que “dado o poder que os veículos de comunicação 

adquiriram no mundo contemporâneo, seu comportamento coloca uma grave indagação 

quanto ao futuro da democracia” (ARBEX, 2003, p. 16).  

                                                                                                                                               
 



PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO – UFPE 
                  Gênero, Poder e Resistência: As mulheres nas indústrias culturais em 11 países  

 

 

 

208 

Pedrinho Guareschi (2010) reconhece que, apesar de as empresas de 

radiodifusão não divulgarem este fato e, portanto, a maior parte da sociedade não ter 

conhecimento disto, as rádios e TVs abertas do Brasil operam com concessões 

públicas. O conteúdo transmitido pelas emissoras trafega pelo ar, no espectro 

eletromagnético, um bem público e finito. Assim, para veicular uma programação, as 

emissoras precisam de uma autorização do Estado. Está definido no artigo 21 da 

Constituição Federal: “Compete à União [...] explorar, diretamente ou mediante 

autorização, concessão ou permissão [...] os serviços de radiodifusão sonora e de sons 

e imagens”.  

Ainda de acordo com o pesquisador, mesmo sendo uma concessão pública, os 

canais são utilizados para fins particulares. Assim, as emissoras podem usar o espaço, 

estipular padrões estéticos, morais e consolidar valores que reproduzem preconceitos. 

As permissões são amplamente utilizadas para criminalizar movimentos sociais, 

discriminar mulheres, índios, negros, homossexuais. Os grupos que controlam as 

outorgas operam de modo a impor uma agenda pública que favoreça a sua 

permanência no poder. Mesmo que, para isso, tenham que desafiar o próprio governo. 

Nesse cenário, as mulheres, como parte da sociedade civil brasileira, em nome 

de quem também são dadas as autorizações, não têm como se proteger dos abusos 

cometidos pelos grupos de mídia, fartamente difundidos “em nome da liberdade de 

expressão comercial”, como contesta a jornalista e editora do Jornal Mulier119, 

Alessandra Gomes: 

Penso que os meios de comunicação precisam repensar seu 
papel e realizar um trabalho de conscientização, educação, 
esclarecimento sobre as causas da violência de gênero, trabalhar 
também as fragilidades masculinas. Entretanto, a exposição das 
mulheres e seus corpos desnudos o dia inteiro nos meios de 
comunicação, como se estivessem disponíveis para uso irrestrito 
e sendo objetos de desejo, faz com que a violência de gênero se 
reproduza, sendo os meios de comunicação importantes 
cúmplices dessa triste realidade. (GOMES, 2011) 
 

Na prática, as concessões são usadas para dar lucro aos proprietários das 

emissoras, que decidem a programação em negociações com o mercado publicitário. 

Outro fator alarmante é que essas outorgas são concedidas a empresários, políticos e 

líderes religiosos sem a necessária avaliação de suas condições para a oferta, como 

                                                 
119 Publicação organizada pela jornalista Alessandra Gomes, editada mensalmente, em Juiz de Fora, 
Minas Gerais. O Mulier existe há mais de dez anos e é distribuído para uma rede de ativistas do 
movimento feminista, pesquisadoras e demais leitoras de todos os estados brasileiros. 
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qualidade do serviço público de radiodifusão. Muito comum durante o regime militar e 

o governo Sarney, a troca de favores entre governantes e empresários interessados em 

enriquecer com a exploração comercial da imprensa, como resgata Pedrinho 

Guareschi, permanece até hoje: 

O esquema do monopólio começa a ser fortalecido pelos 
militares que tomam o poder em 1964, quando aprofundam a 
presença do Estado na implantação de um sistema de 
comunicações. Os militares criam a Empresa Brasileira de 
Telecomunicações (Embratel), em 1965, o Ministério das 
Comunicações (Minicom), em 1967, e a Telecomunicações 
Brasileiras S.A. (Telebrás), em 1972. Investem na Discagem 
Direta a Distância (DDD) e nos sistema de microondas. Toda 
essa infra-estrutura montada pelos generais presidentes é 
repassada aos empresários da comunicação. (GUARESCHI, 
2005, p. 37). 
 

Apesar de a presidenta Dilma Rousseff ter publicado, em Diário Oficial de 

17/01/2012, o decreto número 7.670, que estabelece novas regras para as concessões de 

rádio e televisão no País, até o final de 2012 não foi possível afirmar que o Estado 

tivesse um novo marco legal para o setor. O documento altera o decreto número 52.795, 

em vigor desde 1963. Entre as mudanças, as concessões de rádio ficarão por conta do 

Ministério das Comunicações (Minicom) e as de televisão, com a chefe do Executivo. 

Além disso, os concorrentes às permissões devem ter qualificação e demonstrar real 

capacidade para operar o serviço.  

A partir de então, as empresas interessadas em obter outorga para emissora 

comercial deverão provar que possuem condições técnicas e financeiras para operar. A 

concessão também deverá ser paga à vista e os critérios educativos e jornalísticos 

passarão a ser avaliados, bem como o tempo destinado aos programas locais. Assim, o 

Governo espera que a produção independente tenha mais espaço, como prevê a diretriz 

do artigo 221 da Constituição Federal de 1988, ao orientar a valorização da produção 

independente e local de modo a ampliar postos de trabalho e estimular os mercados nas 

cidades-sede das permissões. Resta saber se o decreto será cumprido e como o Governo 

Federal vai fiscalizar a sua implementação. 

A iniciativa ocorre mais de um ano depois de o então ministro da Secretaria de 

Comunicação do Governo Lula, Franklin Martins, ter realizado um seminário 

internacional sobre regulação de comunicações, em 2010, e montado um grupo de 

trabalho que entregou, para o então presidente, a minuta de um projeto de uma nova 

legislação no setor. A proposta estava sendo analisada, desde o início do governo 
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Dilma, na Casa Civil e no Ministério das Comunicações, sem que, até o final do ano 

de 2012, houvesse lei capaz de enfrentar a propriedade cruzada, o coronelismo 

eletrônico e a comercialização das concessões públicas, pontos cruciais para a 

Plataforma Feminista. 

O Brasil não possui mecanismos para avaliar, por exemplo, se as empresas 

respeitam o que determina o artigo 221 da Constituição Federal, ao primar por uma 

programação que dê preferência às finalidades educativas, artísticas, culturais e 

informativas, promova a cultura regional e estimule as produções independentes. 

Diante desse quadro, podemos dizer que os grupos de mídia brasileiros impulsionaram 

a comercialização dos bens simbólicos, privatizaram a liberdade de expressão e, em 

lugar de servir ao interesse da sociedade, consolidaram-se como legitimadores do 

modelo econômico hegemônico no planeta.  

Até os dias de hoje, se confiou nos jornais como porta-vozes 
da opinião pública. Entretanto, muito recentemente, alguns de 
nós nos convencemos, de uma forma súbita e não gradual, de 
que eles não são isso de modo algum. São, por sua própria 
natureza, os brinquedos de alguns poucos homens ricos. O 
capitalista e o editor são os novos tiranos que se apoderaram 
do mundo, já não faz falta que ninguém se oponha à censura 
da imprensa. Não precisamos de uma censura para a imprensa. 
A própria imprensa é a censura. Os jornais começaram a 
existir para dizer a verdade e hoje existem para impedir que a 
verdade seja dita. (SERRANO, 2010, p. 13) 

 

 Essa situação funciona como um dos fatores que colaboram com a baixa 

representatividade feminina em cargos de direção das empresas jornalísticas em todo o 

mundo, além da reprodução, em escala internacional de fenômenos como a utilização 

dos corpos das mulheres e de sua sexualidade nos apelos publicitários e a quase 

ausência do pensamento das mulheres em artigos de opinião nesses meios. Quando o 

controle é exercido de modo a invisibilizar a posição de segmentos populacionais e 

exaltar os discursos de outros, temos, como resultado, uma mídia que opera na 

contramão da diversidade e da pluralidade de fontes de informação.  

Um cenário onde as desigualdades de gênero são explícitas tanto no tocante às 

restrições que ainda existem no acesso das mulheres aos meios de produção, quanto no 

seu comando. Cadeias de informação que, de certo modo, por meio da propagação da 

ideologia dos seus concessionários, ocultam informações e legitimam versões parciais 

da “realidade”. Desse modo, acabamos por ser informados/as por corporações que não 

traduzem, em suas abordagens, nos seus programas e gerência, relações igualitárias 
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entre os sexos. Sendo assim, essas corporações operam na lógica da exposição da 

aparência de uma realidade construída e reproduzida para resignificar “a verdade” e 

ocultam faces da história.   

 

4.3 – Políticos e religiosos no controle da indústria da comunicação 

 

Uma das questões mais enfáticas apontadas na Plataforma das Mulheres para um 

novo Marco Regulatório das Comunicações no Brasil é o fim das concessões para 

políticos e religiosos, bem como a fiscalização do arrendamento dos espaços em rádio e 

TV, sobretudo para o proselitismo religioso. As mulheres apontam que, operando de 

modo indiscriminado e sem nenhum controle, poucos segmentos têm a primazia de 

poder expor seus dogmas enquanto as outras religiões não têm condições de ocupar o 

mesmo espaço, o que compromete a diversidade dos fenômenos religiosos na grade da 

programação. As organizações ligadas à RMM denunciam que a sublocação favorece a 

divulgação de mensagens fundamentalistas por correntes que estimulam a permanência 

das mulheres submissas aos homens e à manutenção delas em situações de violência 

dentro do casamento. A reprodução de tais valores representa um grande retrocesso 

diante das conquistas que as mulheres já alcançaram no campo da cultura e da 

implementação de políticas públicas no país. 

É sabido que a mídia brasileira, além representar “uma coluna de sustentação de 

poder” (DANTAS, 2004), movimenta muito dinheiro. Para apresentar o poderio da 

indústria do audiovisual no Brasil, que visa à preparação de consumidores para a 

massificação de produtos, resgatamos dados de um setor que, só com veiculação de 

publicidade, segundo o IBOPE/2011, movimentou R$ 88.318.651.000. Em 2009, o bolo 

publicitário de todo o setor de mídia (somando os dados de rádio, TV, revistas, jornais, 

internet, mídia exterior, cinema, revista e TV por assinatura) alcançou a cifra de R$ 22,3 

bilhões.  

Por seu turno, pesquisas do Grupo de Mídia de São Paulo/2009 revelam que as 

empresas de radiodifusão compõem um bloco econômico responsável por 0,49% do 

PIB, colaboram com 302,6 mil empregos (diretos e indiretos), arrecadam cerca de 23,5 

bilhões de reais ao ano e têm 89% da sua receita na propaganda, sendo que mais de 40% 

desse valor é oriundo da publicidade governamental. Já em 2010, um olhar atento, por 

exemplo, ao mercado de rádio, aponta que boa parte das cerca de 3.401 emissoras, 
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sendo 1.758 AMs e 1.643 FMs, operam de acordo com as “leis” do capital (GRUPO DE 

MÍDIA, 2010). 

A partir dos dados publicados pelo Grupo de Mídia/2009 e 
2010, é possível obter interessantes informações sobre a 
prestação de serviços televisivos, com um grau de aproximação 
bastante próximo do real da receita total. Os dados foram 
coletados com informações de dez emissoras, dentre as quais 
estão incluídas as principais redes. Desse modo, é possível 
concluir estatisticamente que o faturamento do setor está 
situado pouco acima dos R$ 13,6 bilhões, pois tais empresas 
representam um percentual muito elevado dos investimentos 
realizados em propaganda nos serviços de radiodifusão de som 
e imagens (TV). (ANTONIK, 2010, p. 59-60) 
 

Mas é o levantamento do IBOPE/2011, abaixo, que descreve a importância do 

mercado das comunicações no Brasil, entre 2010 e 2011, e a intensa participação das 

redes de televisão e dos jornais impressos nos negócios desse campo, como demonstra a 

tabela de número 16, abaixo: 

TABELA 16 – MERCADO DAS COMUNICAÇÕES 

Fonte: IBOPE/2011. 

O exposto acima nos leva a compreender as razões que justificam o interesse da 

classe política pela radiodifusão, pelo jornalismo impresso e, mais recentemente, 

também pela internet. Estimativas da Associação das Empresas de Radiodifusão/PE 

sobre o mercado brasileiro assinalam que 45% das rádios pertencem a parlamentares, 

25% a seitas evangélicas, 10% à Igreja Católica e 20% a emissoras comerciais 

independentes. Estamos falando de um veículo com penetração em 90,2% dos 

domicílios, que chega praticamente a 38.400.000 casas de cidadãos/ãs. Talvez, o mais 

Jan a Dez 2011 Jan a Dez 2010 
Meio 

R$ (000) PART%  R$ (000) PART%  

                             
TOTAL  

88.318.651 100 76.256.415 100 

TV                46.377.453 53 40.213.791 53 

Jornal                17.252.925 20 16.120.105 21 

Revista                  7.259.055 8 6.407.192 8 

TV por assinatura                  7.466.361 8 6.330.570 8 

Internet                  5.393.712 6 3.160.863 4 

Rádio                  3.659.343 4 3.056.429 4 

Cinema                      341.723 0 432.677 1 

Mobiliário urbano                      446.210 1                      407.561 1 

Outdoor                      121.868 0 127.226 0 
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grave é que os ouvintes não “podem”, muitas vezes, escolher o que ouvir, uma vez que 

boa parte dessas rádios opera em rede, com afiliadas que recebem os sinais via satélite.  

O cardápio fica limitado às transmissões do Sul e do Sudeste, relegando as 

produções regionais a um segundo plano dentro da grade de programação. Esse 

processo limita a divulgação da diversidade cultural e favorece a perpetuação das 

relações de poder por meio da lógica cultural e econômica que move a mídia e 

desfavorece a apropriação cidadã dos veículos pela população, destituída de ferramentas 

para “competir” com o poderio das corporações. É preciso salientar que quase a 

totalidade dos meios independentes e/ou radicais existentes - aqueles onde não há o 

culto à hierarquia e inexistem fronteiras entre emissores e receptores - não dispõem de 

recursos para abalar as audiências dos conglomerados.  

Esse domínio tem a anuência do Governo Federal para o favorecimento dos 

grupos privados no país. Enquanto ocorre um estrangulamento das mídias 

comunitárias, radicais, livres ou independentes, o Estado colabora com a formação dos 

grupos privados com pagamento de publicidade e por meio da distribuição de outorgas 

para operação de rádio e televisão para partidos aliados, como adverte Venício Lima 

(2006): “foram liberados 100 canais educativos no Governo Fernando Henrique 

Cardoso e 110 no governo Lula. Estima-se que um terço deles foi destinado a grupos 

políticos ou religiosos”.  

O pesquisador Israel Bayma afirma que, na votação da emenda constitucional 

que garantiu sua reeleição, o então presidente Fernando Henrique liberou uma série de 

concessões de estações retransmissoras de TV, que não precisaram ser licitadas, em 

troca da votação da reeleição do seu mandato. 

Instrumento de poder e de troca de favores e interesses, as 
concessões de rádio e televisão têm servido, no Brasil, como 
moeda de troca entre o governo federal e o setor privado. Entre 
1985 e 1988, o então presidente Sarney concedeu um grande 
número de licenças de emissoras de rádio e TV para as 
empresas ligadas a parlamentares federais, os quais ajudaram a 
aprovar a emenda que lhe deu cinco anos. Já na era Fernando 
Henrique Cardoso, até setembro de 1996, foram autorizadas 
1848 licenças de RTV, repetidores de televisão, sendo que 268 
para entidades ou empresas controladas por 87 políticos, todos 
favoráveis à emenda da reeleição. (BAYMA, 2001, p. 1) 

 

E Sylvio Costa comprova que essas práticas são intensificadas nas proximidades 

das eleições:  
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O critério de distribuições das quase 2.000 outorgas de estações 
retransmissoras de TV, até 1997, privilegiou os “amigos” do 
presidente candidato à reeleição, Fernando Henrique Cardoso, 
da seguinte forma: 268 foram entregues a políticos; 342 ao 
grupo Sistema Brasileiro de Telecomunicações (SBT); 319 à 
Rede Globo; 310 à Rede Vida, ligada à Igreja Católica; 252 à 
Bandeirantes; 151 à Rede Record, da Igreja Universal do Reino 
de Deus; e, por último, 125 às TVs educativas. (COSTA apud 
GUARESCHI, 2005, p.56) 
 

Os dados nos levam a concluir que o Estado não atua como defensor da 

comunicação voltada ao interesse público. Seja por uma regulamentação deficiente e 

caduca, seja por abdicar do seu papel de fiscalizador, falta ao Estado brasileiro criar 

estruturas que impeçam os atentados cometidos por uma parcela das empresas de 

comunicação contra os direitos humanos. Se, por um lado, boa parte da sociedade 

desconhece que tem direito à comunicação, por outro, a possibilidade de elaboração de 

produções que apostem em representações e contemplem a diversidade estética e 

cultural das mulheres vem sendo cotidianamente impedida pelas cada vez mais 

concentradas corporações de mídia e suas associações com parlamentares atuantes 

nessa arena: um terço dos senadores e mais de 10% dos deputados eleitos para o 

quadriênio 2007-2010 violaram a legislação ao controlar rádios e televisões em no 

Brasil. 

Interesses privados e políticos andam de mãos dadas com o setor. Um estudo 

realizado pelo pesquisador Venício Lima demonstra que, em 2004, quase metade dos 

integrantes da Comissão de Ciência, Tecnologia e Informática da Câmara Federal - 

responsável pela análise dos projetos de licença ou renovação de outorgas de 

funcionamento para rádio e televisão - tinha empresas de mídia. Essa situação só seria 

modificada após as últimas eleições, com a entrada de outros parlamentares e a ação 

mais efetiva da deputada Luiza Erundina (PSB/SP) no questionamento acerca das 

renovações automáticas das concessões de rádio e televisão. 

Essa associação entre político e radiodifusão é um dos grandes obstáculos para 

que se incorpore na sociedade brasileira a importância da democratização da 

comunicação, como também propõe Venício Lima, no artigo “As Brechas ‘Legais’ do 

Coronelismo Eletrônico”, publicado pela revista Aurora, em 2007. 

O “coronelismo eletrônico” é uma prática antidemocrática com 
profundas raízes históricas na política brasileira e perpassa 
diferentes governos e partidos políticos. Por isso mesmo, ele se 
constitui num dos principais obstáculos à efetiva 
democratização das comunicações. Através dele se reforçam os 
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vínculos históricos que sempre existiram entre as emissoras de 
rádio e televisão e as oligarquias políticas locais e regionais na 
maior parte do país. (LIMA, 2007, p. 125) 

 
O comando dessas permissões faz com que os políticos utilizem os meios de 

comunicação como ferramenta para disseminar uma ideologia que lhes é favorável e 

como moeda de troca em transações com correligionários e aliados, conforme indica o 

texto: “Em nome do público, mas sem o público”, também publicado no Informativo 

Intervozes (2007). 

Deputados e senadores continuam controlando emissoras, 
embora a Constituição proíba. Licenças de TVs e rádios 
educativas são usadas para escapar da obrigatoriedade de 
licitação e proteger negócios com fins comerciais. (...) O que 
era para ser concessão se transformou em capitania hereditária. 
(INFORMATIVO INTERVOZES, 2007, p. 03-04) 

 

Esses índices podem ser ainda maiores, uma vez que os números não 

contabilizam as outorgas ofertadas em nome de “laranjas” ou de familiares dos 

parlamentares. O fenômeno caracteriza uma relação perigosa que, na prática, como 

aponta Arbex Jr120, acaba por favorecer a ocultação de fatos. 

A prática do ocultamento e da manipulação dos fatos obedece a 
uma lógica comum a todos os veículos da grande mídia: aquela 
que apresenta o mercado como o destino inexorável de todas as 
atividades humanas. Tudo deve passar pelo crivo do mercado, 
da eficácia, da produtividade, da competição; a produção de 
ciência, a literatura, as relações afetivas, a política, a própria 
notícia torna-se um “produto” a ser vendido como tal. Não 
interessa o valor social da notícia, mas sim quantos pontos no 
ibope vai conquistar. (ARBEX, 2000)  

 

Outro fato que chama atenção é a proliferação de redes assumidamente 

evangélicas e católicas no comando das emissoras. Isso também se deve ao aumento das 

“bancadas cristãs” no Congresso Nacional, que beneficiam familiares e correligionários 

com a outorga para operação de canais de rádio e televisão. Ou seja: a elite política 

brasileira ignora que “a televisão e a rádio antes de serem empresas privadas são bens 

públicos, cuja utilização deve estar a serviço da coletividade” (GUARESCHI, 2005, p. 

67). 

                                                 
120 ARBEX, Junior. Mídia Alternativa Versus  Pensamento Único. Disponível em: 
http://www.dhnet.org.br/dados/manuais/dh/br/manual_midiadh/51_midiaalternativa.htm. Acesso em: 
26/08/2011, às 23h. 
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Um levantamento da Folha de São Paulo, com base em decretos conjuntos da 

Presidência e do Ministério das Comunicações, assinados em 2010, expõe que 183 

rádios comerciais ou educativas foram liberadas pelo governo em 162 municípios. O 

fato é que 76 delas estavam ligadas a políticos e 28 sob a autoridade, ainda que indireta, 

de entidades evangélicas e católicas. Além disso, o governo Lula, em oito anos, quase 

triplicou o número de renovações ou novas autorizações para o funcionamento de rádios 

em todo o país. O maior percentual delas (57%) beneficiou empresas ligadas a políticos 

e religiosos.  

Contudo, o fenômeno não pára de ocorrer no Brasil. As redes abertas de TV - 

com o apoio da bancada evangélica, no Congresso Nacional, que possui 66 dos 513 

deputados na Câmara e cerca de 3 dos 81 senadores - estão sublocando cada vez mais 

espaços na suas grades para diversas matrizes religiosas, como aponta matéria veiculada 

na edição de 2 de agosto de 2010 da Folha de São Paulo. A reportagem contabiliza que, 

até aquele mês, a Rede TV! Apresentava 46h de programas religiosos por semana; a 

Record, 32h; a Bandeirantes, 31h;  a Gazeta, 26h; a TV Cultura, uma hora, aos 

domingos, com a “Missa Aparecida” e a Globo, apenas aos domingos, com a “Santa 

Missa” e o programa “Sagrado”, totalizando 50 minutos. Ainda de acordo com a Folha, 

a única rede que não havia se rendido aos recursos dos religiosos era o SBT.  

Outra reportagem, publicada pelo portal Meio & Mensagem, analisou 

informações contidas na grade de programação da Rede TV!, entre 17 e 23 de fevereiro 

de 2012121, e descobriu que a emissora comercializava 82,5 horas/semana para igrejas, 

entidades, televendas e programas de marcas, tempo correspondente a 49,6% da grade. 

A sublocação do espaço não é o único problema. Matéria publicada pela Folha de São 

Paulo122, em 04/06/2012, informa que a “bancada da fé”, na Câmara Federal, teria 

ficado “irritada” com a suposta intenção, do Governo, de preparar a minuta de um 

decreto para promover mudanças no Código Brasileiro de Telecomunicações, de 1962, 

e vetar, de modo mais efetivo, a comercialização de canais e de horários na grade de 

programação nas emissoras de televisão brasileiras. Os parlamentares ameaçaram o 

Executivo, ao afirmar que o Governo poderia “comprar uma briga com milhões de 

religiosos”. 

                                                 
121 Disponível em: http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2012/02/27/RedeTV-vende-
metade-da-grade-de-programacao.html. Acesso em: 03/07/2012, às 16h. 
122 Mais informações em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/46757-proibicao-de-aluguel-de-
programas-na-tv-irrita-evangelicos.shtml. Acesso: 03/07/2012, às 16h14. 
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Outro item que as mulheres organizadas consideram como fundamental dentro 

de uma nova legislação é o fim da venda de outorgas para a operação de rádio e TV para 

igrejas em um Estado que é laico, ou seja, onde nenhuma manifestação religiosa é 

considerada como a “oficial” e pode gozar de mais direitos de expressão e culto. Mas 

situação permaneceu, pelo menos durante todo o primeiro semestre123 de 2011, 

ocorrendo sem a devida atualização das informações pelo Ministério das Comunicações 

(Minicom), como aponta reportagem de Elvira Lobato, veiculada na Folha de São 

Paulo, em 27 de março de 2011: 

De 1997 a 2010, o Ministério das Comunicações pôs à venda 
1.872 concessões de rádio e 109 de TV. Licitações analisadas 
pela reportagem foram arrematadas por valores de até R$ 24 
milhões. Também não existem dados oficiais atualizados sobre 
as licitações disponíveis para consulta. As informações do 
ministério deixaram de ser atualizadas em 2006. Empresas 
abertas em nome de laranjas são usadas frequentemente para 
comprar concessões de rádio e TV nas licitações públicas 
realizadas pelo governo federal, aponta levantamento inédito 
feito pela Folha. Por trás dessas empresas, há especuladores, 
igrejas e políticos, que, por diferentes razões, ocultaram sua 
participação nos negócios. Durante três meses, a reportagem 
analisou os casos de 91 empresas que estão entre as que 
obtiveram o maior número de concessões, entre 1997 e 2010. 
Dessas, 44 não funcionam nos endereços informados ao 
Ministério das Comunicações. (LOBATO, 2011124) 
 

E quanto aos prazos, o próprio Ministério das Comunicações assumiu para a 

reportagem, que: 

 
Os processos de concessão se arrastam por mais de dez anos. 
Cerca de 890 licitações feitas entre 1997 e 2001, no governo 
Fernando Henrique, ainda não foram concluídas. Licitações 
feitas até 2002 juntavam concessões em diversos locais num só 
edital. Como as empresas disputavam em regiões diferentes, 
quando um candidato era inabilitado em uma delas, os demais 
processos paravam. Mesmo com os processos se acumulando, 
novas licitações foram abertas, agravando o problema. Em 2000 
e 2001, sem ter concluído licitações anteriores, o ministério pôs 
à venda 1.361 concessões. Até hoje, 40% desses processos 
viraram contratos. Não foi criado um filtro que impedisse o 
candidato de vencer mais concessões do que o limite legal. A 
legislação diz que nenhuma empresa ou acionista pode ter mais 
de seis rádios FM, quatro AM e dez geradoras de TV comercial 
em todo o país. Há casos de empresas e pessoas físicas 
declaradas vencedoras de mais concessões do que o permitido. 

                                                 
123 Os dados só voltaram a ser disponibilizados, para a sociedade, no site do Minicom, a partir do segundo 
semestre de 2011. 
124 LOBATO, Elvira. Donas de casa e cabeleireira são proprietárias de concessões milionárias. Folha de 
São Paulo, 27/03/2011. 
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Também há problemas com prazos. O ministério teria dez dias, 
a contar da aprovação no Congresso, para convocar o vencedor, 
e 60 dias para assinar contrato de concessão. Há 336 processos 
aprovados pelo Congresso sem assinatura do contrato de 
concessão. (LOBATO, 2011) 

Os mesmos parlamentares que, no Congresso Nacional, ocupam bancadas nas 

comissões foram os responsáveis pela análise dos pedidos de permissões e despontam 

entre os mais favorecidos pelo sistema. Tudo isso contribui para a reprodução de casos 

como o da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), que aprovou 118 projetos com 

apenas dois deputados presentes em sessão realizada em setembro de 2011. Dentre eles, 

vários de renovação de concessões de rádio.  

Para além das fraudes nas licitações, é possível verificar que os critérios para as 

licenças, que deveriam ser pautados pela qualidade técnicas dos pedidos e capacidade 

financeira para operar priorizam o aporte econômico. O Consultor Legislativo Cristiano 

Lopes desvendou o esquema ao constatar que mais de 93% das licitações concluídas 

desde 1997 foram vencidas pelo grupo empresarial que apresentou a melhor proposta 

financeira. Em artigo publicado no Observatório da Imprensa125, em 8/02/2011, ele 

elucida o processo:  

De acordo com os Decretos nº 1.720, de 1995, e nº 2.108, de 
1996, que estabelecem as regras para as licitações nas outorgas 
de radiodifusão, critérios técnicos, como o tempo destinado na 
programação a conteúdos jornalísticos, educativos e culturais e 
o número de programas produzidos na própria área de prestação 
do serviço deveriam contar pontos na escolha de quais seriam 
os vencedores dos processos licitatórios. Em 16 casos, o 
vencedor foi o concorrente que apresentou a melhor oferta 
técnica e a melhor oferta de preço. E em apenas 43 licitações, a 
proposta técnica foi preponderante sobre a oferta de preço. 
(LOPES, 2011) 

Como as empresas vencedoras não são fiscalizadas pelo Estado, optam por não 

implementar a proposta apresentada. Em alguns casos, as permissões são adquiridas por 

terceiros, ou repassadas para outras redes, o que configura a sublocação ilegal do 

espectro eletromagnético e a perpetuação de relações desequilibradas no setor, como 

demonstra a reportagem da Folha. Além de não vigiar, o Estado brasileiro abre mão de 

punir os grupos que descumprem a legislação, ao deixar, por exemplo, de exibir “A Voz 

                                                 
125 LOPES, Cristiano. Critérios técnicos não servem para nada. Disponível em: 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=628IPB002. Acesso em: 16/04/2011, às 17h. 
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do Brasil”, ou dedicar mais de 25% do seu espaço para propaganda, ou mesmo, para 

veiculação de programas que expõem as mulheres em situações vexatórias.  

Tais irregularidades também são contestadas pela Plataforma das Mulheres, que 

propõe a “criação de mecanismos de responsabilização das concessionárias de 

radiodifusão pela prática de crime de ódio e violações de direitos humanos na mídia 

(regulamentação Art.220)”. As práticas poderiam, se o Governo brasileiro tivesse as 

rédeas do setor, até ocasionar a perda da outorga, mas a penalidade não é aplicada aos 

grupos de mídia no Brasil, como ilustra a reportagem de Adressa Mattais126, publicada 

pela Folha de São Paulo, em 17/02/2011.  

O Governo Federal considerou prescritos 8.231 processos 
abertos contra emissoras de rádio e TV por irregularidades 
cometidas no período de 1995 a 2007. Os processos foram 
abertos contra 3.148 empresas do setor de radiodifusão. Do total 
de processos, 3.765 geraram multas de R$ 9,2 milhões. Os 
demais previam outros tipos de punição. Só 9% das multas 
foram pagas. Ou seja, com a prescrição, o governo vai deixar de 
arrecadar R$ 8,4 milhões. (MATTAIS, 2011) 

A indicação de parlamentares empresários do segmento para o Ministério das 

Comunicações (Minicom) nos últimos 20 anos desponta dentre os fatores que nos 

ajudam a entender esse cenário. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva, por exemplo, 

teve como ministro, entre 2003 e 2005, Eunício Oliveira/PMDB, dono de redes de rádio 

no Ceará e em Goiás. A partir de 2005, a pasta foi ocupada pelo ex-funcionário da Rede 

Globo, Hélio Costa/PMDB, também possuidor de negócios com rádios e emissoras de 

TV. Em março de 2010, Hélio Costa repassou o cargo para seu assessor, José Artur 

Filardi Leite/PMDB, que, segundo informações veiculadas pelo Observatório do Direito 

à Comunicação, também mantinha empresas com radiodifusão. A primazia do PMDB 

no Minicom só foi rompida em janeiro de 2011, quando a presidente Dilma 

Rousseff/PT indicou o petista Paulo Bernardo para chefiar o órgão.  

Mas essa indicação não significou, necessariamente, até o final de 2012, o total 

desvinculamento das decisões governamentais dos interesses dos radiodifusores que, ao 

menos até o fim de 2012, ainda controlavam amplamente o mercado. Basta constatar 

que, apesar de ter divulgado que as verbas publicitárias do Governo Federal seriam 

pulverizadas e não iriam praticamente financiar as maiores corporações, na prática, os 

                                                 
126 MATTAIS, Andressa. Governo livra 3.000 emissoras de rádio e TV de processos. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/poder/876852-governo-livra-3000-emissoras-de-radio-e-tv-de-
processos.shtml.  Acesso em: 17/02/2011, às 18h. 
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resultados dessa divisão dos recursos da propaganda oficial ainda são túmidos e 

reforçam a primazia das redes nacionais, de acordo com informações divulgadas pela 

própria Presidência da República, em 2012, e reproduzidas por veículos, como a Folha 

de São Paulo e o portal Correio do Brasil, que estampou: 

Apenas 10 empresas de comunicação concentram mais de 70% 
da verba federal para publicidade. A Globo Comunicação e 
Participações S.A., responsável pela TV Globo e sites ligados à 
emissora, abocanhou quase um terço da verba aplicada pela 
Presidência da República entre janeiro de 2011 e julho deste 
ano (2012): R$ 52 milhões. A segunda colocada é a Record, 
com R$ 24 milhões. A Empresa Folha da Manhã S.A., que 
edita a Folha, recebeu R$ 661 mil. A Infoglobo, que edita o 
jornal O Globo, R$ 927 mil. Outro diário conservador 
paulistano, O Estado de S. Paulo, arrecadou R$ 994 mil. O 
portal UOL, controlado pelo Grupo Folha, recebeu outros R$ 
893 mil. O desequilíbrio na distribuição das verbas públicas, no 
entanto, ocorre no momento em que os dados mostram a 
discrepância entre o que é pago aos mais de 3 mil veículos 
cadastrados no Núcleo de Mídia da Secom. Do total de R$ 161 
milhões pagos aos meios de comunicação, durante o governo 
Dilma, com base nos cálculos da audiência a que se refere a 
ministra Chagas, R$ 112,7 milhões couberam a apenas 10 
empresas, enquanto as demais 2.990 dividiram os R$ 48,3 
milhões restantes127. 

 

4.4 - As interdições à regulação da mídia e ao exercício do direito 

humano à comunicação pela sociedade brasileira 

 

A distorção do papel do Estado no campo da comunicação continua sendo um 

obstáculo à liberdade de expressão dos cidadãos e cidadãs do País, uma vez que, 

enquanto poucos transmitem informações, os demais ficam destituídos dessa 

possibilidade: “impedir a comunicação equivale a reduzir o homem à condição de 

‘coisa’” (FREIRE, 1977, p. 149). Apesar da emissão de vozes de resistência, há 

inúmeras barreiras para a regulação das comunicações no Brasil. A existência de 

veículos independentes, diante de um cenário de embargo, vem se conformando como 

uma das expressões da oposição dos movimentos sociais e organizações de mulheres 

que defendem a democratização do setor.  

                                                 
127 CORREIO DO BRASIL. Governo Dilma Aplica 70% da verba publicitária na imprensa 
conservadora e veta jornal independente. Disponível em: 
http://correiodobrasil.com.br/politica/governo-dilma-aplica-70-da-verba-publicitaria-na-imprensa-
conservadora-e-veta-jornal-independente/515086/. Acesso em: 16/08/2012, às 19h. 
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Dialogando nesse sentido, a Plataforma das Mulheres defende o direito de 

antena e o estímulo às produções independentes que considerem a diversidade étnico-

racial, de orientação sexual e de gênero, de modo que a participação de segmentos 

marginalizados na sociedade seja incentivada, como aponta a integrante do Intervozes, 

Bia Barbosa: 

A agenda do controle social da imagem da mulher na mídia 
continua sendo a mais difundida no conjunto do movimento, até 
por seu acúmulo histórico. Mas, aos poucos, as organizações e 
movimentos que integram a luta feminista incorporam a 
importância da defesa de um novo marco regulatório para as 
comunicações no Brasil como uma bandeira estratégica, que 
necessariamente abordará as questões de conteúdo e de combate 
às violações dos direitos das mulheres nos meios de 
comunicação de massa, mas deve ir além para democratizar de 
fato o sistema midiático no País. (BARBOSA, 2011) 
 

Todavia, quando algum setor do governo, agremiação política128 ou movimento 

social tenta discutir regras para limitar os privilégios na posse e comando dos meios de 

comunicação pelos grupos de mídia, os porta-vozes das corporações armam sua 

artilharia. Ameaçam o Executivo e assumem o lugar dos partidos de oposição, como 

podemos perceber no discurso proferido pela executiva da Folha de São Paulo, Judith 

Brito, quando ocupava a presidência da Associação Nacional de Jornais, em 2010. 

A liberdade de imprensa é um bem maior que não deve ser 
limitado. A esse direito geral, o contraponto é sempre a questão 
da responsabilidade dos meios de comunicação e, obviamente, 
esses meios de comunicação estão fazendo de fato a posição 
oposicionista deste País, já que a oposição está profundamente 
fragilizada. E esse papel de oposição, de investigação, sem 
dúvida nenhuma incomoda sobremaneira o governo. (BRITO, 
2010, p.10) 

 

Ao passo que os representantes da elite podem usar vários canais para expor sua 

posição livremente, o que dizer do restante dos cidadãos/ãs brasileiros? Para Pedrinho 

Guareschi (2005), não se tem uma sociedade democrática na qual as pessoas podem 

exercer seu pleno direito de cidadania enquanto não houver a possibilidade concreta da 

expressão da opinião e da manifestação do livre pensamento sem interdições. Mas como 

amplificar o som das vozes da sociedade em um país onde o poder da mídia está nas 

                                                                                                                                               
 
128 No seu 4º Congresso Extraordinário, realizado em Brasília, de 2 a 4 de setembro, o Partido dos 
Trabalhadores aprovou um documento que aponta para a necessidade de um novo marco legal para as 
comunicações no Brasil. Mais informações em: 
http://www.pt.org.br/index.php?/noticias/view/artigo_a_reacaeo_da_midia_a_posicaeo_do_pt_por_venici
o_lima. Acesso em: 22/12/2011, às 23h. 
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mãos dos mercadores da informação? É o que como constata o pesquisador Edgard 

Rebouças (2009): “Não se pode dizer que a imprensa é golpista ou que representa a 

elite. Ela é a elite”. 

Eduardo Granja Coutinho (2008), no texto Gramsci: A comunicação como 

política, afirma que “ a mídia é, seguramente, a mais importante daquelas fortificações 

que protegem o aparelho de Estado do impacto das crises político-econômicas. (...) Ela 

garante as relações de produção e propriedade, criando e recriando o consenso 

necessário à dominação do capital” (COUTINHO, 2008, p. 47). Ele vai além, ao afirmar 

que, “pela comunicação, formam-se e transformam-se as ideologias que agem ética e 

politicamente na transformação da história. (...) Historicamente, o poder exercido pelos 

grupos dominantes conjurou força e persuasão ou, em termos gramscianos, coerção e 

consenso” (COUTINHO, 2008, p. 44-45).  

Como meio privilegiado de que a burguesia dispõe para 
expressar sua vontade, defender seus interesses econômicos e 
preservar seu poder político, os jornais desempenham, segundo 
Gramsci, a função de “partidos”, “frações de partidos” ou 
“funções de determinados partidos”. Trata-se (os jornais) de um 
intelectual coletivo que se ocupa da formulação e da 
elaboração sistemática da ideologia necessária à dominação do 
grande capital financeiro. Mais até do que os próprios políticos, 
a Folha (de São Paulo), o Estado de S. Paulo, O Globo, a Veja, 
enfim, a mídia como partido, modelaram a opinião, criaram o 
“clima” cultural indispensável às privatizações do governo 
Fernando Henrique Cardoso. Com sua enorme capacidade de 
canalizar as “paixões elementares” das massas, o partido da 
mídia organiza e adapta com extrema eficácia a visão de mundo 
da sociedade às necessidades de desenvolvimento das forças 
produtivas e aos interesses dos grupos de poder. (COUTINHO, 
2008, p. 51) 

 

O mero repasse de informações, característica dos jornais brasileiros e das redes 

comerciais de TV e rádio, identificadas por Venício Lima (2010) e Arlindo Machado 

(1997), se opõem à comunicação participativa, tomada aqui como o modelo de 

comunicação cidadã, que corresponde a um processo de compartilhamento, comunhão e 

participação. Sob esse aspecto, Arlindo Machado questiona: “Ora, se entendemos 

comunicação como troca simbólica, lugar de uma mensagem e de uma resposta, a 

supressão de um dos pólos do canal comunicativo implica a instauração de um 

monopólio: a hegemonia daquele que fala sobre aquele que ouve” (MACHADO, 1997, 

p. 26, grifo do autor). Notamos, na construção do pesquisador, pontos de contato com o 

que Raymond Williams define quando trata do termo hegemonia: 
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Hegemonia então não é apenas o nível articulado mais elevado 
da ideologia nem suas formas de controle são aquelas 
comumente vistas como manipulação ou doutrinação. Trata-se 
de todo um conjunto de práticas e de expectativas, sobre toda 
nossa vida: nossos sentidos, a consignação de nossas energias, 
nossas percepções formadoras de nós mesmos e de nosso 
mundo. É um sistema vívido de significados e valores - 
constituído e constituinte - os quais ao serem vivenciados como 
práticas parecem confirmar-se reciprocamente. Desse modo 
constituem o sentido da realidade para a maior parte das pessoas 
em uma sociedade [...], no sentido mais forte do termo, 
[constituem-se] em uma cultura, mas uma cultura que tem que 
ser vista com a vivência da dominação e da subordinação de 
certas classes sociais. (WILLIAMS, 1977, p. 110)  

Os/as defensores dessa corrente advogam que a comunicação não pode ser 

tratada como mercadoria e que a liberdade de expressão não pode justificar a violação 

de outros direitos humanos nem ferir princípios éticos. Contestam a lógica cultural 

emergente no continente, principalmente a partir dos anos de 1980, quando estudiosos - 

como Jesús Martín-Barbero - reconhecem a ação de grupos de resistência à 

uniformização de conteúdos e produções e analisam processos políticos que acabam por 

marginalizar culturas e grupos sociais como as mulheres. Segundo Martín-Barbero, a 

comunicação é traduzida como espaço fundamental para a construção de projetos de 

sociedade onde os sujeitos marginalizados começam a se manifestar e promovem 

transformações radicais quando a cultura absorve e expõe dimensões inéditas presentes 

nos conflitos sociais e a constituição de “novos sujeitos - regionais, religiosos, sexuais, 

geracionais - e formas de rebeldia e resistência”. (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 283) 

 
Desse modo, entendemos que uma investigação mais acurada acerca dos 

fenômenos que permeiam a produção, a circulação e o consumo de bens simbólicos no 

campo das indústrias culturais não pode prescindir de um olhar atento sobre as relações 

econômicas, sociais, culturais e políticas presentes nos processos de comunicação onde 

as mulheres estão inseridas, quer seja na produção, quer seja no consumo de 

informações. Entretanto, percebemos que os maiores beneficiários desse imbricado 

sistema ignoram as recomendações da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que 

convocam as pessoas ao exercício do direito de emitir e receber informações livremente, 

um ideal que ainda não foi incorporado ao cotidiano da população brasileira. O Artigo 

19 da Declaração129 enuncia: “Todos têm o direito à liberdade de opinião e expressão. 

                                                 
129 Apesar de ser um marco, o artigo 19 da declaração tem sofrido críticas de ativistas que, apesar de 
compreenderem que a liberdade de expressão, de opinião e de direito à informação implicam no direito à 
comunicação, alegam que o verbo “comunicar” não aparece nas discussões das Nações Unidas. Para eles, 
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Esse direito inclui a liberdade de ter opiniões sem interferência e de procurar, receber e 

transmitir informações e ideias através de qualquer meio e a despeito de fronteiras”. 

Mesmo assim, os grupos de mídia não observam a comunicação como um direito 

humano, como aposta Murilo Ramos: 

(...) cremos em uma sociedade da informação e da comunicação 
como a nova forma de organização hegemônica do capitalismo, 
em oposição a uma sociedade industrial em declínio. 
Entendemos que torna-se imperativo retomar o debate sobre o 
direito à comunicação enquanto um novo direito humano 
fundamental. Um direito social de “quarta geração”, aquele, 
quem sabe, mais adequado para amparar, nas sociedades da 
informação e da comunicação, nossas inesgotáveis expectativas 
de avanço crescente da democracia da igualdade em todo o 
mundo. Além disso, transformaram um direito humano em um 
bem que pode ser comercializado, ignorando que tal prática vai 
de encontro à produção e ampla circulação de conteúdo pela 
população e o controle público sobre o que é veiculado. 
(RAMOS, 2005, p.247) 
 

Por muitas vezes, os concessionários desrespeitam os limites éticos que a 

liberdade de imprensa pressupõe. Liberdade essa que não pode ser confundida com a 

plena possibilidade que um ínfimo número de barões da mídia tem de se  

autodenominar representantes de toda uma coletividade. Essas corporações, por meio de 

seus controladores, usam os veículos para disseminar suas opiniões privadas e ainda 

querem capturar, para si, um direito que não lhes foi outorgado pela sociedade. 

Portanto, a liberdade de expressão, por princípio, não pode ser irrestrita, uma vez que o 

seu exercício deve estar condicionado à responsabilidade editorial e ao monitoramento 

da sociedade, como alega Ignácio Ramonet (2003). 

Ao contrário da censura, o controle social não ocorre anterior à veiculação dos 

conteúdos. Ele se dá posteriormente, quando a audiência faz uma leitura crítica dos 

temas, assuntos e abordagens. Seguindo por tal caminho, a liberdade de expressão não 

será tolhida. “O controle público é inseparável da democratização e se expressa através 

de políticas que ampliem o acesso à propriedade dos meios; criem mecanismos de 

regulação; que dêem trânsito às demandas do público e dos setores organizados da 

sociedade” (COSTA apud GUARESCHI, 2005, p.3).  

Para que ele possa ser praticado, é necessário que os Estados reconheçam e 

suplantem, por exemplo, as restrições técnicas, econômicas e políticas à organização e 

                                                                                                                                               
comunicar é um conceito mais amplo que informar. A luta dos ativistas desses movimentos tem sido pela 
instituição de um novo direito, o “direito humano à comunicação”. 
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manutenção de mídias independentes ou radicais, que impedem a população de produzir 

e difundir conteúdos horizontalmente. A cena brasileira vai de encontro à proposta de 

Graciela Selaimen, que defende a importância do surgimento de sociedades da 

informação e comunicação como espaços plurais de interlocução e não somente 

voltados ao consumo de bens simbólicos: 

Comunicação é diálogo. Criar as sociedades da informação e 
comunicação significa abrir espaço para a presença das pessoas 
na internet e nos meios tradicionais de comunicação (TV, rádio, 
jornal etc.) como sujeitos ativos, emissores de idéias e valores, 
produtores de conteúdo, e não apenas como consumidores. 
Significa que o fluxo da informação é multiplicado e se dá em 
diferentes ordens – todos (as) são emissores (as) e receptores 
(as) e o poder é, desta forma, distribuído, compartilhado. O 
direito à comunicação significa também o direito a ter presença 
e participação. Não somente acesso à informação, mas, muito 
mais que isso, ter acesso aos meios de produção da informação. 
(SELAIMEN, 2004, p.23) 
 

A opinião de Graciela esbarra nas distorções que a mídia corporativa dissemina 

quando tenta esvaziar o significado da participação da sociedade na regulação desse 

setor. Tem sido comum, no Brasil, a acusação de censor ao/à cidadão/ã que, ao se sentir 

ofendido por algum programa de rádio ou de TV, recorre à Justiça. Geralmente, a 

atitude é classificada como atentado à liberdade de expressão comercial. Dessa maneira, 

é imperativo questionar: qual o sentido da evocação de conceitos como o de liberdade 

de expressão e o de liberdade de imprensa no mundo moderno pelas indústrias 

culturais?  

Tais formulações que deveriam operar a serviço da população estão sendo 

apropriadas para legitimar a ideologia das cadeias de informação que rechaçam 

qualquer tipo de regulação pelo Estado para continuar incutindo, na sociedade, que a 

divulgação do que deve ser publicizado precisa estar submetida às suas mediações. 

Quando se comportam assim, esses grupos industriais defendem uma liberdade de 

expressão seletiva, restrita aos radiodifusores, empresários das telecomunicações e seus 

porta-vozes. No Brasil, enquanto alguns/mas cidadãos/ãs expressam suas posições, 

sempre que desejam, por diversos veículos, uma esmagadora parcela da sociedade não 

dispõe de nenhum meio de comunicação que lhe ofereça a mesma possibilidade 

(COMPARATO apud LIMA, 2010). 

 
Venício Lima (2006) adverte que a relação entre mídia e poder deveria resultar 

na democratização do acesso e produção de conteúdos. Porém, o desequilíbrio entre os 
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sistemas público, privado e estatal, a alta concentração e o vínculo das corporações com 

líderes políticos impedem a livre circulação de notícias, provocam a hierarquização da 

sociedade e impossibilitam a existência de uma comunicação dialógica no Brasil.  

O pesquisador Paulo Freire (1983), na obra Extensão ou comunicação?, 

compreende que um sujeito não pode pensar acerca dos objetos sem a co-participação 

de outro sujeito. E a co-participação só ocorre quando a comunicação tem como base o 

diálogo, a comunhão de ideias, a liberdade de expressão e de pensamento.  

O Sujeito pensante não pode pensar sozinho. Não pode pensar 
acerca dos objetos sem a co-participação de outro Sujeito. Não 
existe um 'eu penso', mas sim um 'nós pensamos'. É o 'nós 
pensamos' que estabelece o 'eu penso' e não o oposto. Esta co-
participação dos Sujeitos no ato de conhecer se dá na 
comunicação. [...] A comunicação implica uma reciprocidade 
que não pode ser rompida. Portanto, não é possível 
compreender o pensamento sem referência à sua dupla função: 
cognoscitiva e comunicativa. [...] O que caracteriza a 
comunicação enquanto este comunicar comunicando-se é que 
ela é diálogo, assim como o diálogo é comunicativo. [...] A 
educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é 
transferência de saber, mas encontro de sujeitos interlocutores 
que buscam a significação dos significados. (FREIRE, 1983, 
p.66-69) 
 

Freire conclui que a comunicação constitui um processo significativo, 

compartilhado por pessoas que vivenciam relações de igualdade. O mesmo princípio é 

defendido por Raimunda Aline Gomes (2007), ao compreender que a comunicação não 

pode se configurar somente como um processo no qual há um sujeito ativo, emissor e 

possuidor da verdade, e outro, passivo, que apenas a recebe as informações 

indolentemente. Em sua dissertação de mestrado, intitulada “A comunicação como 

Direito humano: um conceito em construção”, a pesquisadora revela: “a comunicação é 

diálogo e interação cultural, ao passo que a extensão é monólogo e invasão cultural” 

(GOMES, 2007, p. 29). 

 

Portanto, o atual modelo de negócios do setor é um entrave para a realização de 

uma comunicação cidadã, tendo em vista que busca assegurar o status quo de uma 

pequena elite e impede uma reflexão sobre a realidade por parte dos receptores. A 

manutenção do status quo é apontada como uma das funções da mídia, segundo a teoria 

funcionalista da comunicação. De acordo com Hohfeldt, no livro de Ellis Araújo e 

Elizete Souza (2007), a corrente funcionalista aborda as hipóteses sobre as relações 

entre os indivíduos, a sociedade e os meios de comunicação. 
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 Nessa perspectiva, “as diferenças dentro do sistema social funcionam como 

forma de integração e de manutenção do sistema” (HOHFELDT apud ARAÚJO e 

SOUZA, 2007, p.98). Esse tipo de comunicação recria valores e crenças adequados aos 

interesses das organizações privadas do setor. Todavia, não podemos afirmar que não há 

contradições no sistema e que a imprensa atua como bloco monolítico impenetrável aos 

movimentos de contestação, como os de mulheres, que reivindicam seu lugar de sujeito 

político com direito à voz e expressão na esfera pública. 

 

4.5 – As ações dos movimentos sociais brasileiros no campo da 

comunicação  

 

A convocação do público para o status de sujeito apto a monitorar os meios de 

massa exige a compreensão dos mecanismos que cercam a produção das notícias e as 

engrenagens dos órgãos de imprensa. Desse modo, será possível romper com 

entendimento de que o público é composto apenas por uma massa uniforme de 

receptores passivos aos apelos midiáticos. Segundo Ianoni, existem sujeitos na 

comunicação: 

 
Dizer que a mídia veicula ideologia não significa dizer também 
que só haja dominação e não haja sujeito no processo de 
comunicação feito por meio dos mass media (...) O jornalismo e 
a indústria cultural, como não podia deixar de ser, também são 
constituídos por contradições. Trata-se de realçar hierarquias. O 
poder que os grandes grupos de comunicação têm em transmitir 
seus conteúdos é muito maior do que o poder de qualquer um 
dos simples mortais destituído desses meios de produção. 
(IANONI, 2003, p.5) 
 

Contudo, a participação de movimentos pela democratização da mídia nas 

discussões acerca da política de comunicação brasileira, mesmo após o comando da 

junta militar de 1969, também esteve inviabilizada pela ausência de canais de 

interlocução entre o governo e a sociedade. Não que a simples existência desses espaços 

pudesse significar que os governos estivessem dispostos a garantir a efetiva participação 

social. Nem sempre a implementação formal de um conselho setorial, por exemplo, 

resulta em escuta plural das vozes dos diversos segmentos da sociedade, sobretudo 

quando esses órgãos servem à manutenção do status quo e somente alguns técnicos em 
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telecomunicações, jornalistas, radialistas, políticos e empresários participam das 

discussões.  

Por essas razões – podemos acrescentar –, o debate sobre as 
telecomunicações parece restringir-se a economistas, 
tecnocratas e executivos empresariais, distanciando-se do 
conjunto da sociedade; o debate sobre a radiodifusão, por sua 
vez, chegou a incorporar parcialmente, sobretudo a partir da 
década de 1970130, as forças políticas e sociais preocupadas com 
o poder e a influência política e cultural do rádio e, 
principalmente, da televisão (DANTAS, 2002, p.139). 
 

Os movimentos sociais que atuam no campo das comunicações pouco puderam 

se qualificar quer para intervir nas decisões do governo, quer para objetar a quase 

automática renovação do período das concessões pela Câmara Federal, a ausência de 

discussão do marco legal131, ou mesmo para impedir as sucessivas entradas do capital 

estrangeiro nas empresas nacionais e a perseguição às rádios comunitárias. Além disso, 

a desarticulação entre os órgãos do setor ainda funciona como mais um problema a ser 

enfrentado.  

A estrutura pública conta com o Conselho Nacional de Comunicação Social 

(CNCS)132, órgão de caráter consultivo, ligado ao Congresso Nacional, que - mesmo 

tendo sido criado em 1991 - só teve funcionamento entre 2002 e 2006. Foi reativado em 

julho de 2012, o que gerou muitas críticas por parte do FNDC, Intervozes e Frente 

Parlamentar pela Liberdade de Expressão e o Direito à Comunicação com Participação 

Popular (FRENTECOM). As entidades rechaçaram a medida, acusando o Congresso de 

não ter ouvido a sociedade, ao indicar unicamente homens ligados aos setores 

empresariais tradicionais e oriundos de religiões que estão sendo beneficiadas com o 

uso do espectro eletromagnético sem nenhuma regulação do Estado, sem dialogar com 

os movimentos sociais que atuam no setor. A nova composição do CNCS possui 13 

integrantes titulares e o mesmo número de suplentes, com dois anos de mandato.  

                                                 
130 Integrantes de movimentos sociais mais atuantes na sociedade ainda desconhecem que os canais de 
televisão e as emissoras de rádio são concessões públicas e que sua renovação necessita de aprovação do 
Congresso Nacional, como prevê a Constituição de 1988, e que o período de permissão de exploração é 
de 10 anos para o rádio e de 15 anos para a televisão. 
131 A lei de imprensa que estava em vigor, até 2010, no Brasil era da época do regime militar e o Código 
Brasileiro de Telecomunicações, (Lei 4.117) é de 1962. 
132 Um dos pontos centrais da Plataforma das Mulheres por um novo Marco Regulatório nas 
Comunicações no Brasil propõe a criação de um Conselho Nacional de Comunicação de caráter 
deliberativo e com a participação da sociedade. 
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Dentre as funções do CNCS133, estão: (a) avaliar as finalidades educativas, artísticas, 

culturais e informativas da programação das emissoras de rádio e televisão; (b) analisar 

questões ligadas à liberdade de manifestação do pensamento, da criação, da expressão e 

da informação; (c) analisar questões relativas à propriedade, monopólio ou oligopólio 

dos meios de comunicação social e outorga e renovação de concessão, permissão e 

autorização de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. 

O Estado conta, também, com o Ministério das Comunicações, a Agência 

Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Ministério da Justiça, o Ministério da 

Educação, a Secretaria de Comunicação Social, a Casa Civil (com o Instituto de 

Tecnologia da Informação) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade, 

do Ministério da Justiça). Em 2011, alguns movimentos sociais reivindicaram, junto ao 

Congresso Nacional, a recriação do Conselho Nacional de Comunicação. O impasse em 

torno do funcionamento do órgão é mais um exemplo de ilegalidade no setor e fere a 

Constituição Federal de 1988 (que criou o mecanismo) e a Lei 8.389/1991 (que 

regulamentou o funcionamento da entidade). Em 2011, também foram discutidos, em 

estados como Bahia, Rio Grande do Sul, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro, o 

cumprimento de artigos das Constituições Estaduais que previam a criação de conselhos 

estaduais de comunicação.  

 A incidência da sociedade civil, com mais força, nos debates acerca de 

mecanismos de regulação dos meios de comunicação começou a se modificar a partir 

dos anos de 1970, e se intensificou nos anos de 1990, com o surgimento do Fórum 

Nacional pela Democratização (FNDC), em 1991, como um movimento, e como 

instituição legalizada em 1995; do Coletivo Intervozes, em 2003; da Associação 

Brasileira de Rádios Comunitárias (Abraço); da Articulação Cris Brasil, da Campanha 

pela Ética na Comunicação: Quem financia a baixaria é contra a cidadania 

(www.eticanatv.com.br); da Frente Nacional por um Sistema Democrático de Rádio e 

TV Digital; do Fórum Nacional de Televisões Públicas; da Agência Carta Maior (na 

internet); do Observatório da Imprensa (na TVE e TV Brasil); da Rede de Mulheres em 

Comunicação; do Observatório do Direito à Comunicação; da Artigo 19; com a criação 

dos Observatórios de Mídia (em Pernambuco, no Espírito Santo e, mais recentemente, 

em 2011, na Paraíba); da Rede Mulher e Mídia (RMM), em 2010; do grupo Midi@etica 

                                                 
133 Retirado de: 
http://www.direitoacomunicacao.org.br/content.php?option=com_content&task=view&id=9232. Acesso 
em: 18/12/2012, às 22h. 
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(organizado em Porto Alegre, em 2002); dos Fóruns Estaduais de Comunicação (como 

o Fórum Pernambucano de Comunicação, criado em 2002); do Centro de Mídia 

Independente (CMI); da Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação Social 

(ENECOS); e do grupo de jornalistas negros, criado dentro dos sindicatos de jornalistas, 

a partir de 2005 (COJIRA).  

Junto com as organizações acima, identificamos a ação de entidades de classe 

em defesa da pluralidade e diversidade na mídia brasileira, tais como a Federação 

Nacional dos Jornalistas (Fenaj), a Central Única dos Trabalhadores (CUT), o Conselho 

Federal de Psicologia e a Federação Interestadual dos Trabalhadores em Radiodifusão e 

Televisão (FITERT). Elas preocuparam-se com a defesa do direito à comunicação, 

também chamando a atenção da sociedade para o prejuízo que os cartéis causam à 

democracia brasileira. Além disso, registramos uma ação propositiva no campo das 

pesquisas sobre a democratização da comunicação junto aos grupos de trabalho de 

Políticas e Estratégias de Comunicação e Economia Política da Comunicação da 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação e no 

Ulepicc – O Capítulo Brasil da União Latina de Economia Política da Comunicação e 

da Cultura134. 

 Em 2010, um ano após a I Conferência Nacional de Comunicação (Confecom), 

os ativistas dessas entidades solicitaram ao governo Dilma Rousseff a elaboração de um 

projeto de regulação das comunicações e criticaram o Plano Nacional de Banda Larga 

(PNBL), uma das propostas da Confecom, que o governo tirou do papel em 2011. De 

acordo com representantes do FNDC, e Intervozes e Rede Mulher e Mídia, a ação do 

Executivo com o PNBL não vai atingir todos os municípios brasileiros, apresenta tarifa 

ainda alta (cerca de R$ 30,00 por mês) e beneficia as empresas de telecomunicações.  

Com base nesse cenário, as organizações se uniram no lançamento de uma 

consulta pública em torno de uma Plataforma135 para um Marco Regulatório nas 

Comunicações, com princípios que dialogam diretamente com a Plataforma Feminista, 

lançada meses antes pela Rede Mulher e Mídia. Após a análise dos dois documentos, é 

possível constatar a contribuição decisiva das mulheres organizadas para a consolidação 

de um conjunto de propostas gerais dos sujeitos coletivos que exigem a democratização 

                                                 
134 Trata-se de uma organização civil, sem fins lucrativos, fundada, no Brasil, em 2004, para reunir 
pesquisadores da economia política da comunicação, da informação e da cultura. A organização é uma 
seção nacional da organização internacional Unión Latina de Economía Política de la Información, la 
Comunicación y la Cultura (ULEPICC-Federação), criada em Sevilha, na Espanha, no ano de 2002. 
Disponível em: http://www.ulepicc.org.br/interna.php?c=41. Acesso em: 03/07/2012, às 14h51. 
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das comunicações no País, principalmente quando observamos a defesa do Estado laico, 

a promoção da diversidade de gênero e a participação popular nos destinos desse setor, 

como diz o texto: 

Princípios para um Marco Regulatório para as Comunicações no Brasil 

1. Assegurar a pluralidade de ideias e opiniões nos meios de comunicação; 
2. Promover e fomentar a cultura nacional em sua diversidade e pluralidade; 
3. Garantir a estrita observação dos princípios constitucionais da igualdade; 

prevalência dos direitos humanos; livre manifestação do pensamento e 
expressão da atividade intelectual, artística e de comunicação, sendo proibida 
a censura prévia, estatal (inclusive judicial) ou privada; inviolabilidade da 
intimidade, privacidade, honra e imagem das pessoas; e laicidade do Estado; 

4. Promover a diversidade regional, étnico-racial, de gênero, classe social, 
etária e de orientação sexual nos meios de comunicação; 

5. Garantir a complementaridade dos sistemas público, privado e estatal de 
comunicação; 

6. Proteger as crianças e adolescentes de toda forma de exploração, 
discriminação, negligência e violência e da sexualização precoce; 

7. Garantir a universalização dos serviços essenciais de comunicação; 
8. Promover a transparência e o amplo acesso às informações públicas; 
9. Proteger a privacidade das comunicações nos serviços de telecomunicações e 

na internet; 
10. Garantir a acessibilidade plena aos meios de comunicação, com especial 

atenção às pessoas com deficiência; 
11. Promover a participação popular na tomada de decisões acerca do sistema de 

comunicações brasileiro, no âmbito dos poderes Executivo e Legislativo; 
12. Promover instrumentos eletrônicos de democracia participativa nas decisões 

do poder público. 
 

 Os/as ativistas das organizações contestam ainda a baixa participação da 

população na produção e sistematização de informações veiculadas pela imprensa, a 

falta de investimento do Estado nas emissoras educativas, a supremacia do sistema 

Privado sobre o Estatal e o Público (quase inexistente), além da concentração de poder 

nas mãos de poucas empresas, que determinam a quantidade e a qualidade dos 

conteúdos exibidos. Isso também acontece porque os grupos que formam opinião 

tendem a banalizar o consumo dos bens simbólicos e a classificar as pessoas de acordo 

com seu poder aquisitivo, e não como cidadãos ou cidadãs. Essa tendência pode ser 

facilmente observada pela veiculação de programas de auditório e reality shows (como 

o Big Brother Brasil), que apresentam as mulheres seminuas, como mercadoria, na 

tentativa de alavancar os índices de audiência. Assim, a realidade plasmada pelos meios 

                                                                                                                                               
135 Retirado de: http://www.comunicacaodemocratica.org.br/. Acesso em: 20/11/2011, às 19h. 
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de comunicação de massa nos coloca muito mais próximos do conceito de aldeia global 

de Marchall McLuhan:  

Toda mídia trabalha sobre nós de uma forma total. Esses meios 
são tão intensos em suas conseqüências pessoais, políticas, 
econômicas, estéticas, psicológicas, morais, éticas e sociais que 
não deixam nenhuma parte nossa intocada, não afetada, 
inalterada. O meio é a mensagem. Qualquer compreensão sobre 
mudanças sociais e culturais é impossível sem um 
conhecimento do modo como a mídia funciona como contexto. 
(MCLUHAN, 1967, p. 26)  

 

Compreendemos que os sujeitos coletivos e, dentre eles, os que discutem o 

controle social da imagem da mulher na mídia, atuantes nessa arena, estão tentando sair 

das margens do processo, agendar o debate sobre a importância de uma nova legislação 

e ter suas opiniões reconhecidas na elaboração das políticas de comunicação. Esses 

coletivos entendem que o domínio da dimensão tecnológica não pode ser preponderante 

para a participação nos processos decisórios. Para eles, a alta concentração de 

propriedade fere os direitos humanos e a presença da população no controle social dos 

conteúdos, na apropriação de ferramentas e softwares, na elaboração das pautas e na 

produção de notícias pode favorecer a democracia.  

Um dos debates mais intensos nesse sentido se deu em 2006, quando o Governo 

Federal escolheu o modelo de televisão digital. A Frente Nacional por um Sistema 

Democrático de Rádio e TV Digital, entre 2005 e 2006, teve papel fundamental na 

divulgação desse assunto para a sociedade. Com o argumento de que a comunicação é 

um direito humano e que todo cidadão e toda cidadã podem e devem ser consultados 

(as) sobre o uso social de uma tecnologia, a Frente levou a questão para a cena pública e 

se contrapôs ao que o Executivo Federal pretendia: manter a discussão no campo 

técnico e em sintonia com os interesses corporativos da casta que controla a mídia 

brasileira.  

Apesar dos esforços empreendidos pelas entidades que compõem a articulação, o 

Governo Federal ignorou as proposições com características democratizantes, contidas 

no Decreto 4.901/03, que criou o Sistema Brasileiro de TV Digital. Optou por outro 

caminho ao editar o Decreto 5.820/06. Tal decisão foi taxada de “erro político” pelos 

ativistas. A escolha da tecnologia japonesa, com o padrão ISDBT, ignorou, inclusive, o 

investimento financeiro do próprio Governo em pesquisas nacionais voltadas à criação 

do Sistema Brasileiro de Tevê Digital (SBDTV). Sendo assim, temos, hoje, um sistema 

que mescla tecnologia nipônica e brasileira e que atinge quase 60% das cidades do País. 
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 Notamos que o Executivo Federal, mais uma vez, cedeu ao lobby das redes de 

mídia, que permaneceram com o domínio dos canais, em detrimento da possibilidade da 

ampliação do número freqüências no espectro. A diversidade de sujeitos na produção 

dos conteúdos na grade da televisão digital foi abolida pelo Decreto 5.820/06, uma vez 

que as atuais concessionárias têm - com a digitalização - o mesmo espaço de que 

dispunham anteriormente, embora o sinal digital abra a possibilidade de transmissão 

com melhor qualidade e em menos espaço, o que favoreceria a ampliação no número de 

organizações sociais, universitárias, comunitárias e outras empresas operando no ar. 

Estimativas do governo apontam que o software Ginga, uma ferramenta de 

interatividade, tão esperada desde a realização das transmissões em sinal digital, deverá 

ser incorporada na produção de novos aparelhos de televisão a partir de 2012. O 

Minicom também espera que todos os canais analógicos migrem para o digital até o 

final de 2016. 

Se os defensores da democratização não conseguiram êxito na disputa ideológica 

acerca do modelo de televisão digital que o Brasil iria adotar, o que dizer do padrão de 

rádio digital, cuja possibilidade de interlocução com o Ministério das Comunicações 

sobre a proposta técnica a ser escolhida foi pouco ventilada? O que ocorreu nessa seara 

foi o teste do modelo americano IBOC136 por 15 emissoras comerciais de rádio do sul e 

sudeste do país entre 2008 e 2010. Tudo isso com o apoio do Governo Federal. A partir 

de então, estudos do Minicom apontaram que o padrão IBOC não atendia totalmente à 

realidade local, o que gerou indefinições quanto ao modelo a ser adotado e à realização 

de novos testes, possivelmente com o sistema europeu, em 2013. Para tanto, foi criado, 

em 2012, o Conselho Consultivo da Rádio Digital137, a fim de reunir setores 

interessados na digitalização do veículo para discutir formatos, sistemas e possibilidades 

para a melhoria das transmissões e do alcance do veículo.  

                                                 
136 Trata-se de um padrão americano (IBOC - In-Band On-Channel), desenvolvido pela empresa norte-
americana iBiquity Digital Corporation. O IBOC permite a digitalização das transmissões AM ou FM, 
fazendo com que o AM passe a contar com a qualidade similar à obtida pelas atuais FM, e estas, por sua 
vez, passam a ter qualidade de CD. Retirado de: 
http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/1183/radio_digital_mendes.pdf?sequence=3. 
Acesso em: 03/07/2012, às 15h26. 
137 As reuniões do órgão sempre ocorrem em Brasília e são abertas ao público. Participam com 
representantes no conselho: o Ministério das Comunicações; a Secretaria de Comunicação Social da 
Presidência da República; o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; o Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; a Agência Nacional de Telecomunicações; a Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados; e a Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal. 
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 O quadro acima nos leva a concluir que, sobretudo nos últimos 20 anos, algumas 

iniciativas do Executivo foram orientadas para a regulamentação de parte do setor, tais 

como: a Lei que regulamentou a publicidade de cigarros, bebidas e medicamentos, de 

1996; a que disciplina o funcionamento das Rádios Comunitárias, em 1998; a Lei do 

Cabo, de 2001; a que dispôs sobre a Classificação Indicativa, também de 2001; e a 

reorientação da verba publicitária governamental, a partir de 2003, quando o governo 

conseguiu ampliar o número de municípios atingidos, que saltou de 182, em 2003, para 

2.184. Já em 2009, vimos que a quantidade de veículos programados cresceu de 499 

para 7.047; e também vimos nascer o projeto que criou a Empresa Brasil de 

Comunicação (EBC) e a TV Brasil, sancionado, pelo presidente Lula, em dezembro de 

2007; a realização da I Confecom, em 2009 e, mais recentemente, em maio de 2010, a 

instituição do Plano Nacional de Banda Larga (PNBL). Desse modo, compreendemos o 

fortalecimento da comunicação pública como uma tentativa, ainda que tímida, do 

governo caminhar rumo ao equilíbrio entre os sistemas privado, público e estatal, como 

prevê a Constituição Federal de 1988. 

Entretanto, os movimentos sociais defendem que tal ação, mesmo que 

importante, ainda não efetivou o caráter público da TV Brasil. O que poderá garantir 

esse sentido será a uma maior participação social na EBC, por meio da eficiência da 

atuação do seu conselho curador, órgão com caráter deliberativo, além do não menos 

importante investimento técnico na qualidade e amplitude do sinal da transmissão. O 

Conselho Curador da EBC deve analisar questões relativas à programação e os 

conteúdos veiculados pelas oito emissoras de rádio, da TV Brasil, da Radioagência e da 

Agência Brasil. Deve ser composto por 22 participantes, sendo que os representantes da 

sociedade civil têm direito a 15 vagas. A Câmara Federal, o Senado, representantes da 

empresa, dos funcionários da EBC, dos ministérios da Cultura, Ciência e Tecnologia, 

Educação e da Secretaria de Comunicação ficam com os outros assentos no órgão. Uma 

das funções do Conselho, que também é reforçada na Plataforma das Mulheres, é primar 

pela garantia da equidade de gênero tanto na elaboração dos conteúdos da programação 

dos veículos da empresa, quanto na participação feminina na produção e na composição 

dos cargos de gestão administrativa, bem como na composição do Conselho.  

Enquanto a EBC foi comandada, nos seus primeiros quatro anos de existência, 

pela jornalista Tereza Cruvinel, o Conselho Curador esteve sob a responsabilidade da 

professora e pesquisadora Ima Vieira, entre 2009 e 2011. Após esse período, o 

Conselho passou a ser presidido pela jornalista e assessora do Senado Federal, Ana 
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Luiza Fleck, que terá mandato até o final de 2013. Até 2012, eram oito mulheres entre 

os/as 20 participantes do órgão. A Rede Mulher e Mídia conseguiu, em 2010, após 

consulta pública para escolha de três novos/as conselheiros/as, pelo presidente Lula, 

inserir uma de suas integrantes na composição do órgão. Porém, talvez a mais 

interessante conquista da RMM tenha ocorrido em outubro de 2012, quando, após nova 

chamada pública nacional, realizada pelo Conselho Curador da EBC, para duas vagas, 

emplacou sete mulheres entre os dez nomes enviados pela entidade, para a escolha da 

presidenta Dilma Rousseff. Pelo menos três das sete mulheres da lista contaram com o 

lobby explícito da RMM. 

Para além da ação do Conselho, entidades como Intervozes, Rede Mulher e 

Mídia e FNDC ressaltam a inexistência de políticas de integração no setor público de 

TV (emissoras educativas, universitárias, legislativas e comunitárias) compartilhando 

produções e informações, e advogam que, para viabilizar o caráter público, será 

necessário: (1) priorizar a veiculação de programação independente; (2) garantir a 

participação da sociedade na nova TV pública: consultas e audiências públicas, 

ouvidoria, ombudsman, escolha dos conselheiros etc. (3) garantir a independência dos 

governos.  

Contudo, apesar desses gestos de apoio à comunicação pública, o Conselho 

Nacional de Comunicação continua desarticulado e esvaziado, e a parte de comunicação 

do III Programa Nacional de Direitos Humanos (PNH3), sistematicamente atacada pelas 

corporações, sofreu uma série de modificações por parte do Governo. O resultado dessa 

situação levou o professor Venício Lima a analisar: 

 
Houve importante recuo do governo Lula em relação às 
diretrizes originais para a comunicação constantes do PNDH3 
(Decreto nº 7.037, de 21 de Dezembro de 2009). Menos de 
cinco meses depois, novo decreto (Decreto nº. 7.177 de 12 de 
maio de 2010) alterou o anterior e, no que se refere 
especificamente ao direito à comunicação: (a) manteve a ação 
programática (letra a) da Diretriz 22 que propõe "a criação de 
marco legal, nos termos do art. 221 da Constituição, 
estabelecendo o respeito aos Direitos Humanos nos serviços de 
radiodifusão (rádio e televisão) concedidos, permitidos ou 
autorizados"; (b) exclui as eventuais penalidades previstas no 
caso de desrespeito às regras definidas; e (c) exclui também a 
letra d, que propunha a elaboração de "critérios de 
acompanhamento  editorial”   para   a   criação  de  um  ranking  
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nacional de veículos de comunicação. (Lima, 2010138) 
 

Os exemplos comprovam que, em lugar da promessa de abertura para a 

diversidade de gênero, étnica e cultural, com o acesso do público às tecnologias de 

informação e comunicação e aos mecanismos de avaliação das programações, ainda nos 

deparamos com a alta concentração de poder em poucas empresas que dominam a 

imprensa brasileira. Nesse panorama, o Estado não se referencia como defensor da 

comunicação voltada prioritariamente ao interesse público, com finalidades educativas e 

inclusivas. Acaba por abdicar do seu papel de fiscalizador dos desmandos cometidos 

por esses meios de informação contra os direitos humanos. E as mulheres emergem 

dentre os segmentos sociais mais afetados por esses processos, tanto ao enfrentar os 

tetos de vidro no acesso aos postos de direção das empresas, quanto pela cotidiana 

invisibilidade das causas nos conteúdos, na coisificação e comercialização dos seus 

corpos e na desvalorização de suas vozes como fontes de informação. 

As redes privadas não têm interesse na divulgação, por exemplo, dos prazos e 

períodos de vencimento das outorgas para funcionamento de rádio e televisão, 

tampouco aceitam implementar uma das propostas da I Confecom: a adoção de 

critérios, como a equidade de gênero e a valorização feminina, quando da solicitação de 

renovação de uma concessão. Em lugar de disponibilizar produções que primem por 

assuntos de interesse público, os meios estão mais preocupados em produzir peças 

voltadas ao entretenimento. A sociedade, ao que parece, procura reafirmar sua 

identidade através da necessidade de exposição da intimidade. A exibição do que, até 

poucos anos, era considerado exclusivo da vida privada tem sido comum em um 

mercado ávido por novidades. Nos programas de auditórios, onde se discute a vida de 

“estrelas” televisivas, a ideia é alimentar a cultuada “sociedade do espetáculo”, como 

observa Pascual Serrano: 

O resultado desse modelo informativo, massivo e empresarial é 
a divisão dos cidadãos em dois tipos: uma grande maioria que 
consome grandes meios de comunicação de forma não crítica e 
se transforma em uma massa de manobra informativa e uma 
elite política e intelectual que consegue compreender os 
elementos fundamentais do mundo. (SERRANO, 2010, p. 14) 

 

                                                 
138 LIMA, Venício. Política de Comunicações: o balanço dos governos Lula. Disponível em: 
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=4902. Acesso em: 03/07/2012, às 
16h. 
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O contexto converge para que tenhamos consciência das relações desiguais de 

poder entre segmentos da sociedade civil que atuam na democratização da comunicação 

e a classe empresarial em um País onde o Estado pouco tem interferido para disciplinar 

um mercado emergente. O desencontro de interesses entre esses atores tem colaborado 

para que temas de relevância social, como os direitos das mulheres, ou caiam no 

esquecimento ou permaneçam sendo tratados sob o ponto de vista da racionalidade 

técnica ou de acordo com as lógicas da audiência e do lucro. 

Reduzir a comunicação à performance técnica ou negar sua 
importância humana e democrática é a mesma coisa. O que está 
no centro da ideologia técnica é fazer da comunicação uma 
simples técnica. Concretamente, isto significa identificar 
informação e comunicação. Significa acreditar que a 
informação cria a comunicação. Significa acreditar que a banda 
larga, por permitir transmitir mais informações, é um fator de 
comunicação suplementar. No entanto, quanto mais mensagens 
estiverem em circulação, mais as diferenças sociais entre os 
emissores e os receptores desempenhará um papel essencial. 
Quanto maiores forem os canais, mais a questão dos conteúdos 
é central. Por exemplo, não é por permitirem hoje os chats e 
blogs que as possibilidades técnicas significam comunicação. 
Expressão e interação, por mais necessárias e úteis que sejam, 
não são sinônimos de comunicação. (WOLTON, 2006, p. 84) 

 

 O que começa a se fazer notar, de novo, no Brasil, quando observamos a ação 

dos movimentos sociais em busca da democratização do setor de radiodifusão, ao 

propor um novo marco legal para a área, é a incorporação, a partir da I Confecom, das 

propostas das mulheres organizadas e a inserção de ativistas do movimento feminista 

em espaços privilegiados de debate sobre os rumos do setor, como o Conselho Curador 

da EBC.  

Ao organizar seus quadros para aportar nesse campo de combate com 

argumentos e estudos consistentes, tanto com relação ao diálogo político, quanto no 

tocante à apropriação cidadã de meios tecnológicos e técnicos nessa esfera, as mulheres 

demonstram sua força como interlocutoras perante o Estado e outros sujeitos coletivos 

no país. Além de reforçar sua auto-organização, com a produção de uma série de 

encontros para aprofundar conhecimentos e nivelar as informações entre as integrantes 

da Rede Mulher e Mídia, por exemplo, entre 2010 e 2012, o movimento foi reconhecido 

como sujeito político em vários momentos em que outros setores, como a Câmara 
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Federal139 e o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, realizaram 

debates para tratar da regulação. 

A nova coordenação colegiada do FNDC, eleita em 2011, tem uma mulher como 

coordenadora, a representante da Central Única dos Trabalhadores, Roseane Bertolti, e a 

psicóloga Rosely Gofman como primeira secretária.  A paridade de gênero foi 

respeitada pela organização, que tem oito integrantes em sua coordenação colegiada, 

sendo quatro mulheres, o que pode ser considerado um avanço diante das dificuldades 

que as mulheres ainda enfrentam, também por dentro dos movimentos sociais, para 

ocupar status de comando, situação que é reproduzida nos cargos executivos dos meios 

de comunicação, como vemos nos capítulos 2 e 3 desse estudo. 

 É importante ressaltar, contudo, que a ação dos grupos de pressão da sociedade 

civil nessa seara, por mais que não tenha resultado na execução de medidas legais e 

políticas arrojadas pelo Estado, propiciou uma oxigenação nos quadros de militantes e a 

incorporação das mulheres em processos de tomada de decisão dessas articulações. Pela 

primeira vez, temos a ascensão visível das mulheres e as vozes femininas ecoando de 

dentro para fora do lócus da comunicação, quando atores políticos postulam a 

democratização nesse campo.  

É certo que elas estão no ar. Atuando em, ao menos, duas vertentes: além de 

assumir a direção de entidades coletivas, como no caso do FNDC, estão à frente de uma 

série de iniciativas sintonizadas com a regulação das comunicações que visam, por 

exemplo, à denúncia pública e à proposição de ações legais contra veículos, programas 

e comunicadores/as que ferem os direitos humanos das mulheres.  

Saem do lugar de observadoras, das margens, da contestação e da proposição, 

para incidir em espaços antes ocupados esmagadoramente por homens. E essa ascensão 

pode significar que as mulheres, no contexto atual da luta das culturas de resistência que 

defendem a comunicação como um direito humano, e estão empoderadas para assumir o 

comando. 

Apesar de estarmos vivendo tempos sombrios no tocante à coisificação feminina 

pelos meios de comunicação e quando praticamente todos os estudos apontam para a 

sub-representação da mulher em cargos de decisão nas empresas de mídia, há 

esperanças. Tomar a dianteira de alguns movimentos sociais pode significar uma 

                                                 
139 O Seminário Internacional Regulação da Comunicação Pública/Brasília (21, 22 e 23/03/2012), contou 
com a participação de uma representante da Rede Mulher e Mídia como palestrante em uma das mesas de 
debate. 
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alteração no curso dessa trajetória caracterizada pela exclusão e a invisibilidade. 

Podemos dizer que isso representa os reflexos do processo emancipatório empreendido 

há décadas, fruto da ação cultural feminista dos últimos trinta anos: o que se 

convencionou classificar como “segunda onda” do movimento.  

É sobre o solo do terreno onde estão se auto-organizando as culturas de oposição 

que brotam indícios de uma transformação nas relações de poder entre homens e 

mulheres. Nesses ambientes (não necessariamente e automaticamente imunes à 

ideologia da dominação masculina), ainda há uma intensa reprodução dos desvalores 

que estruturam e são estruturados em nossa sociedade, como o machismo, o sexismo e o 

patriarcado. Apesar disso, a presença mais intensa de mulheres no mando dessas 

organizações (cuja participação nesses espaços não significa a adoção de práticas 

calcadas na igualdade de gênero) expõe as contradições que também são objeto de 

análise do estudo em curso.  

Contradições essas que não podem ser explicadas, unicamente, como um dos 

resultados das estratégias comerciais de espetacularização e mercantilização usadas pela 

mídia para difundir sua ideologia e conquistar as audiências. Suas raízes estão fincadas 

na forma de organização societária brasileira, que reproduz e retroalimenta relações e 

opressão/subordinação a que mulheres e homens estão submetidos. Não queremos, 

porém, com tal constatação, reduzir a responsabilidade dos grupos de comunicação 

nesses processos, uma vez que eles têm plena condição tanto de promover a superação 

da desigualdade de gênero, quanto de reafirmar a condição feminina como fadada à 

subalternidade no plano material.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO – UFPE 
                  Gênero, Poder e Resistência: As mulheres nas indústrias culturais em 11 países  

 

 

 

240 

Capítulo 5 – Elas estão no ar 
 

 
“Si la ideologia predominante em una sociedad es que la mujer 

debe quedarse em casa en vez de ser parte activa de la sociedad, 
es muy poco probable que los médios contradigan la ideología 

predominante al expressar problematicas de las mujeres. Algunas 
veces los medios hasta pueden llegar a ignorar o ocutar los 

avances realizados por las mujeres en la vida pública”. 
(Margaret Gallagher, especialista en género y medios de 

comunicación)140 
 

“A passagem para um novo paradigma é realizada sobretudo 
pelas mulheres” (Alain Touraine) 

 
5. 1 - As mulheres nos movimentos de resistência 

 

A Economia Política da Comunicação é conhecida como uma teoria que trata 

dos meios de comunicação sob uma ótica crítica, analítica e propositiva. Janet Wasko 

(2006) divide-a em vários subcampos: estudos históricos; o negócio da 

mídia/comunicações; internacionalização/globalização; relações da mídia/Estado; 

resistência/oposição. Dentro do campo denominado de “resistência”, são estudadas 

práticas desenvolvidas contra a prioridade do lucro máximo nos meios de comunicação 

social. Geralmente, essas práticas se baseiam em conceitos como direito humano à 

comunicação, comunicação como serviço público, democratização da comunicação etc. 

No campo teórico, essa prática de resistência coincide com tentativas de identificar 

proposições alternativas aos usos mercadológicos dos meios de comunicação. A 

Economia Política da Comunicação pode ser considerada a versão acadêmica da 

resistência ao mainstream, representado por estudos de mercado, audiência e outras 

análises acríticas desenvolvidas dentro do campo da comunicação.  

Vicent Mosco (1996) divide a Economia Política da Comunicação em três 

partes: commodification, spatialization e structuration. É na primeira parte, a qual 

chamaremos de mercantilização, que o autor localiza os “alternative processes in 

private and public life141”. Segundo o autor: “The process of commodification describes 

                                                 
140 Tradução nossa: Se a ideologia predominante em uma sociedade é a de que a mulher deve ficar em 
casa em lugar de ser parte ativa da sociedade, é muito pouco provável que os meios de comunicação 
contradigam essa ideologia dominante ao expressar problemáticas das mulheres. Algumas vezes, os 
meios até podem chegar a ignorar ou ocultar os avanços realizados pelas mulheres na vida pública. 
(Margareth Gallagher, especialista em gênero e meios de comunicação) 
 
141 Tradução nossa: processos alternativos na vida pública e privada. 
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the way capitalism carries out its objective of accumulating capital or realizing value 

through the transformation of use values into exchange values142”  (MOSCO, 1996, p. 

140). 

 O pesquisador segue explicando as formas de manifestação da mercantilização 

junto à mídia. Ele descreve duas delas como principais. A primeira seria a forma como 

o processo e as tecnologias de comunicação contribuem para a mercantilização na 

economia como um todo. A segunda, mais importante para esta tese, elucida a maneira 

como o processo de mercantilização influencia a comunicação como prática social, 

inclusive nos meios de comunicação públicos e estatais. Os alternativos são, por sua 

vez, definidos como processos sociais na vida privada e processos sociais na vida 

pública. O primeiro se refere a como “people and objects, both material and symbolic, 

are valued as end in themselves and not for their market value143”  (MOSCO, 1996, p. 

163). Já o segundo seria: “a set of process that advance fundamental characteristics of 

democracy, i.e.. equality and participation144”  (MOSCO, 1996, p. 167).   

No geral, os processos de resistência desempenhados junto à mídia dizem 

respeito diretamente aos assuntos ou à gestão das empresas. Em ambos os casos, o que 

ocorre é a defesa de maior participação do público na definição de pautas e abordagens. 

E é nesse sentido que observamos que as propostas apresentadas pelas mulheres que 

atuam nos movimentos de democratização da comunicação se direcionam tanto às 

macro estruturas quando ao apoio do Estado às mídias radicais e à comunicação pública. 

Portanto, a ação das mulheres nesse setor questiona tanto as políticas públicas, quanto a 

gestão dos grupos de mídia que ainda são searas esmagadoramente controladas pelos 

homens.  

Esse controle social em relação aos conteúdos midiáticos se contrapõe, 

sobretudo, à mercantilização dos conteúdos e ao cumprimento dos ditames legais no 

setor. Isso significa defender produções de caráter educativo, destituídas de preconceitos 

e que apresentem a diversidade cultural do país de modo equilibrado. Essa forma de 

observação instrumentaliza os (as) ouvintes/telespectadores para monitorar e analisar o 

que é exibido pelas concessionárias de rádio e televisão. Nascem os observatórios de 

                                                 
142 Tradução nossa: O processo de mercantilização descreve a forma como o capitalismo realiza seu 
objetivo de acumular capital ou percebendo valor através da transformação de valores de uso em valores 
de troca. 
143 Tradução nossa: Pessoas e objetos, materiais e simbólicos, são valorizados como fim em si 
mesmos senão por seu valor de mercado. 
144 Tradução nossa: um conjunto de processos cujas características avançadas são fundamentais para a 
democracia, ou seja, igualdade e participação. 
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mídia, as agências de notícias e outras intervenções cidadãs de culturas de oposição que 

buscam possibilitar a expressão de diversas e plurais vozes na esfera pública. 

O enfraquecimento do Estado brasileiro frente à pressão do mercado não ocorre, 

exclusivamente, no setor das comunicações, com a alta concentração de poder nas mãos 

de grupos com negócios na radiodifusão. A debilidade do Estado vem crescendo desde 

a crise do Welfare State, que foi intensificada com a globalização. Nesse processo, 

empresas transnacionais investem seus capitais em qualquer lugar do planeta com um 

único objetivo: conseguir mais lucro e com rapidez cada vez maior. Gigantes que - para 

criarem empregos sem nenhuma garantia de durabilidade - exigem isenção fiscal, 

investimento estatal em infraestrutura e licenças ambientais abusivas. Os Estados 

acabam submetendo-se às exigências das corporações, a fim de atrair o capital dos 

investidores. 

Nessa atmosfera, resistência (WASKO, 2006), processos alternativos (MOSCO, 

1996), sistemas de responsabilização da mídia (BERTRAND, 1999) são terminologias 

que representam respostas civis ao domínio do mercado e ao amortecimento da 

regulamentação nos meios de comunicação de massa. Os observatórios de mídia estão 

em expansão e são exemplos desses mecanismos. Com a crise do Estado Nacional, 

direitos tidos como tradicionais, como trabalhistas, assistenciais e previdenciários, 

foram enfraquecidos e desrespeitados. Isso também ocorreu, porém de forma ainda mais 

incisiva, com direitos ainda em fase de afirmação, como o direito à comunicação. De 

acordo com Aline Gomes (2006, p. 12), “o conceito da comunicação como direito 

humano está sendo construído”.  

Caminhando nessa lógica, as práticas de contraposição surgem como resposta da 

sociedade civil à crise da garantia dos direitos por parte do Estado. Essa oposição age de 

maneiras diferentes: formando grupos de interesse, constituindo canais de maior 

participação na elaboração e acompanhamento de políticas públicas, na fiscalização e 

divulgação de informação ou atuando na utilização e qualificação de usuários em 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na web e redes sociais. 

 
As tecnologias da informação e comunicação (TIC) podem 
classificar-se em três tipos: 1) Tecnologias da informação: 
equipamentos de computação e seus componentes, os 
programas de computação (software) e os conhecimentos 
informáticos. 2) Tecnologia das telecomunicações: os sistemas 
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de telefonia e as transmissões de rádio e televisão. 3) 
Tecnologia de redes: Internet, os telefones celulares, o sistema 
de transmissão por cabo, os satélites e outras formas de 
conectividade por banda larga. A tecnologia da informação 
utiliza os computadores, que são componentes indispensáveis 
na sociedade da informação moderna, para processar dados com 
economia de tempo e esforço. A tecnologia das 
telecomunicações compreende os telefones, incluindo o fax e a 
transmissão de sinais de rádio e televisão, com frequência 
através de satélites. A tecnologia de redes tem a internet como 
seu exemplo mais conhecido, mas também tem sido estendido à 
telefonia celular, à tecnologia de voz por redes, às 
comunicações por satélites e a outras formas de comunicação, 
que, todavia, ainda estão sendo pesquisadas. (PLOU & 
VIEIRA, 2007, p.32-33) 
 

O Brasil é um dos países com maior número de usuários com idade acima dos 16 

na rede, com 73,9 milhões de internautas em março de 2011 (Ibope/Nielsen/2011). O 

levantamento145 também indicou que apenas 25% dos municípios do país têm 

provedores de banda larga, um serviço oferecido por empresas privadas e com alto custo 

para os consumidores. O instituto To be Guarany/2011 demonstra que apenas 13% da 

população negra usa a internet, o que representa menos de ¼ dos brancos, com 28,3%. 

Com relação à classe, a investigação revelou que 0,6 dos 10% mais pobres e 56,3% dos 

10% mais ricos estão navegando. Por outro lado, um levantamento da NetView – 

IBOPE/NetRatings revelou que 17,5 milhões de brasileiros/as interagiram com a rede 

entre janeiro e novembro de 2011. A média de permanência em sites de relacionamento 

e comunidades é de cinco horas por mês. Merece relevância a maior participação 

masculina, como demonstram os gráficos 88 e 89, reproduzidos do relatório final da 

pesquisa: 

Gráfico 89 

PERFIL DA AUDIÊNCIA* POR GÊNERO – 2011 

Composição do perfil dos internautas brasileiros no período por sexo 

 

 Jan 11 Fev 11 Mar 11 Abr 11 Mai 11 Jun 11 Jul 11 Ago 11 Set 11 Out 11 Nov 11 

Masculino 

 

51,47% 

 

51,19% 51,88% 52,07% 51,70% 51,19% 51,09% 51,48% 51,68% 51,47% 50,80% 

Feminino 48,53% 48,81% 48,12% 47,93% 48,30% 48,81% 48,91% 48,52% 48,32% 48,53% 49,20% 

Fonte: NetView – IBOPE/NetRatings. 

                                                 
145 Extraído de http://www.cetic.br/usuarios/ibope/index.htm. Acesso em: 22/12/2011, às 16h. 
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Gráfico 90 

 
Fonte: NetView – IBOPE/NetRatings. 

 

Por outro lado, um levantamento do Comitê Gestor da Internet/2009146 

demonstra relações entre a exclusão social e a exclusão digital quanto à participação 

feminina na internet. A pesquisa nos ajuda a entender a importância da inclusão da 

dimensão de gênero quando tratamos desse tema, de modo que possamos compreender 

as raízes dos problemas enfrentados pelas mulheres tanto no tocante ao acesso, quanto 

aos usos que estão fazendo das TIC e da internet.  

 

Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da Informação e da 
Comunicação no Brasil - TIC domicílios e TIC Empresas 2009, 
feita pelo CGI.br (Comitê Gestor da Internet no Brasil), em 
relação ao recorte de gênero, destaca que: (a) 47% dos homens 
já usaram a internet, enquanto apenas 43% das mulheres o 
fizeram; (b) 60% dos homens usam a internet diariamente. 
Entre as mulheres, o percentual é de 56%; (c) 32% das mulheres 
nunca usou a internet porque não tem necessidade/interesse e 
23% porque não têm de onde acessar; (d) entre as atividades de 
comunicação desenvolvidas na internet, participar de sites de 
relacionamento é um uso para 70% das mulheres e 64% dos 
homens; (e) criar blogs e sites é uma atividade para 15% dos 
homens e apenas 10% as mulheres147.  

 
 
 
                                                 
146 A mostra detectou que 85% das pessoas da classe A e 72% da classe B são usuárias de internet. Apesar 
de ter ocorrido um incremento da participação da internet na classe C, que passou de 38% em 2008 para 
42% em 2009, a diferença é expressiva. Já as classes D e E permanecem excluídas: apenas 17% das 
pessoas utilizam a internet. 
147 Texto contido no documento “Banda Larga: direito fundamental e pauta estratégica para as mulheres”. 
Disponível em 
http://www.geledes.org.br/component/rsfiles/view?path=internet/banda_larga_mulheres.pdf&Itemid=72. 
Acesso em: 14/10/2011, às 15h. 
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5. 2 – As TIC e redes sociais na mira das mulheres organizadas  
 

A desvantagem das mulheres com relação aos homens quanto ao ingresso no 

mundo virtual não impede que elas estejam na mira das empresas quando o quesito é 

consumo e despontam na adesão a serviços e produtos em 17 portais da web148. A 

informação é do InformationlsBeautiful.net, um portal que usou a ferramenta Google 

Ad Planer, em 2010, para medir a participação delas na Internet. Dados coletados pela 

empresa apontam que o público feminino corresponde a 57% dos/as usuários/as do 

Facebook e Twitter. Já no MySpace, o gênero feminino corresponde a 64% e, no Hi5, 

chega a 54% dos/as que acessam. Além dessas, as mulheres dominam na participação 

em redes como Ning (59%), Gaia Online (61%), Classmates (64%), Buzznet (64%), 

Tagget (64%), Bebo (68%) e FriendFeed (55%). Com igualdade entre homens e 

mulheres no acesso estão LinkedIn, Youtube, DeviantART e de.icio.us. No 

levantamento, apenas o portal Digg149 tem preponderância masculina, com 64%. 

Vejamos os dados sistematizados no gráfico 91: 

Gráfico 91 

 
Fonte: InformationlsBeautiful.net/2010. 

                                                 
148 Extraído de: http://www.toolinterativa.com.br/blog/social-media/mulheres-lideram-uso-de-redes-
sociais-no-brasil/. Acesso em 24/12/2011, às 12h. 
149 Trata-se de um site que tem a especificidade de selecionar e disponibilizar notícias sobre tecnologia 
com base em um ranking elaborado pelos seus próprios usuários, e que conta com maior adesão 
masculina. 
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Se como usuárias das redes sociais elas estão dominando, na apropriação 

profissional das TIC, ainda ficam a desejar, como apontam os gráficos do estudo do 

CIO/2006150, que espelham a queda na ocupação das mulheres no setor, entre 2000 e 

2006, além dos cargos que mais sofreram com a “debandada” feminina, como 

demonstram os gráficos 92 e 93: 

Gráfico 92 

 
Gráfico 93 

HOMEM MULHER %MULHER 

Emprego em tecnologias da 
informação 

EM MILHARES  

2006 2001 2006 2001 2006 2001 

Gerentes 292 164 109 61 27.2% 28.1% 

Cientistas da computação/Analistas de sistemas 487 551 228 284 31.9 34.0 

Programadores 420 548 142 197 25.3 26.4 

Engenheiros de software de computador 662 558 184 181 21.7 24.5 

Especialistas de suporte em computador 223 227 91 123 29.0 35.1 

Administradores de dados 57 30 33 23 36.7 43.4 

Administradores de sistemas e redes 150 118 30 36 16.7 23.4 

Analistas de comunicações de sistemas e redes 266 229 91 76 25.5 24.9 

Número total de empregados não gestores de tecnologias 
de informação 

2.265 2.261 799 920 26.1 28.9 

Número total de empregados em tecnologias da 
informaçao 

2.557 2.425 908 984 26.2 28.9 

Fonte: Bureau of Labor Statistics/2006. 
 
                                                 
150 A pesquisa, realizada nos Estados Unidos, é referência para o continente americano por revelar que: 
nos anos 2000, elas representavam 28.9% dos cerca de 3.41 milhões de trabalhadores do setor. Em 2001, 
quando perto de 3.47 milhões de trabalhadores atuavam na área, 76,000 mulheres a menos foram 
contratadas. Já em 2006, somente 908,000 mulheres atuavam em TI nos EUA, um percentual de 26.2% 
dos empregados. A queda, em sete anos, foi de 7.7%.  
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Os resultados, acima, são confirmados por Mavic Cabrera-Balleza151 (2006): 

O panorama de empregos do setor de TIC é dominado pelos 
homens. Em geral, as mulheres trabalham em níveis 
hierárquicos mais baixos e são encarregadas da digitadora, 
processamento de textos e trabalhos de transcrição. Isso reflete 
os padrões de formação e treinamento nas TIC’s, segundo os 
quais as mulheres jovens tendem a ser a maioria das matrículas 
em cursos de computação aplicados a funções relacionadas a 
escritórios, mas uma pequena porcentagem destas estudam 
programação ou engenharia de computação. (CABRERA-
BALLEZA, 2006)  

 
 Os estudos da economia política feminista identificam que a relação das 

mulheres com a mídia deve ser analisada com base na situação enfrentada por elas tanto 

nas estruturas de poder das grandes empresas de comunicação, quanto no interior das 

culturas de resistência. Observamos as informações sobre da presença das mulheres nas 

TIC e percebemos que, também nesse setor, ocorre a reprodução de modelos de 

organização dos negócios e no acesso à mídia que perpetuam relações de poder 

assimétricas de gênero, classe e raça e acabam por excluir uma grande parcela da 

sociedade. 

Uma revolução tecnológica traz sempre consigo profundas 
transformações no campo técnico, político, econômico e 
sociocultural. Para a massificação (e a democratização) das 
TIC, as necessidades são ainda maiores e mais caras, 
principalmente em função da velocidade das alterações. É por 
isso que a exclusão digital caminha paralelamente à exclusão 
social. As relações de poder — que envolvem classe, gênero, 
raça-etnia, sem se esquecer de fatores como a orientação sexual, 
idade e localização geográfica - produzem complexas 
desigualdades na dinâmica do acesso e do uso das TIC: entre 
homens e mulheres, brancos e negros, pobres e ricos, campo e 
cidade, Norte e Sul, pessoas com ou sem conexão, dentro da 
comunidade local, em países soberanos e no âmbito 
internacional. (VIEIRA, 2012, p.58) 
 

Nesse cenário, as mulheres não conseguem ocupar cargos de chefia em empresas 

de tecnologia de ponta e passam por inúmeros desafios para trabalhar como produtoras 

de conteúdo e programas (mesmo que tenhamos constatado o crescimento da população 

brasileira conectada às vias de acesso à web) e conseguir destaque nas redes sociais e 

internet. Como problematiza a militante do Coletivo Intervozes e Rede Mulher e Mídia, 

                                                 
151 CABRERA-BALLEZA. Mulheres nas TIC’s. Retirado de http://vecam.org/article567.html. Acesso 
em: 02/05/2010, às 18h. 
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Bia Barbosa, que analisa a baixa inserção das mulheres nos meios de produção e 

divulgação de conteúdos na internet: 

Se olharmos as pesquisas que medem o acesso da população às 
novas tecnologias de informação e comunicação, veremos que 
as mulheres seguem atrás dos homens em termos de acesso aos 
computadores, à internet e aos meios de produção e difusão de 
informação. Por fim, há ainda o problema da concepção - em 
vigor na sociedade como um todo - de que a comunicação é um 
assunto para especialistas. Desta forma, se por um lado o Estado 
não cria mecanismos de participação popular no setor, por outro 
a sociedade - e em grande parte as mulheres - não se apropria 
do fazer comunicacional, aumentando a invisibilidade da nossa 
diversidade. (BARBOSA, 2011) 
 

Seguindo esse caminho, os debates feministas sobre as lógicas que movimentam 

as indústrias da comunicação e acerca da performance feminina nas mídias põem em 

relevo a importância da realização de estudos que compreendam essas relações em meio 

ao contexto histórico onde estão inseridas. As lutas das mulheres também nessa seara 

são marcadas pelas determinações econômicas e simbólicas. Desse modo, a apropriação 

social da internet, das TIC e redes sociais não pode ser avaliada somente pelo ângulo 

instrumental, mas como uma estratégia política. Elas estão investindo, ao menos no caso 

brasileiro, nos últimos cinco anos, no ciberativismo para afirmar causas e brigar por 

espaços de poder. 

 [...] as redes sociais estruturam os campos de diversas 
dimensões do social. [...] mostram que os vínculos entre 
indivíduos, entidades e organizações estruturam as mais 
variadas situações, influenciando o fluxo de bens materiais, 
idéias, informação e poder. [...] No caso das dinâmicas 
políticas, a natureza intrinsecamente relacional do poder já 
sugere as potencialidades trazidas pela perspectiva em estudos 
sobre movimentos sociais, políticas públicas, partidos, 
organizações, a esfera dos negócios e elites políticas, entre 
outros. Os conjuntos de relações e posições relativas constituem 
uma estrutura relacional que constrange escolhas, dá acesso 
diferenciado a bens e instrumentos de poder, torna certas 
alianças ou conflitos mais ou menos prováveis, e influencia 
resultados da política. O estudo das redes permite integrar os 
atores em seus contextos relacionais específicos, sem 
necessariamente abandonarmos os pressupostos ligados à sua 
racionalidade, embora essa ganhe contornos bastante distintos 
dos considerados comumente pelas literaturas de ciência 
política e economia. (MARQUES, 2004, p. 5). 

 

Diante dessas reflexões, é preciso partir em busca de uma análise capaz de 

observar as mulheres como sujeitos coletivos que se apropriam das tecnologias, 
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reeditam conteúdos, interferem na elaboração de programas e textos no interior das 

empresas de comunicação e possuem conhecimento para acessar mídias radicais 

alternativas152 quando pretendem criticar a sólida estrutura do patriarcado. Notamos que 

está em jogo, aqui, o interesse na manutenção de um universo onde as mulheres devem 

permanecer em situação de desvantagem e seguir expostas de modo a atender aos 

ditames de um negócio cada vez mais lucrativo. Essa situação é reproduzida em todas as 

cadeias que engendram os sistemas de comunicação, colonizados pelo machismo e o 

patriarcado.  

Todavia, as feministas entenderam que o capitalismo deixou brechas e permitiu 

que ocorresse uma discordância entre os vários segmentos sociais excluídos do processo 

de integração das economias. De um lado, estaria o mundo das corporações. Do outro, 

as organizações da sociedade civil que anseiam pela conquista do poder em um mundo 

cada vez mais fragmentado.  

Tomando a ocupação da mídia pelas ativistas brasileiras como um fenômeno 

social, observamos uma tática política que lança mão de uma comunicação posicionada 

para conquistar a aderência da opinião pública ao enfrentamento à violência contra a 

mulher, a livre vivência dos direitos reprodutivos e sexuais, a igualdade de 

oportunidades e salários no mercado, a denúncia do sexismo, entre outros temas. 

Eclodem os clamores oriundos de uma diversidade de expressões de coletivos, como a 

Rede Mulher e Mídia (RMM), que reivindicam o acesso aos meios de comunicação em 

passeatas, redes sociais e nos debates nas universidades.  

O trabalho da Rede Mulher e Mídia tem sido fundamental para 
isso, com os encontros e com o compartilhamento das 
experiências. São momentos de formação e reflexão para que 
tenhamos força para contrapor as posturas machistas, inclusive 
dos meios de comunicação. Eles fortalecem as mulheres que 
participam como sujeitos dessa história. (VIOLA, 2011) 

 

As pesquisas sobre as práticas comunicativas adotadas pelos movimentos de 

oposição devem perceber a reconfiguração do sentido da ação política e do papel 

feminino nas audiências em um mercado (mesmo se observarmos a produção e a 

circulação de notícias via internet, ainda fica centralizada nos mesmos portais das 

companhias que praticam a propriedade cruzada) caracterizado pela difusão de uma 

                                                 
152 Aqui entendidas como forma de resistir e ter voz diante do poderio dos gigantes da comunicação 
mundial. Segundo John Downing (2002): “com o termo mídia radical, refiro-me à mídia – em geral de 
pequena escala e sob muitas formas diferentes – que expressa uma visão alternativa às políticas, 
prioridades e perspectivas hegemônicas”. 
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grade quantidade de informações produzidas por poucas fontes. O lugar social ocupado 

pelos/as consumidores/as dos bens simbólicos deve estar no cerne de tais investigações, 

que também necessitam adotar, como uma das bases fundamentais para a produção de 

diagnósticos, questões que exponham o impacto da apropriação radical da comunicação 

por coletivos de produção, aqui entendidos como táticas para a incidência política de 

sujeitos coletivos historicamente marginalizados. Sendo assim, conseguiremos transpor 

a mera constatação da ínfima presença das mulheres no comando desse campo social e 

partiremos para compreender as interações e contradições presentes entre a participação 

delas nas organizações que estão no contrapoder na esfera pública e seus embates com 

os grupos de mídia e o Estado. 

Integrantes do movimento feminista entenderam que o desafio não consiste 

unicamente na qualificação do discurso de suas porta-vozes para pautar os meios de 

comunicação de massa, as mídias digitais e as redes sociais. Elas denunciam a 

reprodução do patriarcado153 e do machismo nas redações de rádios, televisões, jornais e 

portais. Revelam que a cobertura da mídia majoritariamente produzida por homens, em 

alguns casos, termina na representação de estereótipos negativos sobre as mulheres, 

imputando-lhes papéis sociais depreciativos e, na prática, negando a palavra para mais 

de 50% da população do planeta, ainda imersa em processos de incomunicação. 

Ao passo que buscam incrementar sua participação junto às mídias 

independentes, as feministas produzem conhecimentos acerca do campo 

comunicacional e reivindicam a centralidade no debate sobre os meios de comunicação 

de massa nas conferências da mulher realizadas no Brasil a partir de 2004. Os relatórios 

finais desses encontros transformaram-se, assim como o que ocorreu em Beijing/1995, 

em diagnósticos sobre a invisibilidade feminina na mídia e, ao mesmo tempo, em 

recomendações para a ação política.  

Ao investigarmos as relações de poder que implicam na interdição das vozes de 

resistência do movimento feminista pelas indústrias culturais, recorremos, novamente, 

ao trabalho de John Downing. O estudioso contempla criticamente a reconfiguração do 

sentido das audiências e a posição dos/as consumidores/as das mídias. Entende os/as 

usuários/as como produtores de conhecimentos e, não apenas, tal qual “receptores 

passivos” dos produtos culturais.  

                                                 
153 Aqui, entendido como um sistema cultural e social de valores que reproduz a dominação masculina 
sobre as mulheres. 
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(…) experiências radicais em que as mídias foram praticadas 
fora de sua expressão industrial hegemônica, por sujeitos 
sociais movidos por projetos de intervenção crítica, expressando 
posições alternativas às políticas dominantes, mesmo quando 
estas experiências são comparativamente menos extensivas que 
aquelas praticadas nos setores do entretenimento de massa 
amparados pelo capital global (DOWNING, 2002, p.10). 

 

É nessa conjuntura que a apropriação radical dos meios de comunicação pelas 

culturas de oposição deve ser tomada como estratégia política voltada à produção de 

conteúdos e à incidência no mundo público. “(...) pode-se afirmar que, quando 

vinculadas a movimentos sociais autênticos, as mídias radicais colocam em evidência o 

imenso potencial estético, cognitivo, comunicativo e mobilizador dos meios massivos 

de expressão” (MACHADO in DOWNING, 2002, p. 10). 

Downing elaborou o conceito de mídia radical como uma convergência entre a 

cultura de massa, as culturas de oposição e as culturas populares na produção de 

audiências ativas154 , que têm posição política definida e atuam como co-produtoras dos 

conteúdos elaborados pelos movimentos de resistência que se apropriam das 

ferramentas da comunicação para, muitas vezes, mixar o massivo e o popular ao 

traduzir as demandas das populações culturalmente marginalizadas.  

A mídia radical não tem o objetivo de ser ‘mainstream’, de 
atingir milhões e milhões de pessoas - embora possa chegar a 
ser. Tem, muitas vezes, uma perspectiva local, com operações 
comunitárias. O que importa é que essa mídia se comunica 
dispondo de exemplos mais próximos de seu grupo e fala de 
necessidades que nem sempre estão na agenda das grandes 
corporações de comunicação. (DOWNING, 2002, p. 67) 

As audiências estáticas e domésticas representam formas de apropriação do 

conteúdo da mídia e absorvem características da comunicação de massa distribuída pela 

imprensa comercial. Downing também rechaça o tratamento das audiências pelo 

mercado, com foco no resultado momentâneo, sem relacioná-las à escala de tempo. O 

termo mídia radical alternativa não tem uso restrito às iniciativas de caráter contra-

hegemônico por dentro das corporações, nem é exclusivo das práticas sociais de cunho 

essencialmente progressista. Há mídias radicais de orientação racista, fundamentalista e 

fascista, que não colaboram com a evolução da sociedade, mas, com a reprodução da 

xenofobia, homofobia com a exacerbação da violência.  
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Na busca por encontrar pontos de confluência entre o trabalho das mídias 

radicais alternativas, o autor localiza a quebra de regras pré-estabelecidas ou 

“acontecimentos disruptivos” como características mais comuns dessas manifestações. 

Essas culturas operam em pequena escala, com poucos recursos e direcionam suas 

práticas à superação de códigos hegemônicos ao adotar dois propósitos fundamentais: a) 

expressar verticalmente, a partir dos setores subordinados, oposição direta à estrutura de 

poder e seu comportamento; b) obter horizontalmente, apoio e solidariedade e construir 

uma rede de relações contrária às políticas públicas ou mesmo à própria sobrevivência 

de estrutura de poder (DOWNING, 2002, p. 29). A proposição do estudioso encontra 

eco no depoimento da ativista do movimento negro e da ONG Geledés, Nilza Iraci, 

acerca dos empreendimentos de organizações feministas junto às TIC.   

São várias as iniciativas em relação às TIC no movimento de 
mulheres, notadamente aquelas que visam à capacitação de 
mulheres das camadas populares a esse instrumento, 
considerando que são essas mulheres as que têm mais 
dificuldades de acesso à aquisição e à aprendizagem dessas 
novas tecnologias – que parecem ter surgido somente para 
serem usadas por homens. Apesar de alguns avanços, 
permanece um hiato entre as que possuem acesso a esses 
recursos e as que não. Há uma ampla divisão entre os sexos e 
raças dentro no mundo digital. Por essa razão, questões como 
Planos e Políticas de Banda Larga não podem estar dissociados 
das discussões sobre o Direito Humano à Comunicação, pois 
trata-se de definir os que estarão incluídos e os excluídos do 
mundo tecnológico. (IRACI, 2011) 

Dialogando com Nilza, a ativista da Rede de Mulheres em Comunicação, Denise 

Viola, salienta que as dificuldades conjunturais e estruturais, como a universalização da 

banda larga, que limitam a entrada das mulheres no mundo virtual, não podem ser 

ignoradas com toda a euforia em torno das potencialidades que a participação de uma 

parcela delas na web pode significar. 

O acesso à internet, contudo, ainda é problemático para as 
mulheres que não vivem nas grandes cidades. A potencialidade 
é infinitamente maior a partir da universalização da banda larga. 
Há mulheres extremamente criativas que só precisam ter acesso, 
mas moram em bairros e municípios onde a banda larga não 
chega, mesmo nas grande cidades. Eliminar essa barreira é 
extremamente necessário. Por outro lado, é uma possibilidade 
de inovar em formato. Há infinitos formatos, principalmente 
porque o rádio e a televisão estão sendo vistos como muito 
engessados. É uma estrutura horizontal muito mais familiar à 

                                                                                                                                               
154 A mídia alternativa radical não é um fenômeno recente, mas, com o fim da Guerra Fria, sua 
capacidade de intervenção foi visibilizada e melhor percebida tanto no século XXI, quanto nos processos 
de contracultura do período compreendido entre as décadas de 1960 e 1970. 
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estrutura que as mulheres estão habituadas a vivenciar. Nós, 
mulheres, atuamos, no nosso cotidiano, em estrutura de rede. 
Por isso, as redes sociais são tão atrativas para as mulheres. Elas 
só precisam mandar um e-mail para fazer seus contatos e fazer 
suas mobilizações. Não precisa se enquadrar em nenhum 
estereótipo para acessar. (VIOLA, 2011) 

 

Como exemplo dessa intervenção, que não está imune às contradições de classe 

e raça em seu processo, é possível salientar a atuação das mulheres na web no Brasil, 

como apontam Denise Viola e Alessandra Gomes. “As redes sociais, por exemplo, são o 

que realmente podemos chamar de comunicação. Há interação, troca de ideias, sem 

filtros ou censuras” (GOMES, 2011). Elas se apropriam das TIC para provocar debates 

e mobilizar a sociedade via blogs, portais, sites independentes, grupos de discussão, e-

mails, petições on-line e por meio das redes sociais como (Orkut, Twitter e Facebook) e 

querem influenciar, com essas ações, a produção dos veículos de massa.  

Apesar de ainda não existir a democratização do acesso ao 
mundo digital, fato que restringe esta revolução na 
comunicação, a tendência é a universalização do acesso e uma 
mudança radical na produção de conteúdo, principalmente para 
as mulheres, se levarmos em consideração os problemas que 
encontram no mercado de trabalho na área de comunicação já 
citados e para produzir conteúdos de crítica aos estereótipos de 
gênero. Penso que as TIC certamente já estão influenciando a 
produção de conteúdo na mídia comercial, que não poderá 
ignorar as mudanças e terá que no mínimo refletir sobre o fato 
para não perder público e credibilidade. (GOMES, 2011) 

Mesmo entendendo que, em alguns casos, a participação de coletivos e mulheres 

organizadas no ciberativismo cria um ciclo de produção e distribuição de conteúdos 

com o olhar feminista, devemos questionar se a expressão do direito à comunicação está 

consagrada pela simples existência da internet155. Trata-se de uma perigosa concepção. 

Uma armadilha ideológica que se constrói e é apregoada em parte dos discursos 

circulantes, oriundos de representantes de grupos de mídia e de alguns formadores de 

opinião. Ao contrário do que eles propagam, a internet não oferece total liberdade para 

seus/suas consumidores/as e ainda está sendo alvo de uma série de investidas de caráter 

                                                 
155 Entre o final de 2011 e o início de 2012, os administradores do Facebook retiraram a página da médica 
da Holanda Rebecca Gomperts, de 45 anos, do ar. A profissional utilizava as redes sociais para ensinar 
técnicas de aborto seguro e é integrante da Organização Women on Waves 
(http://www.womenonwaves.org/), conhecida por levar um navio às águas internacionais próximas aos 
países onde o aborto não é legalizado e oferecer oportunidades, às mulheres, para o uso de contraceptivos 
e a interrupção da gestação.  
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centralizador e controlador, quer seja por parte de empresas que dirigem os negócios do 

setor, quer por governos interessados em bloquear a livre circulação de informações. A 

liberdade na internet só seria possível se os interesses econômicos e políticos de uma 

pequena parcela da elite mundial estivessem em segundo plano, algo que, na arquitetura 

comercial das indústrias culturais, onde a busca do lucro e do poder sobrepõe-se ao 

interesse público, não se constitui em realidade.  

Em 2011 e 2012, tivemos notícias de projetos do governo dos Estados Unidos, 

como o Stop Online Piraci Act (SOPA) e Protect IP Act (PIPA), com o objetivo de 

“criminalizar” a troca de conteúdos na internet para punir a pirataria. As propostas 

poderão dotar o governo dos EUA de meios de fechar sites suspeitos e estabelecer 

punições de até cinco anos de reclusão para quem compartilhar materiais mais de dez 

vezes ao longo de seis meses. Essas duas iniciativas estão suspensas, uma vez que 

houve uma grande contestação da validade das mesmas e seu caráter autoritário em todo 

o mundo.  

Ao considerarmos os dados sistematizados até junho de 2012, compilados na 

tabela abaixo, compreendemos as características da abrangência dos coletivos 

feministas que estenderam seu trabalho na web brasileira, bem como a utilização de 

blogs como ferramentas para divulgar sua comunicação posicionada. Vejamos na tabela 

de número 17, abaixo: 

TABELA 17 – COLETIVOS E REDES DE MULHERES BRASILEIRAS NA WEB 
COLETIVOS E REDES DE MULHERES BRASILEIRAS NA WEB AB RANGÊNCIA 

Mulheres no Poder – www.mulheresnopoder.org.br 
Contato: mulheresnopoder@mulheresnopoder.com.br 

Nacional 

Observe – Observatório Lei Maria da Penha  http://www.observe.ufba.br/ 
Coord. Nacional e Nordeste: Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher 
da Universidade Federal da Bahia – Salvador/BA - www.neim.ufba.br – 
neim@ufba.br 
Coord. Centro-Oeste: AGENDE (Ações em Gênero, Cidadania e 
Desenvolvimento) – Brasília / DF - http://www.agende.org.br – 
agende@agende.org.br 
Coord. Norte: GEPEM/UFPA (Grupo de Estudos e Pesquisas Eneida de Moraes 
sobre Mulheres e Relações de Gênero da Universidade Federal do Pará) – 
Belém/PA - gepemsh@ufpa.br 
Coord. Sul: Coletivo Feminino Plural –- Porto Alegre/RS - 
http://www.femininoplural.com.br - femininoplural@femininoplural.org.br 

Nacional 

Rede Feminista de Saúde - http://www.redesaude.org.br  
Contato: redesaude@redesaude.org.br   

Nacional 

CLADEM/Brasil – Comitê Latino Americano e do Caribe para a Defesa dos Nacional 
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Direitos das Mulheres - http://www.cladem.org/ 

REDOR – Rede Feminista Norte e Nordeste de Estudos e Pesquisas sobre 
Mulheres e Relações de Gênero - http://www.redor.ufba.br/ 
Contatos: redor@ufba.br 

Regional/NE 

Themis Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero (RS)- 
http://www.themis.org.br/ 
Contatos: themis@themis.org.br  

Regional/Sul 

Universidade Livre Feminista – http://www.feminismo.org.br 
Contatos: contato@feminismo.or.br   

Nacional 

Aborto em debate – www.abortoemdebate.com.br   
Contato:  contato@abortoemdebate.com.br 

Nacional 

Marcha Mundial de Mulheres  
Site: http://www.sof.org.br/acao2010/  
E-mail: marchamulheres@sof.org.br  

Nacional 

Lésbicas Feministas LBL – Região Sul http://lblrs.blogspot.com/ 
Contato: lbl.rs@brturbo.com.br 

Rio Grande do Sul 

Ciranda Internacional de Informação Independente - http://www.ciranda.net   
Contato: ciranda@ciranda.net 

Nacional 

Diálogo Jovem (Articulação Nacional de Jovens Feministas)-
http://www.dialogojovem.org/    
Contato: jovensfeministas.brasil@gmail.com  

Nacional 

Centro de Referência da Mulher - 
http://centrodereferenciadamulher.blogspot.com/ 

Nacional 

Nós da Rede Paracuru- http://nosdaredeparacuru.blogspot.com/ Nacional 

Ofensiva contra a mercantilização dos corpos e da vida das mulheres  
Site: http://ofensivammm.blogspot.com/ 

Nacional 

Por Todas nós - http://www.cfemea.org.br/portodasnos/?cat=3 Nacional 

SedeDeQuê? - Católicas Pelo Direito de Decidir http://sededeque.com.br/  Nacional 

Articulação de Mulheres Brasileira (AMB) - 
http://www.articulacaodemulheres.org.br/ 

Nacional 

Jornadas pelo aborto legal e seguro 
http://jornadaspeloabortolegal.wordpress.com  

Nacional 

Universidade Livre Feminista 
http://www.feminismo.org.br/livre/index.php?option=com_content&view=frontpa
ge  

Nacional 

Anis – Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero    
http://www.anis.org.br/  

Nacional 

Cunhã Coletivo Feminista - http://www.cunhanfeminista.org.br/  Paraíba 

Grupo Curumim  – www.grupocurumim.org.br  
E-mail: comunicacao@grupocurumim.org.br  

Pernambuco 

Grupo Transas do Corpo - http://www.transasdocorpo.org.br/  Goiás 

Loucas de Pedra Lilás - http://www.loucas.org.br/  Pernambuco 

Sempreviva Organização Feminista (SOF)  http://www.sof.org.br/  São Paulo 

SOS Corpo - http://www.soscorpo.org.br/  Pernambuco 

União Brasileira de Mulheres (UBM) - http://www.ubmulheres.org.br/  
E-mail: ubm@uol.com.br/ 

Nacional 

Agende Ações em Gênero, Cidadania e Desenvolvimento - 
http://www.agende.org.br/home/index.php  

Brasília 
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E-mail: agende@agende.org.br 

Coletivo de Ação Feminista de Curitiba (CAF) - 
http://whothehelliscely.wordpress.com/  

Paraná 

BLOGUEIRAS FEMINISTAS BRASILEIRAS NA WEB ATUAÇÃO/NA TUR
EZA 

Mulher Alternativa 
Site: http://www.mulheralternativa.net/  

Nacional 

Mulheres Públicas  
Site: http://mulherespublicas.wordpress.com/  

Nacional 

Ofensiva contra o machismo –  http://contramachismo.wordpress.com/ Nacional 

Escreva Lola Escreva - http://escrevalolaescreva.blogspot.com/ 
Contato:  lolaescreva@gmail.com 

Nacional 

As várias faces de Eva - http://lisavietra.blogspot.com/  Nacional 

Uma mulher na luta da violência contra a mulher - 
http://araretamaumamulher.blogspot.com/ 

Nacional 

Boca no trombone  http://muitasbocasnotrombone2.blogspot.com/ 
Contato: alexandra.peixoto@yahoo.com.br 

Nacional 

Perspectativas - http://perspectativando.blogspot.com/ Nacional 

Geni joga pedra - http://genijogapedra.blogspot.com/ Nacional 

Casos e coisas do gênero - http://casosecoisasdogenero.blogspot.com/ 
Contato: casosecoisasdogenero@gmail.com 

Nacional 

Mulheres acorrentadas e escravizadas 
http://mulheresacorrentadaseescravizadas.blogspot.com/  

Nacional 

Feminismo 21 – http://feminismo21.blogspot.com/  Nacional 

Blog “Violência contra a mulher” Tontas não vão ao céu - 
http://mulhertontanaovaiaoceu.blogspot.com/ 
Contato: vwurzius@hotmail.com 

Nacional 

Viva Mulher 
Site: http://viva.mulher.blog.uol.com.br/  

Nacional 

Blogueira feministas - http://blogueirasfeministas.com/ Nacional 

Atuadoras - http://atuadoras.org.br/  Nacional 

Brejeirices - http://brejeirices.wordpress.com/ Nacional 

Aquela Déborah - http://aqueladeborah.wordpress.com/ Nacional 

Blog A Feminista - http://beauvoriana2.zip.net/  Nacional 

Cantinho da Éris - http://cantinhodaeris.wordpress.com/  Nacional 

Cynthia Semíramis - http://cynthiasemiramis.org/  Nacional 

Síndrome de Estolcomo - http://sindromedeestocolmo.com/  Nacional 

Who the hell is Cely? - http://whothehelliscely.wordpress.com/  Nacional 

Cor de rosa choque? - http://rosaechoque.blogspot.com/  Nacional 

Feminismo é a verdadeira revolução - http://antipatriarchy.wordpress.com/  Nacional 

Garotas Nerds - http://garotasnerds.com/  Nacional 

Cinderela se rebela - http://tanianienkotterrocha.blogspot.com/  
E-mail: rochatania@libero.it  

Nacional 

Diário das Fêmeas - http://diariodasfemeas.blogspot.com/  Nacional 

Nós somos as mulheres sobre as quais os homens nos alertaram  http://politica- Nacional 
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sexual.blogspot.com/  

Quem mandou nascer mulher - http://nascermulher.blogspot.com/  Nacional 

O Pessoal é Político - http://hysterocracya.blogspot.com/  Nacional 

Um blog petista e feminista - http://maryw.posterous.com/  Nacional 

Maria Frô - http://mariafro.com.br/wordpress/  Nacional 

Minha filha já pode votar - http://www.votodefilha.blogspot.com/ Nacional 

FONTE: Gênero, Poder e Resistência: As mulheres nas indústrias culturais em 11 países. 

De acordo com a integrante do Conselho Federal de Psicologia e Fórum 

Nacional de Comunicação (FNDC), Rosely Gofman, e a representante da Rede Mulher 

e Educação, Vera Vieira, o uso da internet como ferramenta voltada ao ativismo, no 

século XXI, pelas feministas, pode ser considerada como uma “revolução” na 

participação das mulheres na comunicação.  

Toda revolução é uma micro revolução; do mais ínfimo, 
doméstico e molecular é que se parte para uma ação mais 
global. A Internet é uma rede onde qualquer uma que acesse a 
banda-larga pode produzir conteúdo e distribuir por “n” redes. 
Não é a toa que as nações de maior poderio econômico, como 
assistimos na recente reunião do G8, estão lutando para regular 
a Internet. A explosão de manifestações pela radicalização da 
democracia, convocadas pelas redes sociais/internet, são claros 
exemplos de que há um desequilíbrio civilizatório, e sem 
dúvida, nós mulheres, mesmo em nosso trabalho reprodutor e 
doméstico, estamos podendo contribuir de forma decisiva nesta 
revolução midiática. (GOFMMAN, 2011) 

Na era digital, as possibilidades de intervenção feminista 
encontram uma ressonância ainda mais potente. A 
revolução das tecnologias da informação e comunicação (TIC) 
provocou novas noções de tempo e espaço, um novo modo de 
sentir, pensar e agir. (VIEIRA, 2011) 

 
 Essa revolução parte da percepção feminina de que o exercício da comunicação, 

pelas mulheres, deve atender a, ao menos, dois aspectos: apropriação da tecnologia e o 

exercício de um direito humano. Sendo assim, o trabalho quase que silencioso de 

despertar, por meio da realização de projetos de formação feminista para o setor, nas 

mulheres, essa percepção, mesmo que seja lenta, como a própria mídia radical, emcertos 

momentos, aparenta ser, está em curso. Trata-se de uma ação que pretende ativar cada 

vez mais, nas mulheres, seu potencial criativo e crítico com acesso à mídia.  

Nesse sentido, as redes sociais, a apropriação das TIC e a abertura de canais, 

pela Rede Mulher e Mídia e suas organizações e grupos consorciados, fazem parte de 

um processo de tomada de posição pela intervenção feminina nesse setor, quer seja nas 

políticas de comunicação, quer no trato cotidiano das produções em rádios, internet, 
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vídeos e até nas marchas das vadias, que estão colocando nas ruas, na cena pública, esse 

imenso potencial mobilizador feminista.  

A incorporação dessas estratégias comunicacionais de vanguarda na expressão 

das causas tem sido extremamente importante para a divulgação das bandeiras de luta 

em tempos em que as mulheres e outros grupamentos sociais vislumbram que os meios 

de comunicação praticam uma espécie liberdade de expressão seletiva, restrita à elite 

empresarial, política e religiosa. Sendo assim, essa apropriação cidadã das TIC, das 

plataformas do rádio, vídeo  e internet, pelas mulheres, com a consciência de que estão 

rompendo paradigmas, nesse momento histórico, pode ser um dos passos para a 

verdadeira revolução no campo comunicacional brasileiro. Isso se dá quando os sujeitos 

coletivos que vivem nas bordas do sistema ultrapassam os limites que lhes foram 

impostos e atacam os poucos grupos que usufruem de uma liberdade de expressão 

ilimitada para impor sua ideologia, seu poder. 

O que está em jogo nessas concepções é o papel da audiência, do próprio sujeito, 

que agora tem nas mãos outros meios para se manifestar. Essa possibilidade de uma 

“audiência ativa” (DOWNING, 2002, p. 38), capaz de elaborar e moldar os produtos 

midiáticos, começa a deslocar a própria percepção acerca dos meios, das articulações e 

do sentido do ativismo, que também  pode ganhar nova cor com a apropriação, pelas 

mulheres, das TIC e redes sociais.  

 
Tais redes são essenciais, tanto para essa mídia, como para os 
movimentos sociais e políticos. Estamos lidando, nesse aspecto, 
com uma noção de audiência de mídia muito diferente da noção 
clássica, pois são os elementos da audiência que constituem 
membros ativos das redes sociais que, em épocas de turbulência 
social e crise política, com freqüência, são os melhores arautos 
da novidade e os conselheiros mais bem informados acerca das 
estratégias dos movimentos para essas redes. É nesse enredo 
que encontramos os principais elos de comunicação entre a 
mídia radical alternativa e os movimentos sociais. (DOWNING, 
2002, p. 70) 

 

Mas como pode ser configurado o/a “ativista” do mundo contemporâneo? O 

pesquisador Érico Assis nos ajuda a desvendar tal sujeito: 

O ativista atual [...] age no intermédio entre o engajado e o 
especialista, planejando e executando seu ato político com os 
olhos voltados para sua tradução adequada para o campo 
midiático. [...] Esta primeira reverberação da ação ativista visa 
gerar outras ao longo do próprio campo midiático – como nos 
exemplos de absorção pela indústria do entretenimento, 
campanhas publicitárias etc. -, do corpo social – novos 
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engajados, novos ativistas -, da cultura, e dos demais campos 
sociais. A mensagem da ação faz um grande circuito para 
adquirir força, e retornar ao próprio campo político, afetando 
decisões da política institucional e do campo econômico. 
(ASSIS, 2006, p. 42) 
 

A todas essas formas contemporâneas de uso da mídia para o ativismo político e 

estético – incluindo as ações de mídia tática, os detournemet e a culture jamming (a 

manipulação de peças publicitárias com a finalidade de contestar sua mensagem) -, os 

grupos têm se referido como midiativismo ou como uma forma de associativismo 

localizado, setorizado ou de movimentos com bases locais. 

Na sociedade das redes (para usar uma terminologia de Manuel 
Castells), o associativismo localizado (ONGs comunitárias e 
associações locais) ou setorizado (ONGs feministas, 
ecologistas, étnicas, e outras) ou, ainda, os movimentos sociais 
de base locais (de moradores, sem teto, sem terra, etc.) 
percebem cada vez mais a necessidade de se articularem com 
outros grupos com a mesma identidade social ou política, a fim 
de ganhar visibilidade, produzir impacto na esfera pública e 
obter conquistas para a cidadania. Nesse processo articulatório, 
atribuem, portanto, legitimidade às esferas de mediação (fóruns 
e redes) entre os movimentos localizados e o Estado, por um 
lado, e buscam construir redes de movimento com relativa 
autonomia, por outro. (SCHERER-WARREN, 2006156) 

 

Os termos acima revelam o papel central dessas mídias no planejamento das 

ações dos movimentos sociais de modo a ampliar o som das vozes dos setores que estão 

à margem da sociedade, sem reconhecimento. Mas não é isso que o feminismo propõe? 

Quebrar o modelo patriarcal que “calou” as mulheres? Como poderemos pensar em 

sujeitos políticos sem lugar de fala? Sem acesso e participação nos meios de 

comunicação? Sem condições de produzir seus próprios conteúdos e de intervir nos que 

estão circulando no mundo público? Refletir a respeito da eqüidade entre os sexos no 

exercício da liberdade de expressão é também admitir relações calcadas no respeito 

mútuo. 

As mulheres constroem as redes, as mídias e têm um papel 
importante. Mas não representam a maior parte dos expoentes 
aos espaços de liderança na mídia comercial. Há um teto de 
vidro e quase nunca chegam aos cargos de confiança. Na área 
de comunicação digital e informal, elas não se tornam 
expoentes com muitos seguidores no Twitter, por exemplo. Elas 

                                                 
156 SCHERER-WARREN, Ilse. Das mobilizações às redes de movimentos sociais. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69922006000100007. Acesso em: 
12/01/2012, às 16h. 
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formam redes e contatos pequenos, mas de modo muito 
consistente, são mais atuantes em redes de construção de 
pensamento, inclusive o conservador, o fundamentalista. Têm 
uma forma distinta de produzir para redes mais colaborativas. 
Nos grupos de mídia, nós até encontramos mulheres com cargos 
de poder, mas elas reproduzem, invariavelmente, a posição da 
empresa. Mesmo assim, são muito mais criticadas do que os 
homens que estão nesses lugares. Esse é o estado da arte. 
Chegamos, mas o teto de cristal está lá! (PAZELLO, 2011) 

 

O desafio na luta dos grupos feministas brasileiros pelo reconhecimento de suas 

pautas não consiste unicamente na qualificação técnica de militantes para manusear as 

TIC, nem no aprimoramento do discurso de suas porta-vozes para incidir na esfera 

pública aberta pelos meios de comunicação de massa e pela internet. Em geral, as 

críticas das ativistas que estão organizadas nas redes são direcionadas tanto aos 

formatos de produção de notícias quanto aos sistemas econômicos e políticos que 

exacerbam as desigualdades de gênero. 

Elas compreenderam, principalmente a partir dos anos de 1990, uma necessidade 

crescente de exigir do Estado a adoção de políticas de comunicação capazes de fazer 

frente às constantes violações aos direitos humanos pela imprensa. No paralelo, 

intensificaram o fortalecimento da auto-organização e do discurso para dialogar em pé 

de igualdade com os outros movimentos sociais por meio de articulações nacionais que 

agem de modo colaborativo, tais como a Rede de Mulheres no Rádio, nos anos de 1990, 

a Rede de Mulheres em Comunicação e a Rede Mulher e Mídia, ambas nos anos 2000.  

 A Rede de Mulheres no Rádio nasceu em meio às capacitações organizadas pelo 

Centro de Projetos da Mulher (Cemina157) e foi intensificada quando as participantes 

lançaram uma carta aberta ao FNDC e ao movimento nacional de rádios comunitárias. 

Elas sugeriram a organização de um grupo de trabalho sobre rádio e gênero durante o 

encontro que deu origem à Associação Brasileira de Rádios Comunitárias (Abraço), em 

1996. A Rede de Mulheres no Rádio teve como objetivos iniciais: (a) montar proposta 

comum de superar uma visão estereotipada da mulher pelos meios de comunicação e 

profissionais da mídia; (b) ampliar a compreensão das mídias como espaços públicos de 

práticas pedagógicas e cidadãs; (c) montar uma rede diversa desde a sua fundação; (d) 

necessidade de fortalecimento a partir de uma atuação coletiva em todos os estados 

brasileiros. 

                                                 
157 ONG feminista do Rio de Janeiro criada para ampliar os canais de comunicação para as mulheres, 
entre 1990 e 2007. 
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Integrando a vertente feminista dentro da economia política, parte das pesquisas 

realizadas nesse setor revela a reprodução do patriarcado e do machismo nas redações 

de rádios, televisões, jornais e portais em sociedades centradas na mídia. Os fenômenos 

ocorrem não somente quando da produção de notícias, mas na baixa participação das 

mulheres em setores de definição das políticas editoriais ou empresariais dos 

conglomerados em todo o mundo. Ao mesmo tempo em que põe em relevo a sub-

representação feminina na qualidade de porta-vozes na imprensa, os coletivos que 

denunciam o sexismo perceberam que era preciso utilizar táticas políticas para pautar, 

em espaços internacionais de debate acerca dos direitos humanos, por exemplo, 

questões relativas à mercantilização dos corpos femininos pela publicidade.  

Estudos do Women’s Media Foundation (IMWF/2012), de Byerly e Ross 

(2006); Margaret Gallagher (1995); Ellen Riordan (2002); Janeth Wasko (2002) e 

Michelle Mattelart (1982) sobre esse segmento destacam que a cobertura da mídia, 

majoritariamente produzida por homens, pode implicar, em alguns casos, na 

representação de estereótipos negativos sobre as mulheres, imputando-lhes papéis 

sociais depreciativos, e também refletem a forte presença do patriarcado em nossa 

sociedade. Todavia, para além das constatações de que no ambiente dos meios de 

comunicação, de modo geral, ocorre a subordinação das mulheres em relações de poder 

que as relegam a um lugar de invisibilidade, é perceptível um maior investimento, 

principalmente das redes feministas, na multiplicação de espaços de oposição ou 

contraposição aos grupos hegemônicos de comunicação. Searas que são apropriadas e 

dirigidas por mulheres e que problematizam, sobretudo via internet, nas rádios e TVs 

comunitárias e independentes, muito mais do que assuntos exclusivamente relacionados 

com o que tradicionalmente foi convencionado como “universo feminino”, tais como 

cuidados com os filhos, o lar e etc. Elas estão construindo alternativas para a ocupação 

da mídia como um campo de ação política e  na integração das participantes de tais 

coletivos junto aos movimentos que lutam pela democratização do setor. 

É necessário continuar a desenvolver e fazer evoluir um 
programa feminista em termos de comunicação, da mesma 
forma que falamos de um programa social de comunicação com 
base no direito de comunicação de homens e mulheres. Esse 
programa deve se basear na luta contínua do movimento 
feminino e nos movimentos sociais mais amplos, de modo que 
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reflita de forma apropriada as intersecções entre as diversas 
realidades das mulheres. (CABRERA-BALLEZA, 2006158) 

 
5. 3 – O ativismo das mulheres nos Observatórios de Mídia no Brasil e 
no mundo 

 

A criação de observatórios de mídia foi uma recomendação já presente no 

Fórum Social Mundial ocorrido em Porto Alegre, em 2002. Além disso, esses grupos 

também foram objeto de propostas na 1ª Conferência Nacional de Comunicação, 

ocorrida em dezembro de 2009, no Brasil, sobretudo nas proposições de número 378, 

627 e 347, sendo as duas primeiras aprovadas por consenso e a última com índice 

superior a 80%. Eles fazem parte do que Claude-Jean Bertrand (1999) chama de 

sistemas de responsabilização da mídia ou MAS. Os MAS são mundialmente utilizados 

no controle social da mídia. Eles agem, principalmente, contra duas forças presentes em 

quase todos os lugares: “privatização da mídia estatal e desregulamentação da mídia 

privada” (BERTRAND, 1999, p. 17).  

De acordo com o pesquisador argelino, 

para as forças econômicas, atualmente dominantes, os veículos 
de comunicação nada mais são do que máquinas de dinheiro, 
sempre mais dinheiro, não importa como. Elas rebaixam a 
mídia ao divertimento medíocre, à prostituição sempre mais 
barata. (BERTRAND, 1999, p. 9) 

 

Desse modo, atuam como instituições intermediárias dentro da sociedade civil 

que agem fiscalizando os produtos da estrutura mercadológica dos meios de 

comunicação (observatórios fiscais) e possibilitando o acesso do público ao Estado 

através de discussões sobre a definição e a implementação das políticas de 

comunicações (observatório think tank).   Percebemos ainda que tais organizações 

podem funcionar basicamente em duas frentes: 1) possibilitando a participação do 

público no Estado; 2) regulando o privado (fazendo frente à pressão das empresas, junto 

ao Estado, buscando o fim da predominância da “auto-regulação” empresarial). Ambas 

as funções servem ao fortalecimento da democracia.  

Sendo assim, dentro dos denominados movimentos de resistência ao poder dos 

grupos de mídia que controlam as indústrias culturais, percebemos que uma das táticas 

                                                 
158 CABRERA-BALLEZA. Mulheres nas TIC’s. Retirado de: http://vecam.org/article567.html. Acesso 
em 02/05/2010, às 18h. 
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adotadas pelas mulheres organizadas foi a criação de observatórios de mídia e de 

agências de notícias em todo o mundo, tanto para denunciar a invisibilidade feminina 

como sujeito coletivo nos meios de comunicação quanto a coisificação da mulher como 

mercadoria pela propaganda. Essa tendência começa a ganhar força também no Brasil, 

com o surgimento de duas organizações com esse perfil na última década, como observa 

a militante da Rede Mulher e Mídia Terezinha Vicente:  

A participação das mulheres nesses espaços, nos últimos anos, 
tem sido fundamental, inclusive, para ampliar a distribuição dos 
materiais de comunicação produzidos pelos grupos feministas, 
que não encontram, na mídia convencional, espaços para a 
reprodução das suas produções. Além disso, os observatórios 
pautam a própria mídia hegemônica com questões de 
fundamental importância para a defesa dos direitos humanos 
das mulheres. São espaços de resistência e de apoio para o 
movimento. (VICENTE, 2011) 

Constatamos a forte presença de tais elementos na composição e natureza dos 

observatórios de mulheres sistematizados na tabela de número 18, abaixo: 

TABELA 18 – OBSERVATÓRIOS DE MULHERES 

OBSERVATÓRIO/ PAÍS NATUREZA 
Observatório regional de meios (América 
Latina).  
Fonte: 
http://www.observatorioregionaldemedios.org/ 

O Observatório Regional das mulheres na Mídia é uma 
ferramenta de acompanhamento para o tratamento da 
mídia impressa na Argentina, Chile, Peru, Bolívia, 
Equador e Colômbia diante da questão da violência 
contra as mulheres. O Centro apresenta análises 
frequentes sobre a questão da violência contra as 
mulheres e gera propostas para a comunicação social no 
que diz respeito a uma cobertura de notícias que leve 
em conta os direitos das mulheres e a perspectiva de 
gênero. 

Espanha - Observatorio de las Mujeres a los 
Medios de Comunicación (Espanha). 
Fonte: http://www.observatoridelesdones.org 

O observatório é um exemplo de participação cidadã 
das mulheres que atuam na defesa dos consumidores 
diante de empresas de comunicação que exploram o 
público, em suas produções e conteúdos sexistas. A 
entidade oferece uma visão crítica acerca da mídia e 
trabalha para o desenvolvimento de uma reflexão sobre 
os papéis dos meios de comunicação e da veiculação de 
mensagens sexistas e discriminatórias frente à 
sociedade. 

Jamaica - Women's Media Watch. 
Fonte: http://womensmediawatch.org/ 

WMW Jamaica é uma organização da sociedade civil 
empenhada em reduzir a violência de 
gênero. WMW  promove a equidade do gênero com 
consciência de mídia e comunicações. WMW  tem um 
programa multivertentes de trabalho que inclui a 
formação e seminários de desenvolvimento 
profissional, meios de alfabetização, oficinas de 
resolução de conflitos, pesquisa, educação pública e de 
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defesa das mulheres. 
México - Observatorio de los Medios de 
comunicación del Instituto Nacional de las 
Mujeres CIMAC -  Comunicación e 
Información de la Mujer (CIMAC). 
Fonte: 
http://observatoriomedios.inmujeres.gob.mxhttp:/
/www.cimac.org.mx/ 

O Observatório dos Meios de Comunicação é um 
espaço dedicado para as mulheres. A entidade promove 
debates acerca de uma observação positiva ou negativa
sobre a publicidade e o conteúdo dos programas de 
rádio e televisão, internet , revistas e jornais, bem como
a publicidade exterior e as imagens femininas.  
O CIMAC é uma agência de notícias feminista com 
características também de observatório, uma vez que, 
para além da produção de notícias sobre as mulheres, 
organiza debates e ações de monitoramento da mídia 
junto a movimentos sociais e profissionais de 
comunicação. 

Namibia -  Media Institute of Souithern 
Africa – MISA. 
Fonte: 
http://www.misa.org/programme/genderandmedi
a/index.html  
http://www.misa.org/researchandpublication/gen
dermedia/gender.html 
 

O Instituto dos Media da África Austral (MISA) é uma 
organização não-governamental de Desenvolvimento 
da África Austral (SADC) com membros de  11 
países. Lançado oficialmente em setembro de 1992, o 
MISA enfoca principalmente a necessidade de 
promover uma imprensa livre, independente e 
pluralista. 

Estados Unidos da América – Centro de Mídia 
da Mulher. 
Fonte: http://www.womensmediacenter.com/ 

O Centro de Mídia da Mulher quer tornar as mulheres 
mais visíveis e poderosas na mídia. Trabalha com os 
meios de comunicação para garantir que as histórias das 
mulheres sejam contadas e suas vozes ouvidas por meio 
de campanhas e ações de monitoramento dos meios de 
comunicação. 

Brasil – IPG – Instituto Patrícia Galvão Brasil 
– Observatório da Mulher. 
Fontes: 
http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/index.ph
p?option=com_content&view=article&id=23&It
emid=19 
 
http://observatoriodamulher.org.br/site/index.php
?option=com_content&task=view&id=81&Itemi
d=21 

A agência Patrícia Galvão faz parte das ações do 
Instituto Patrícia Galvão, como uma agência de notícias 
feminista com características também de observatório, 
uma vez que, para além da produção de notícias sobre 
as mulheres, organiza debates e ações de 
monitoramento da mídia junto a movimentos de 
mulheres e profissionais de comunicação. Foi fundada 
em outubro de 2005, por um grupo de feministas 
independentes, visando construir novos espaços de 
atuação. O Observatório da Mulher busca contribuir, 
resgatar e tornar visíveis as lutas das mulheres no 
Brasil. Visa promover os direitos das mulheres, 
democratizar a comunicação, produzir e veicular 
informações sob o ponto de vista das mulheres, 
promover a educação ambiental e a mudança de hábitos 
de produção e de consumo, além de avaliar as políticas 
públicas sob a ótica de gênero.  

FONTE: Gênero, Poder e Resistência: As mulheres nas indústrias culturais em 11 países. 
 

Os observatórios, de um modo geral, assumem características muito versáteis e 

apresentam diversos objetivos e sistemas de ações que vão desde o formato de uma 

revista eletrônica sobre a mídia até a proposta de ouvidoria pública. Eles podem ser 

divididos em dois grupos gerais, segundo Luís Albornoz e Micael Herschmann (2006): 

um primeiro grupo, em que os observatórios são concebidos como espaços articuladores 

da cidadania a partir dos quais se pode monitorar o funcionamento dos meios de 

comunicação (“observatório fiscal”) e outro, em que são considerados como novos 
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organismos que colaboram através de suas intervenções e reflexões na formação de 

políticas públicas (“observatório think tank”).  

É muito importante ter mulheres trabalhando em observatórios e 
agências de notícias. Com base nas constatações dos 
observatórios e produções de agências feministas você pode 
sugerir alterações na linha editorial e nos formatos dos 
programas, por exemplo. As informações fornecidas por esses 
espaços podem, inclusive, ajudar o movimento de mulheres a 
construir argumentos e produzir mídias de modo diferente. E 
também podem ajudar na reflexão sobre políticas públicas que 
visem à democratização por dentro dos próprios veículos de 
comunicação. (VIOLA, 2011) 
 

Com tal versatilidade, esses organismos vêm sendo usados para contestar as 

notícias veiculadas com enfoque de gênero para a formação de leitoras, ouvintes e 

telespectadoras críticas acerca da mídia e, em alguns casos, oferecendo subsídios para a 

profissionalização de sujeitos atuantes no setor, como ressalta Roseli Goffman, do 

Conselho Federal de Psicologia e Fórum Nacional pela Democratização da 

Comunicação (FNDC): 

Este é um campo mais recente, já do século XXI, e vejo como a 
formação de uma força de trabalho levemente mais democrática 
em conseqüência dos movimentos feministas e de nossa 
participação ativa, embora seja um segmento em que a 
empregabilidade vem sendo gerada pelo terceiro setor, sem 
todas as garantias trabalhistas e com características de 
informalidade. Mesmo com estas características, já estamos 
saindo da caverna do lar e vendo a luz de podermos 
expressarmos nossas idéias na esfera pública  em escala um 
pouco maior. (GOFFMAN, 2011) 

 

Mesmo compreendida como significativa para as militantes feministas 

entrevistadas nessa pesquisa, a ação das mulheres organizadas nos observatórios e 

agências de produção de conteúdos, ao que parece, ainda é tida como insipiente. Elas 

identificam como principais questões a preponderância masculina nesses espaços, a 

falta de recursos e de estratégias mais eficazes para que a intervenção possa ser mais 

efetiva: 

As ações são pontuais. E, em geral, reativas. Não existe uma 
estratégia efetiva do movimento nesse setor. (IRACI, 2011) 
 
Ainda é um lugar de predominância do masculino, mas as 
jovens jornalistas estão chegando e colocando o dedo na ferida. 
Tenho visto e lido o que escrevem as mulheres e sempre me 
surpreendo positivamente. (OLIVEIRA, 2011) 
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Parece que a profissão está se feminilizando, também nesses 
espaços, mesmo que mais lentamente. Mas não vejo uma 
ocupação maior do espaço com temas ou enfoques mais 
específicos das mulheres. (MORENO, 2011) 
 
O exemplo positivo que conheço é a Agência de Notícias 
Patrícia Galvão. Recebo sempre os informes e acho que foi uma 
excelente idéia. Sem contar que as mulheres que atuam na 
Agência têm grande experiência e conhecimento sobre o tema. 
(GOMES, 2011) 
 

 Os depoimentos caminham no sentido do que estamos constatando ao longo 

desse estudo: a baixa representação feminina em vários campos da comunicação como 

resultado da também incipente inserção das mulheres em áreas das TIC e nas redes 

sociais e a falta de apoio e recursos, por parte do Estado, para iniciativas como as dos 

observatórios de gênero e mídia e agências de notícias feministas. Tudo isso converge 

para que tenhamos, como uma das propostas da Rede Mulher e Mídia para a proposição 

de um novo marco legal do setor, o estímulo à produção independente, comunitária e 

radical das mulheres. Essa questão merece destaque ainda quando percebemos que a 

sub-representação feminina (tanto na direção dos meios de comunicação, quanto nas 

suas áreas de opinião) desponta como um dos sintomas do patriarcado.   

Aqui também residem, ao menos, dois graves problemas da atuação das 

mulheres organizadas nesse setor: a falta de uma política de comunicação capaz de 

determinar focos prioritários para a ação política e uma estratégia de diálogo 

permanente com a sociedade brasileira. Uma das consequências dessa fragilidade é a 

baixa capacidade de interlocução e interação social para fora das redes e grupos 

feministas quer seja presencialmente, quer virtualmente, o que reforça a tese da 

dificuldade da superação da “comunicação intramuros”, como assinalaram Fátima 

Jordão e Rachel Moreno. As relações ainda ocorrem por dentro das redes, fóruns e 

ONGs de mulheres, sendo estabelecidas com base na confiança que elas depositam nas 

ativistas e profissionais que trabalham nesses segmentos. Falta uma tática mais arrojada 

das feministas para propor ações com base na igualdade de gênero junto aos 

observatórios e agências de notícias existentes no Brasil.  

O movimento ainda se recente de um lobby mais incisivo junto ao Estado na 

instituição de fundos públicos para viabilizar o financiamento de iniciativas dessa 

envergadura, a exemplo da criação da Patrícia Galvão, que, até 2012, ainda era apoiada 

majoritariamente por organizações internacionais e se sustentava por meio da prestação 
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de serviços altamente especializados no setor de produção, análise de mídia e 

pesquisa159 para diversas outras organizações. 

Instituir núcleos de análise crítica de gênero nos observatórios existentes e criar 

mais observatórios de mulheres emergem como intervenções altamente necessárias para 

um sujeito coletivo que defende o direito humano à comunicação. Desse modo, será 

possível que o próprio movimento tenha autonomia para exercer um maior 

monitoramento dos conteúdos apresentados pelos meios de comunicação e capacidade 

de diálogo, quer seja com as iniciativas da academia (os observatórios brasileiros têm 

como uma das suas características o vínculo com núcleos de pesquisa e produção 

situados em Universidades), quer com as das entidades da sociedade civil. 

Portanto, assim como recomendam os debates da economia política feminista 

sobre das engrenagens que estruturam as indústrias da comunicação, as pesquisas que 

problematizam a relação das mulheres, inclusive na qualidade de produtoras de 

conteúdos nesses veículos, não podem ser dissociadas do contexto econômico, 

simbólico e cultural que permeiam essas relações (Michelle Matellart, 1982).  

Se, cada vez mais, a história é reproduzida e produzida também com o acesso da 

sociedade aos meios de comunicação, cabe, então, investir na realização de pesquisas 

que aportem elementos que ajudem a revelar os conflitos e problemáticas que envolvem 

a presença das mulheres nas indústrias culturais. Investigações capazes de elucidar as 

lógicas (inclusive as sexistas) que norteiam a produção de bens simbólicos no âmbito 

dos grupos de mídia e no cotidiano organizativo dos movimentos de resistência. Não 

podemos cair na armadilha de enquadrar esse público unicamente sob a ótica do 

mercado ou da economia, nem observar sua intervenção em movimentos de 

contestação, nas mídias radicais e observatórios nem de forma isolada ou fragmentada. 

Los condicionantes econômicos y políticos no explicam, por si 
solos, los procedimientos concretos mediante los cuares las 
políticas generales dos dueños se llevam a la pratica em la 
recopilacíon y produción de mensagejes, y cómo se 
internalizam em los valores profissionales de los 
comunicadores que trabaljana ahí. (LOZANO, 1996, p. 92)160 
  

                                                 
159 Inclusive junto com a Agência de Notícias dos Direitos da Infância (ANDI). 
160 Os condicionantes econômicos e políticos não explicam, por eles mesmos, os procedimentos concretos 
mediante os quais as políticas gerais dos donos são levadas em prática quando da cópia e produção de 
mensagens e como se internalizam nos valores profissionais dos comunicadores que ali trabalham. 
(LOZANO, 1996, p. 92) 
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Denis de Moraes (2008) percebe que os fenômenos comunicacionais exigem 

análises cada vez mais consistentes dos mecanismos que constituem as dimensões 

ideológicas presentes das disputas de poder. O pesquisador chama a atenção para os 

elementos que orientam a produção de sentido e incidem sobre a linha editorial e 

construção das notícias. 

Uma análise sobre o papel crucial dos meios de comunicação na 
contemporaneidade não pode prescindir de uma reflexão sobre 
as batalhas ideológicas pela hegemonia. Significa desvelar os 
jogos de consenso e dissenso que caracterizam e condicionam a 
difusão simbólica. Essa perspectiva vincula-se a um dos 
principais eixos da economia política da comunicação: oferecer 
interpretações críticas sobre a produção de sentido em 
determinadas condições de hegemonia, levando em 
consideração as engrenagens socioeconômicas, mercadológicas, 
políticas e ideológicos-culturais que incidem sobre os discursos 
midiáticos. (MORAES in BRITOS, 2008, p. 17) 
 

O que começa a ficar evidente quando estudamos as relações entre as mulheres e 

os meios de comunicação é que quando elas se apropriam das tecnologias, reeditam 

conteúdos, interferem na elaboração de programas e textos no interior das empresas de 

comunicação, possuem conhecimento para acessar e atuar como produtoras de 

conteúdos em mídias radicais alternativas e estão na base do controle social nos 

observatórios de mídia, passam a ter mais condições de incidir politicamente nessa 

arena no Brasil. Contudo, elas ainda têm muito a conquistar, como afirma Alessandra 

Gomes:  

Para quem trabalha com jornalismo mais engajado, de crítica 
social, a dificuldade não é uma questão de gênero, mas do tipo 
de trabalho que se propõe a fazer. Para quem produz este tipo 
de conteúdo, os maiores entraves são a questão econômica, 
visto que sustentar um veículo de comunicação, seja qual for, 
impresso, audiovisual, virtual, é muito dispendioso. Outra 
dificuldade é o preconceito da própria sociedade com relação a 
tais trabalhos, a afirmação e conquista de credibilidade levam 
tempo e necessitam de muito trabalho. Percebo uma enorme boa 
vontade do movimento feminista para este objetivo, mas falta 
apoio, seja em uma maior articulação e diálogo entre as 
organizações feministas e outros movimentos organizados da 
sociedade civil, seja apoio financeiro, para a produção de 
material, distribuição e maior articulação que faça com que tal 
trabalho tenha ressonância. (GOMES, 2011) 

 

Refletimos que a atuação feminina nos observatórios e agências de notícias tem 

sido fundamental no País. Elas têm assumido a tarefa de estruturar, na sua própria 

expressão teórica e prática política, táticas reais de transposição das relações sociais, 
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econômicas, políticas e culturais que ainda mantêm as mulheres em uma posição de 

desvantagem no campo da comunicação no século XXI. No caso brasileiro, as 

experiências das mulheres nesse lócus, mesmo que ainda recentes, levam Vera Vieira, 

da Rede Mulher e Educação, a observar: “São poucas as desbravadoras. Trata-se de um 

esforço enorme, mas que, por razões óbvias, não encontra a ressonância necessária”.  

 

5. 4 – As mulheres nas mídias radicais  

 

O contexto nacional da mídia nos ajuda a compreender as razões que levaram o 

movimento feminista a despontar como um dos sujeitos coletivos que mais têm 

publicizado, entre os anos de 1995 e 2001, sua defesa da democratização dos meios de 

comunicação no Brasil. Suas militantes intensificaram seus embates com organizações 

do setor a partir dos anos de 1980, quando passaram a sistematicamente criticar os 

órgãos de imprensa por fazer uma leitura equivocada das propostas feministas e difundir 

o machismo.  

A produção feminista não contesta somente a concentração de poder em poucas 

redes mundiais de informação. Lança críticas aos sistemas econômicos e políticos que 

exacerbam as desigualdades de gênero. Voltando ao caso brasileiro, é imprescindível 

refletir sobre como estender o som das vozes das mulheres “em um País onde apenas 

cinco grupos de empresas familiares controlam a grande mídia” (LIMA, 2006, p. 104-

105).  

A exposição das mulheres de forma estereotipada e depreciativa preocupou as 

feministas, que utilizaram veículos próprios, principalmente nos anos de 1980161, como 

uma tentativa de popularizar a causa e convocar a classe feminina a se posicionar 

publicamente contra o sexismo nos meios de comunicação. As análises da época 

indicam que a imprensa geralmente retratava as militantes como mal-amadas ou 

inimigas dos homens. É nesse campo de batalha mediado por conflitos e disputas entre 

projetos de sociedade que as mulheres surgem, muitas vezes, como objetos de consumo 

nas músicas, na propaganda e nos conteúdos jornalísticos. Foi a partir desse período que 

elas apostaram na produção independente, principalmente para o rádio e a televisão e, a 

                                                 
161 Nesta época, ficaram conhecidos nacionalmente os jornais “Brasil Mulher” e “Nós Mulheres”, embora 
ocorram registros de imprensa dirigida às mulheres no Brasil desde o século XIX. 
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partir dos anos 2000, também pela internet. Compreendendo, na prática cotidiana, o que 

Arbex Junior162 pontua:  

A mídia “alternativa” ou “independente” permite a ruptura, 
ainda que em pequena escala, do edifício comunicativo 
hegemônico construído pelas grandes corporações. Permite que 
discursos e linguagens ofereçam as mais variadas perspectivas; 
que pautas sejam produzidas com uma preocupação não 
orientada pelo lucro. Nesse sentido, o pluralismo oferecido por 
essas mídias, em seu conjunto, é tão importante quanto o 
conteúdo ideológico de cada uma delas, propriamente dito. É 
importante que todos possam expressar os seus pontos de vista: 
católicos, protestantes, anarquistas, comunistas, socialistas, 
punks, democratas, “culturalistas”, zapatistas, homossexuais 
etc. etc. O pluralismo, mais do que a “verdade” de uma única 
ideologia, é a verdadeira resposta ao “pensamento único” 
voltado para o mercado. (ARBEX, 2001) 

 

Um dos exemplos da ação feminista em comunicação ocorreu ainda no final dos 

anos de 1970, quando a Rádio Nacional de Brasília colocou no ar diariamente, das 9 às 

12 horas, o programa Viva Maria, um dos primeiros a mobilizar as mulheres contra a 

violência doméstica e em defesa da qualidade no atendimento à saúde sexual e 

reprodutiva. Uma das características do programa, até o ano de 2012, quando a 

produção completou 31 anos, é a interação com as ouvintes, que comemoram o 8 de 

março163
 com transmissões realizadas da rodoviária ou da Praça do Povo, na capital do 

País. O Viva Maria saiu do ar em 1990, após uma reforma na grade de programação da 

emissora e por sofre censura do governo Collor, o que provocou protestos do 

movimento feminista, que encaminhou uma carta com cinco mil assinaturas à 

Presidência da República e levou o programa a retornar, para seu público, em 1994. 

Depois disso, foi novamente extinto em 1996. Só em 2004 o programa volta, ao ar, 

definitivamente. 

A experiência do Viva Maria inspirou uma revolução na comunicação feminista, 

que começou a tomar forma quando estratégias nacionais de acesso do discurso das 

mulheres organizadas à mídia obtiveram inegável impacto social. Duas articulações 

elevaram o status do sujeito político feminista a formador de opinião: a Rede Nacional 

Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos (Rede Feminista de 

Saúde) e a Rede de Mulheres no Rádio. 

                                                 
162 ARBEX, Junior. Mídia Alternativa Versus  Pensamento Único. Extraído de: 
http://www.dhnet.org.br/dados/manuais/dh/br/manual_midiadh/51_midiaalternativa.htm. Acesso em: 
26/08/2011, às 23h. 
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A Rede Feminista de Saúde fomentou, nos anos de 1990, discussões com as 

pautas centrais da agenda do movimento, demarcando sua posição diante de temas 

polêmicos, como o aborto e lesbianidade. Foi pioneira ao promover debates entre 

feministas e profissionais dos meios de comunicação, ao realizar, entre 1997 e 1999, 

seminários regionais. Além de diagnosticar ruídos na comunicação entre ativistas e 

jornalistas, os encontros forneceram subsídios tanto para melhorar a cobertura dos 

veículos quanto para qualificar as militantes para falar no rádio e na televisão. O 

resultado dos eventos foi a publicação do livro “Mulher e mídia, uma pauta desigual?”, 

em 1997.  

Outra ação voltada ao incremento da participação das mulheres na imprensa, a 

partir dos anos de 1990, foi a organização da Rede de Mulheres no Rádio164. Sua 

tessitura foi consolidada por meio da Rede Cyberela, um projeto da ONG Cemina, que 

investiu na inclusão digital feminina165, na veiculação de programas de rádio via 

internet e na participação das mulheres nas TIC, um conceito que, de acordo com o 

Cemina: “Abrange as inovações tecnológicas e a convergência de informação e 

comunicação que têm transformado a sociedade de informação e conhecimento, ao 

estender os alcances das redes a muitas partes do mundo” (CEMINA, 1998, p. 28).  

Em vários países ao redor do mundo, um número razoável de 
mulheres tem se convertido em ativas participantes dos temas 
relacionados ao uso das TIC. Essa incidência abrange aspectos 
que vão desde o fato de assegurar o acesso local, participação 
em reuniões nacionais sobre políticas de TIC, desenvolvimento 
de serviços de informação, redes virtuais de mulheres e 
produção de material de capacitação com perspectiva de gênero, 
assim como oferecer recomendações em temas como desenho e 
implementação de TIC. Mas, estariam elas produzindo 
conteúdo e formato adequados à linguagem das novas 
tecnologias, visando interagir com um público mais amplo? 
(VIEIRA, 2011) 

 
A paixão que as integrantes da Rede têm pelo veículo166 e seu recente acesso às 

TIC e redes de comunicação via internet têm possibilitado o exercício da fala pública na 

                                                                                                                                               
163 Data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. 
164 A partir de 2007, essa articulação passou a ser denominada de Rede de Mulheres em Comunicação, 
com uma articulação de ativistas que desenvolvem seus trabalhos em mídias radicais, principalmente no 
rádio, via internet (ciberativismo), além de produções para televisão. 
165 Uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo (2001) sobre o afastamento das mulheres dos processos 
tecnológicos revela que 30% das entrevistadas nem sequer sabiam o que era a internet, 73% nunca 
haviam trabalhado com computador e 86% não tinham acesso à internet. 
166 Cerca de três bilhões de aparelhos funcionam no mundo. E, de todas as tecnologias da informação e da 
comunicação, o rádio continua sendo a mais difundida e a mais barata (disponível em: 
www.swissimfo.com.br. Acesso em: 02/12/2003, às 21h.  
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mídia para centenas de mulheres, numa troca de relatos e histórias de vida que vêm 

mobilizando radialistas para intervenções políticas e campanhas em prol da cidadania 

feminina em todo o país. As ações mantêm sintonia com a AMARC-WIN167 (Women’s 

International Network of Amarc, a Rede Internacional de Mulheres da Amarc168), que 

promove a comunicação como direito universal do ser humano e o acesso das mulheres 

aos meios massivos.  

A WIN representa uma larga assembléia de mulheres comunicadoras, que 

trabalham para assegurar os direitos das mulheres à comunicação com o movimento de 

rádios comunitárias. Os princípios básicos da WIN, subscrevendo os princípios da 

Plataforma de Ação de Pequim, procuram promover: o direito da mulher comunicar 

como um direito básico expresso pela rádio comunitária; o empoderamento das 

mulheres, a igualdade de gênero e a melhoria das condições e posições das mulheres em 

todo o mundo; o acesso das mulheres a todos os níveis da rádio comunitária, incluindo a 

tomada de decisões; a expressão das próprias mulheres nas suas comunidades, por meio 

de programas de capacitação e da troca de produções em nível local e internacional; e a 

alteração das imagens negativas de estereótipos de homens e mulheres nos meios de 

comunicação, reproduzidos por todo o mundo. 

As iniciativas da AMARC-WIN consistem no resgate do rádio como aliado na 

divulgação do feminismo para as populações mais desinformadas, atingindo, 

principalmente, as mulheres que moram em áreas rurais e regiões ribeirinhas. Nota-se 

uma tentativa de apropriação cidadã do veículo, contrariando o curso das indústrias 

culturais. Entendemos que tais ações estabelecem conexões com o pensamento de 

Martín-Barbero: 

O rádio fala basicamente seu idioma – a oralidade não é mera 
ressaca do analfabetismo, nem o sentimento é subproduto da 
vida para os pobres – e pode assim servir de ponte entre a 
racionalidade expressivo-simbólica e informativo-instrumental, 
pode ser e é algo além de mero espaço de sublimação: aquele 
meio que, para as classes populares, “está preenchendo o vazio 
deixado pelos aparelhos tradicionais na construção de sentido”. 
(MARTÍN-BARBERO, 1997, p.315). 
  

                                                 
167 Cujo endereço é: http://win.amarc.org/index.php. 
168 A AMARC – Associação Mundial de Rádios Comunitárias, fundada em 1983, no Canadá, é uma 
organização não governamental internacional, de caráter laico e sem fins de lucro. Agrupa mais de 4.000 
rádios comunitárias, federações e aliados das rádios comunitárias em mais de 115 países. A missão da 
AMARC é promover a democratização das comunicações para favorecer a liberdade de expressão e 
contribuir para o desenvolvimento equitativo, socialmente justo e sustentável de nossos povos. 
Democratizar a palavra para democratizar a sociedade. Disponível em: http://amarcbrasil.org/o-que-e-a-
amarc/. Acesso: 10/10/2011, às 13h.  
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Outra característica das associadas da Rede de Mulheres no Rádio (hoje Rede de 

Mulheres em Comunicação) é a interação dos programas com o público, que pode, 

inclusive, produzir suas notícias, divulgá-las no ar e na internet. Para o Cemina, o 

formato do rádio facilita a inserção das mulheres, uma vez que junta oralidade com 

tecnologia e abre possibilidades de transmissão com base na difusão de informações por 

ondas eletromagnéticas, em diversas freqüências.  

Era imprescindível, ainda nos anos de 1990, a AMARC-WIN fomentar o eco das 

propostas das mulheres presentes nas culturas de oposição. “Eu diria que devíamos 

fazer uma opção preferencial pela mídia” (BERNARDO apud OLIVEIRA, 1997, p.15). 

A frase de Maristela Bernardo, durante o seminário nacional Mulher e Mídia, Uma 

Pauta Desigual?, em 1997, pela Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos 

Reprodutivos, retrata bem esse momento. Foi quando as ativistas brasileiras entenderam 

que precisavam sair das margens da sociedade e ampliar o som das vozes de resistência 

diante do poder simbólico dos meios de comunicação, entendido como “poder invisível 

o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe 

estão sujeitos ou mesmo que o exercem” (BOURDIEU, 1998, p. 7-8).  

Nesse sentido, as organizações femininas identificaram a necessidade de adquirir 

conhecimentos técnicos e produzir conteúdos com o olhar de gênero, sobretudo na 

produção das mídias radicais alternativas. Elas passaram a “encarar a mídia como lócus 

privilegiado da ação política em si, e não como mero mecanismo de divulgação para 

públicos amplos de nossas ações e discursos” (JORDÃO, 1999, p. 119).  

Seguindo essa linha, as feministas promoveram encontros para qualificar as 

mulheres para a produção de conteúdos; a sensibilização de profissionais de imprensa 

para coberturas sem viés sexista; a denúncia pública das violações aos direitos das 

mulheres nos meios massivos; a elaboração de propostas políticas para a intervenção na 

radiodifusão; a formação de fontes para a mídia; a ação das mulheres na qualidade de 

produtoras de conteúdo e a formação de grupos de leitura crítica dos meios de 

comunicação. 

Na verdade, é uma luta enorme contra grandes conglomerados 
de comunicação e visões ainda muito conservadoras de 
instituições (religiosas, escolas, mídia, família), a quem não 
interessa questionar estereótipos femininos e empoderar as 
mulheres, porque isso faz questionar papéis historicamente 
determinados de mulheres e homens na sociedade. Ressalto que 
há resistência, às vezes, das próprias mulheres em reconhecer as 



PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO – UFPE 
                  Gênero, Poder e Resistência: As mulheres nas indústrias culturais em 11 países  

 

 

 

274 

desigualdades de gênero veiculados nos meios de comunicação, 
que, em muitos casos, refletem as desigualdades existentes na 
própria sociedade e são reproduzidas e não questionadas pelas 
mesmas, como uma educação machista dos homens que as 
rodeiam. (GOMES, 2011) 

 

A experiência das mulheres organizadas revela que nem todos os públicos 

podem ser enquadrados em um modelo estanque de receptor, por vezes classificado 

como uma vítima da ideologia dominante. Reduzir a recepção a tal status implica na 

adoção de uma concepção notadamente retrógrada quanto ao papel do sujeito na 

comunicação hoje, sobretudo quando compreendemos as feministas como participantes 

de uma intensa luta política que visa à transformação do papel da mídia e à superação 

das desigualdades de gênero também nessa seara. Rotular o receptor como um ser 

teleguiado e manipulável, de modo geral, significa desconhecimento acerca das 

contradições que envolvem os processos comunicacionais em curso no Brasil e ignorar 

que a recepção, como exprime Martín-Barbero (2003), não é um ponto de chegada, mas 

de partida na comunicação. Portanto, compreendemos recepção e emissão como 

processos dialógicos e inseparáveis. Essa concepção teórica nos leva a questionar, 

sobretudo, qual deve ser o lugar do/a comunicador/a em nossa sociedade. Martín-

Barbero compreende que esse sujeito deve assumir a identidade política como 

mediador169: 

Comunicação significará então colocação em comum da 
experiência criativa, reconhecimento das diferenças e abertura 
para o outro. O comunicador deixa, portanto, de figurar como 
intermediário - aquele que se instala na divisão social e, em vez 
de trabalhar para abolir as barreiras que reforçam a exclusão, 
defende o seu ofício: uma comunicação na qual os emissores-
criadores continuem sendo uma pequena elite e as maiorias 
continuem sendo meros receptores e espectadores resignados – 
para assumir o papel de mediador: aquele que torna explícita a 
relação entre a diferença cultural e desigualdade social, entre 
diferença e ocasião de domínio e a partir daí trabalha para fazer 
possível uma comunicação que diminua o espaço das exclusões 
ao aumentar mais o número de emissores e criadores do que o 
dos meros consumidores. (MARTÍN-BARBERO in MORAES, 
2003, p. 69) 

                                                 
169 É importante destacar que a definição de mediação apresentada por Martín-Barbero difere do conceito 
já trabalhado por Marx. De acordo com o Dicionário do Pensamento Marxista, a mediação “é uma 
categoria central da dialética. Em um sentido literal, refere-se ao estabelecimento de conexões por meio 
de algum intermediário. Como tal, figura com destaque na epistemologia [...]. E na lógica, em geral, 
dando conta dos problemas do conhecimento imediato/mediato, de um lado, e dos problemas do 
silogismo - ou ‘inferência mediata’ - do outro” (BOTTOMORE, 1988, p. 263-264). 
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Se as feministas brasileiras não pretendem atuar como reféns da mídia, uma vez 

que estão cientes de que é o uso social diferenciado e a participação nas discussões 

sobre políticas públicas que vai levá-las a romper com as interdições que enfrentam 

cotidianamente no embate com esse setor, reconhecem que, tampouco, estão imunes aos 

seus efeitos. A complexidade do cenário sociocultural no qual o objeto da pesquisa está 

mergulhado é um aspecto a ser considerado nos estudos acerca das indústrias culturais. 

É nesse percurso que resgatamos um conceito consistente que, ao dialogar com o 

mediador, de Martín-Barbero, poderá enriquecer as análises: trata-se da definição de 

“audiência ativa”, de John D.H. Downing. Segundo Machado: 

 
O autor [Downing] substitui conceitos antigos de público, espectador 
e leitor por uma idéia muito mais estimulante de audiência ativa, 
partindo do pressuposto de que as formas alternativas de mídia dão 
expressão às tendências mais avançadas de cultura popular, 
pressupondo, portanto, um público que elabora, ele próprio, os seus 
produtos, em lugar de apenas absorver passivamente as mensagens 
disseminadas pela grande mídia. A audiência ativa não é mais, como 
na mídia hegemônica, uma massa amorfa e indiferenciada de pessoas 
cuja única coisa em comum é o fato de estar sintonizadas em um 
mesmo canal, mas uma massa qualitativa de pessoas que mantêm 
uma relação dinâmica com determinados movimentos sociais, 
constituindo, portanto, uma esfera pública alternativa. Essa audiência 
se distingue nitidamente do conceito de público reduzido apenas ao 
seu aspecto de consumidor (de programas e também de produtos 
anunciados nesses programas), adotado nos estudos de comunicação 
de massa. Com isso, a abordagem de Downing finalmente libera a 
mídia de sua carga puramente mercadológica. (MACHADO in 
DOWNING, 2002, p.14-15) 

 

Essa teia de articulações culminou, ainda, dentre outros resultados, com o 

nascimento do Instituto Patrícia Galvão, em 2002. Organização que, em 2009, 

redimensionou suas estratégias, inclusive ao estabelecer parcerias e alianças com a 

Agência de Notícias dos Direitos da Infância (Andi), para atuar na sistematização, 

monitoramento da mídia e elaboração de notícias acerca dos direitos humanos das 

mulheres. Desse modo, passou a se denominar Agência Patrícia Galvão, uma produtora 

feminista com associadas de todo o País, e que teve forte presença, junto com a Rede 

Mulher e Mídia, na I Conferência Nacional de Comunicação (Confecom).  

Também pensando em problematizar as questões de gênero, classe, raça e 

orientação sexual no âmbito das políticas de comunicação, a Agência Patrícia Galvão 

tem realizado eventos, como o Seminário Nacional Mulher e Mídia, desde 2004, que 
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conta com o apoio de diversas instâncias governamentais, a exemplo das Secretarias de 

Mulheres e de Igualdade Racial, bem como de agências internacionais de cooperação, 

como a Fundação Ford. As iniciativas das mulheres, em âmbito regional, também têm 

sido significativas no Brasil. Estados como Pernambuco e Paraíba, no Nordeste 

brasileiro, protagonizam debates, encontros e ações políticas em torno do controle social 

da imagem da mulher na mídia.  

Se em 2011 elas criaram um Observatório de Mídia na Universidade Federal da 

Paraíba (http://observatoriodamidiaparaibana.blogspot.com/) e se articularam para 

processar os veículos de comunicação que apresentavam as mulheres de forma 

sensacionalista naquele estado, a luta teve início bem antes em Pernambuco. O 

investimento das militantes, sobretudo de organizações não-governamentais, a partir dos 

anos 2000, potencializou a produção de spots e programas de rádio170, de VT’s e 

documentários para televisão e rádio, campanhas publicitárias (para enfrentar o sexismo 

na sociedade) e de projetos voltados a habilitar as mulheres para o cyberativismo. 

Possibilitou a existência da ONG Loucas de Pedra Lilás171. A organização também 

veiculou sua produção audiovisual na TV Universitária/PE, em parceria com a ONG 

Sinos172, nas tardes dos sábados, até 2009. 

Seguindo essa tendência, os grupos pertencentes ao Fórum de Mulheres de 

Pernambuco (FMPE)173 qualificaram ativistas para a produção de conteúdos para rádio, 

televisão e web, com a realização do projeto Mídia Advocacy. Trata-se de uma 

formação política em feminismo e comunicação por onde já passaram mais de 400 

militantes entre 2004 e 2011. O FMPE estimula as ativistas a aprenderem a alimentar 

sites, blogs, boletins eletrônicos e propicia a comunicação delas por meio de uma rede 

eletrônica denominada “infos”. Já em 2007, as comemorações do dia internacional da 

mulher (8 de março) contaram com um vídeo-denúncia sobre a exploração dos corpos 

                                                 
170 Temos como exemplo a produção do Rádio Mulher, programa realizado pela ONG feminista Centro 
das Mulheres do Cabo, desde 1997, que, de acordo pesquisas de audiência da Rádio Farol FM (emissora 
onde o programa é veiculado de segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia), alcança 100 municípios de 
Pernambuco e Alagoas. O programa também é veiculado por uma emissora comunitária no Cabo de 
Santo Agostinho, a Calheta FM. 
171 A ONG, fundada em 1996, produz campanhas para rádio e televisão, vídeos, vts e spots com conteúdo 
feminista, além de peças e esquetes teatrais e disponibilizam suas ações pelo site: www.loucas.org.br. 
172 Organização que desenvolveu projetos nas áreas de comunicação e direitos humanos, inclusive para 
emissoras de rádio e televisão, até 2006. 
173 O Fórum de Mulheres de Pernambuco (FMPE) é uma articulação feminista composta por mais de 80 
entidades que retratam a pluralidade do movimento de mulheres: ONGs, grupos de mulheres populares, 
sindicatos, secretarias de mulheres de partidos políticos, núcleos universitários, jovens feministas, 
trabalhadoras rurais, mulheres negras e quilombolas e feministas autônomas de todo o Estado.  
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femininos pela mídia, postado no Youtube. A iniciativa partiu de militantes do FMPE e 

da ONG Ventilador Cultural, situada em Olinda/PE.  “A mídia étnica minoritária e a 

mídia feminista, para citar apenas dois exemplos que exprimem as prioridades e 

aspirações das culturas forçosamente excluídas, constituem uma importante dimensão 

da mídia radical alternativa” (DOWNING, 2002, p. 36). 

5.5 – Para sair das margens 

 

A trajetória de um movimento cuja intervenção nos cenários social, político e 

acadêmico acentuou-se a partir da década de sessenta nos mostra que as feministas 

trilharam por vários caminhos rumo ao rompimento definitivo com a dicotomia entre as 

esferas privada e pública. Elas estão nas ruas, nos espaços de produção da cultura, nos 

movimentos sociais, nas arenas institucionalizadas de poder e nas redes. Mais: querem 

sugerir agendas e ter o reconhecimento da sua capacidade de interlocução nos debates 

entre a sociedade organizada e o Estado. 

 A chamada virada cultural feminista apresenta seus frutos também na 

intensificação da ação de um sujeito coletivo junto aos meios massivos, principalmente 

a partir dos anos de 1990. Se o patriarcado ainda persiste como forma de organização 

social, sendo reproduzido pelas lógicas de produção e comercialização de conteúdos dos 

meios de comunicação, ele parece não ter a mesma força de antes. As investigações 

realizadas por pesquisadores dos ramos multidisciplinares da comunicação nos mostram 

que o movimento feminista, como uma expressão dos grupos socialmente 

marginalizados, tem muito a contribuir para a construção de um mundo baseado numa 

política de solidariedade e no reconhecimento da existência de uma sociedade não 

apenas composta de maiorias e minorias, mas de pluralidades (BHABHA, 1998, p. 34). 

Mesmo com dificuldades e fragilidades, a política feminista no Brasil, articulada 

de modo radical e lançando mão da comunicação, traz novas atrizes para o diálogo com 

a sociedade. Elas entram na disputa, junto com outros grupos, por um espaço de 

interlocução com o Estado, no âmbito das políticas públicas de comunicação, e nos 

debates oportunizados por emissoras de rádio, televisão, nos jornais, portais da internet 

e nas redes sociais, como observam Mabel Dias, Nilza Iraci e Denise Viola, que 

elencam as pautas prioritárias do movimento nesse campo: 

A luta por uma comunicação igualitária, democrática e não 
discriminatória; a elaboração de um marco regulatório para o 
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sistema de comunicação do Brasil e a ampliação do controle 
social sobre a mídia brasileira. (DIAS, 2011) 
 
A ação feminista deve ser a mobilização, formação e 
“convencimento” de que a comunicação é como um nexo de 
empoderamento para o movimento em geral e para as mulheres 
em particular. Demonstrar qual o benefício do uso da 
comunicação no desenvolvimento das nossas lutas cotidianas. 
Fazer o link do que esse tema tem a ver com todas as demais 
lutas por democracia e direitos e no crescimento da nossa 
organização. E deveria, ainda: Fomentar fóruns de debate e 
reflexão sobre o conceito de liberdade de expressão, marco 
regulatório convergente para radiodifusão e telecomunicação, 
marco civil e internet, a fim de qualificar e ampliar a presença 
das mulheres nos diferentes espaços de discussão. Estamos no 
caminho, mas há muito ainda por fazer. (IRACI, 2011) 
 
As mulheres precisam participar de todo o processo que 
envolva a comunicação no Brasil. Desse modo, o controle 
social da imagem da mulher na mídia deve ser uma agenda 
fundamental. Contudo, é necessário sensibilizar a população 
para derrubar a carga ruim que paira sobre o termo controle. 
Desmistificar a palavra, que não tem nenhuma relação com a 
censura, mas com a participação das pessoas e seu poder de voz 
nas comunicações no país. Essa pauta tem relação com a 
formação com os/as profissionais de mídia e com o exercício da 
liberdade de expressão sem violação de direitos em nossa 
sociedade. Afinal, todo mundo sai ganhando quando se tem 
uma sociedade sem racismo, sem sexismo, sem homofobia... E 
os meios de comunicação são centrais no processo de 
construção de uma humanidade mais igualitária e justa. 
(VIOLA, 2011) 

 

Elas estão saindo das bordas para atuar, como querem suas líderes e demais 

militantes, como protagonistas da história das transformações nas comunicações 

brasileiras, inclusive rompendo com os preconceitos que ainda pairam sobre a defesa do 

controle social nesse setor. Desmistificar os sistemas que sustentam e naturalizam a 

dominação masculina estão na pauta desse movimento que tem, mesmo antes do 

processo da Confecom, em 2009, compreendido que precisava apostar no 

estabelecimento de uma política de alianças com outros setores que militam na arena 

comunicacional. Não que esse tipo de parceria tenha sido fácil de conquistar, uma vez 

que os movimentos sociais, como detectamos, ao longo das entrevistas das feministas, 

também estão “contaminados” por desvalores que fomentam processos de 

discriminação/opressão e reeditam, nas formas organizativas dessas organizações, as 

relações assimétricas entre os sexos. Os verdadeiros avanços que as feministas 
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pretendem empreender em nossa sociedade passam pela existência de uma comunicação 

não sexista. 

Essas percepções estão articuladas com a intensificação do manuseio de 

ferramentas, técnicas e produções em várias linguagens pelas mulheres organizadas, 

como parte de um projeto político, e não apenas de modo instrumental para divulgação 

de suas causas e reivindicações. E a criação de redes, como a de Mulheres em 

Comunicação e a Mulher e Mídia, reforçam que o princípio feminista da auto-

organização está cada vez mais vivo. A existência das redes incidindo nos debates 

públicos sobre as políticas de comunicação também demonstra a disposição das suas 

militantes em sair das margens e pautar a agenda do setor. Elas querem instituir que as 

desigualdades de gênero na comunicação representam um atentado às possibilidades de 

alargamento da participação da sociedade no processo de democratização dessa seara no 

Brasil. 

Além disso, o que começa a ficar explícito em meio à forte presença do sexismo, 

que impõe tetos de vidro às carreiras profissionais das mulheres, por restringir sua 

ascensão e limitar os cargos a ocupar, quer seja nas indústrias culturais (ver dados do 

capítulo III desta tese), ou no mercado das TIC, é a percepção delas de que tais 

interdições só poderão ser superadas se forem diagnosticadas e visibilizadas.  

O investimento das militantes da Rede Mulher e Mídia deve ser direcionado 

tanto à incidência qualificada na proposição de políticas públicas, quanto para a 

ampliação de canais de interlocução com organizações de comunicação e junto ao 

Estado. Essas questões são fundamentais, inclusive porque estamos levando em 

consideração que até a I Confecom se constituiu em espaço de disputa interna entre os 

movimentos sociais que reivindicam uma comunicação mais democrática. Jacira Melo, 

do IPG, analisa que a I Confecom pecou pela reprodução do machismo. Desse modo, as 

feministas tiveram que mostrar seu empoderamento técnico e político acerca dos temas 

da conferência para obter reconhecimento como sujeito no processo. 

Na própria Confecom, os grupos (Intervozes, CUT, Radialistas 
etc.) que estavam querendo tomar a dianteira, ficavam todos 
blocados para discutir e pouco interagiam com todos os 
participantes. E a maioria presente no plenário ficava fora disso. 
A maioria era composta por negros/as, mulheres e gays, 
deficientes e lésbicas. E eu pensei: passamos um ano junto com 
essas pessoas e elas não nos respeitam. Dentro da organização 
da Confecom, nós não fomos consideradas como sujeito 
político. Depois, esses grupos vieram falar conosco nas 
votações. Era uma lógica dos congressos estudantis dos anos de 
1970. E essa lógica das confrarias e fragmentações denuncia o 



PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO – UFPE 
                  Gênero, Poder e Resistência: As mulheres nas indústrias culturais em 11 países  

 

 

 

280 

que é o pós – Confecom, com a instrumentalização dessas 
parcerias. Agora, dentro da Confecom, nós tivemos posição 
própria e fomos sujeito político junto com as mulheres negras 
porque temos conteúdo. Nosso reconhecimento foi dado pela 
nossa expertise, pelo nosso conteúdo e porque tínhamos 
proposta. Essa postura desses coletivos, na Confecom, me 
lembrou muito os ambientes dos partidos e dos sindicatos. Na 
verdade, eles querem a nossa presença numérica, mas não nos 
qualificam na decisão. Nossas questões eram tidas como 
menores. A maior questão era a técnica. Como resultado, as 
propostas da I Confecom que incluem as perspectivas de 
gênero, raça, etnia e orientação sexual aparecem de modo 
residual. Não são estruturantes. (MELO, 2011) 

 

Nesse panorama, é imperativo questionar: os movimentos sociais que se 

reivindicam populares por lutar pela democratização da comunicação não deveriam, em 

tese, se configurar como os canais mais legítimos para o estabelecimento de políticas de 

aliança que visem ao enfrentamento das discriminações e opressões impostas 

culturalmente às mulheres que atuam (profissionalmente ou como militantes) nessa 

esfera? 

Ocorre que em países como o Brasil, a situação de desvantagem feminina no 

mercado de trabalho da comunicação é reproduzida no mundo das organizações civis, 

onde teoricamente deveria haver maior eqüidade nas relações de poder, há sérios 

entraves para que as mulheres possam atuar em pé de igualdade com os homens.  

O jogo de poder no campo da comunicação é pouco 
democrático, é masculino e sexista. Essas organizações que 
estão nesse lugar, nesses 20 anos, quase todas, não investiram 
na compreensão da capilaridade dessa discussão nesse debate. 
A única que tem essa visão é o Intervozes. E, nesse lugar, nossa 
interlocução com o Intervozes é sincera e rica. Mas, há um 
núcleo duro e pouco democrático nos movimentos de 
comunicação. Esse movimento, numa perspectiva de ação 
política e de reconhecimento de sujeitos, é masculino, é branco, 
é racista e classista. (MELO, 2011). 

 

Como ressalta Jacira Melo, o espaço não está garantido. Precisa ser negociado. E 

as mulheres têm que disputar, como revela a blogueira feminista Suely Oliveira: 

Ainda é preciso muita luta para que as mulheres possam atuar 
livremente. Recentemente, tivemos uma experiência bem 
interessante, pois faço parte das Blogueiras Feministas, que 
reúne cerca de 300 blogueiras de todo o Brasil. Participamos 
ativamente da preparação nos estados do II Encontro Nacional 
do Blogprog174. No entanto, quando solicitamos a presença das 

                                                 
174 Mais informações em: http://mariafro.com.br/wordpress/2011/05/12/2%C2%BA-blogprog-nacional-
inscricoes-abertas-corrao/. Acesso em: 22/12/2011, às 23h. 
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feministas para organização do próximo encontro, para 
fazermos parte da comissão, isso foi questionado com o 
argumento de que assim teriam que incluir negros e 
homossexuais. Ainda é um reduto machista e vejo muita luta 
pela frente. (OLIVEIRA, 2011) 

 

A foto, abaixo, da composição da comissão organizadora do II Encontro do 

Blogprog, realizado em agosto/2011, em Brasília, espelha bem a realidade que Suely 

Oliveira relata:  

Foto 10 – comissão organizadora do II Encontro do Blogprog/2011. 

 

Outra rede com desigualdades na participação entre homens e mulheres é a 

Associação Brasileira de Rádios Comunitárias (Abraço). A entidade, fundada em 

1996175 está tentando colocar sua política de gênero em prática e as suas militantes 

conseguiram uma vitória histórica no último congresso, em 2011. Exigiram o 

estabelecimento de uma cota de 30% para a participação feminina no encontro. 

Informes da entidade dão conta de que 30% das 500 emissoras esperadas para o evento 

eram coordenadas por mulheres. Elas não perderam tempo. Logo no primeiro dia do 

Congresso, promoveram, em parceria com a Rede de Mulheres em Comunicação, uma 

roda de diálogo com 150 mulheres de emissoras comunitárias do Brasil. Apesar da 

vitória, a integrante da Rede Mulher e Mídia, Mabel Dias, que ocupava a coordenação 
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de gênero da entidade, na Paraíba, desde 2010, foi excluída da Abraço, em 2011, por 

pautar sua intervenção nos princípios do feminismo. 

Eu não estou mais na Abraço!  Me retiraram da coordenação de 
gênero sem ao menos me comunicar! Soube através de outra 
pessoa. Disseram que meu feminismo era contra os homens. 
Que argumento ridículo! Sabemos que a Abraço é bastante 
machista e por isto inibe, dificulta a organização e participação 
das mulheres. Fui coordenadora de gênero por dois anos e pude 
perceber que, infelizmente, havia uma pequena participação de 
mulheres. Não encontrei muito apoio da entidade para realizar 
estas atividades (de mobilização das mulheres) e as próprias 
mulheres da Abraço não tinham nenhum conhecimento sobre 
feminismo, gênero e as rádios estavam desarticuladas em 
algumas regiões. Os discursos falavam em acabar com isto (o 
machismo). Para isto, foi aprovado o regime de cotas para as 
mulheres no Congresso Nacional, no final de 2011, em Brasília.  
Parecia que as coisas estavam melhorando, mas era apenas uma 
tática para que os dirigentes nacionais permanecessem mais 
tempo no poder.  (DIAS, 2011) 
 

As organizações da sociedade civil que atuam junto com as culturas de oposição 

e movimentos de resistência por políticas democráticas nas comunicações no Brasil são 

classificadas, por Venício Lima (2010), como parte dos “não atores” no setor. São 

coletivos nacionais que se expressam publicamente, inclusive por meio de mídias 

radicais e outros “canais alternativos” sobre os destinos da mídia no País, mas que ainda 

têm pouca influência sobre os governos (nas esferas municipal, estadual e federal). Suas 

propostas são sistematicamente ignoradas quando o Estado planeja executar alguma 

estratégia para o setor (vejamos a escolha do padrão de TV Digital, em 2006, e as 

decisões que envolveram o PNBL e a interdição do debate em torno de um marco legal 

para a comunicação, ambos em 2011). Jacira Melo, da Agência Patrícia Galvão, 

concorda com a posição do pesquisador: 

Tendo a concordar com Venício Lima. Em termos de ator, 
como agente, poderíamos dizer que a discussão da TV Digital 
está para o movimento social assim como os debates em torno 
do plano nacional de comunicação. A sociedade civil 
organizada não foi agente de poder nessa discussão. O elemento 
fundamental é mercadológico. Ele rege as discussões e o 
posicionamento dos governos. Ele é preponderante e norteia o 
posicionamento dos governos desde Fernando Henrique 
Cardoso, o de Lula e o de Dilma. Essa área mais sofisticada da 
comunicação, da macroeconomia, está sendo pensada e 
regulamentada minimamente, e a TV digital e a banda larga são 
exemplos de acesso, numa perspectiva de mercado e não numa 
pesquisa de políticas públicas. O governo está ali como 
mediador do mínimo que pode ser estabelecido para que a 

                                                                                                                                               
175 E coordenada, desde então, por ativistas do sexo masculino. 
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sociedade consumidora seja respeitada. Não há política de 
sistema de comunicação pensada com a dignidade desse nome. 
Qual o lugar da sociedade civil nesse debate se o governo pensa 
na população como consumidora e joga o jogo do macro 
negócio? (MELO, 2011) 

 

O que está em evidência é a baixíssima participação de representações que 

espelham a pluralidade de interesses da sociedade na área da comunicação. 

Historicamente, os governos brasileiros dialogaram, quase que unicamente, com o setor 

privado, com políticos e grupos religiosos com negócios nessa seara, deixando de lado, 

na hora da tomada de decisões, as proposições dos “não-atores”. Mas qual é o lugar do 

movimento de mulheres/feminista nessa arena? O que deve ser feito para elas 

conquistarem a visibilidade?   

Quem faz uma análise mais profunda acerca dos problemas que as mulheres 

organizadas precisam enfrentar no campo da comunicação, quer seja junto aos sujeitos 

coletivos da sociedade civil, quer nos debates com os setores público e privado, é 

Fátima Jordão. Para a socióloga do Instituto Patrícia Galvão, a ação das mulheres não 

tem planejamento, é discreta e centrada nela mesma. Pala ela, o movimento precisa 

superar:  

(a)Problemas internos: Um déficit de formulação estratégica e 
de planejamento: falta de treinamento específico na área de 
comunicação; (b) Problema nas grandes mídias: qualificação e 
crescimento de número de fontes feministas qualificadas; (c) 
Ausência de artigos, cartas, grandes entrevistas e perfis nos 
jornais e revistas; (d) Preconceito ou medo por parte da mídia 
em relação ao  viés ideológico e partidário das organizações de 
mulheres; (e) Pouco uso da mídia mais dirigida: subutilização 
dos recursos e alcance da Web, diálogo com blogs mais 
conhecidos, criação de blogs feministas relevantes para a 
grande mídia. (JORDÃO, 2011) 

 

A integrante da Rede Mulher e Mídia, Magaly Pazzelo, percebe infinitas portas 

abertas pela internet para a auto-organização feminina. Mas reconhece as debilidades do 

movimento em aproveitar esses espaços para a defesa de suas causas. 

Há inúmeras possibilidades para a intervenção feminista, mas 
não damos conta. Não temos pessoas qualificadas para utilizar. 
Precisamos nos capacitar para o uso das TIC e para atuar nos 
debates sobre a radiodifusão de modo mais político. Ainda há 
muitas redes de mulheres que usam só o e-mail, convivendo 
com outras que estão em redes de conhecimento com portais e a 
pirotecnia toda da web. O mundo digital já está impregnado na 
vida das pessoas, na vida das mulheres. A vida cotidiana está 
digitalizada. (PAZELLO, 2011)  
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Enquanto isso, Rachel Moreno, do Observatório da Mulher e da Rede Mulher e 

Mídia, classifica a ação do movimento na comunicação como “intramuros”. “Tenho a 

sensação de que as mulheres falam para si mesmas, quando deveriam expandir mais o 

alcance de seu discurso. E há que se abrir espaço para o fazer e para o relatar, ampliar, 

multiplicar. Na vida, na sociedade e na mídia” (MORENO, 2011). A posição da 

feminista entra em consonância com as observações de Maria Angélica Lemos, da Liga 

Brasileira de Lésbicas: “Nos novos tempos, a organização do movimento feminista 

ainda está muito tímida, continua a mesma do tempo em que eu era jovem, quando a 

internet ainda nem existia” (LEMOS, 2011).  

Apesar do esforço para a consolidação como referência no setor, sobretudo nos 

últimos dez anos, fica explícito que o movimento ainda é coadjuvante nos debates 

acerca das políticas para a comunicação no país. Permanece às margens nos embates 

com o Estado e luta para assumir a dianteira nas discussões junto com outros sujeitos 

coletivos. Em geral, as organizações mistas e que trabalham diretamente com 

comunicação dão a direção política. Talvez isso ainda ocorra por conta das dificuldades 

que o movimento feminista e o de mulheres têm em se posicionar taticamente nesse 

campo. Ainda são poucas as militantes que conseguem entender a força desse lócus 

político. 

Avançamos muito nessa discussão nos últimos dez anos. 
Saímos da crítica da mercantilização dos corpos, da 
publicidade, dos programas ditos para mulheres, das novelas, 
para a compreensão de que é preciso olhar o sistema de mídia 
como um todo. Também as mulheres passaram a exigir 
visibilidade, políticas públicas, direito de resposta, pluralidade, 
entrar com ações na justiça diante das violações aos direitos 
cometidas pela mídia. É claro que a gente nem conseguiu 
chegar ao movimento de mulheres como um todo. A pauta da 
comunicação ainda não é estratégica para o conjunto dos 
movimentos de mulheres ou mesmo para o conjunto do 
movimento feminista. Nós ainda não conseguimos avançar para 
que o movimento tenha essa visão mais sistêmica, estratégica da 
mídia, mas estamos buscando isso. (BARBOSA, 2011) 

 

As estratégias são frágeis e geralmente buscam os veículos de comunicação de 

modo utilitário, sem planejamento nem foco e, por isso mesmo, não alcançam o eco 

desejado. Será que as organizações de mulheres e as feministas ainda não perceberam 

que as transformações que ocorrem no âmbito da sociedade brasileira passam 

necessariamente pelo agendamento público das suas reivindicações? E que, no âmbito 
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das sociedades centradas na mídia, quem faz esse agendamento é a imprensa? E que é 

necessário elaborar sua política de modo comunicacional? 

Percebo que, na atuação dos movimentos sociais brasileiros, 
apenas um movimento ambientalista se difere por compreender 
a comunicação de modo estratégico, planejada e midiática, com 
as táticas altamente planejadas do Greenpeace. Os movimentos 
sociais, incluindo o feminista, têm dificuldades em 
compreender a comunicação intramuros e extramuros. Ainda a 
conduzem de modo instrumental, para a divulgação de suas 
ações, em um estágio de fim de linha. (MELO, 2011) 

 

Em meio aos dilemas que norteiam a participação das mulheres como 

protagonistas no âmbito dos movimentos de resistência aos modelos hegemônicos de 

comunicação no Brasil, constatamos que a naturalização nas relações desiguais de poder 

entre homens e mulheres é um impeditivo ao reconhecimento delas como interlocutoras 

sobre as políticas de comunicação. Essa situação também decorre das debilidades que o 

próprio movimento apresenta em estruturar estratégias coletivas, o que Jacira Melo, da 

Agência Patrícia Galvão, considera como retrocesso nas formas de contestação, quando 

compara o momento atual com o que elas vivenciaram nas décadas passadas.  

Nos anos 1980, estávamos de costas para o Estado e para as 
instituições formais de política como partidos, sindicatos e etc. 
É quando o feminismo dialoga diretamente com a sociedade por 
meio de manifestações públicas, questiona a sociedade e 
incomoda ao propor rupturas. O retrocesso se dá nos anos de 
1990, nessa questão de manifestações públicas e na ausência de 
uma relação mais direta com a sociedade. Quando o feminismo 
parte mais para o diálogo com o Estado. Mas não posso dizer 
que é um retrocesso tão grande porque o movimento, com a sua 
capilaridade, usa a força das organizações com projetos de 
mídia para falar com a sociedade. Mas, ao mesmo tempo, vai se 
descolando da sua capacidade de dialogar diretamente com as 
mulheres reais e concretas, mesmo tendo se consolidado, no 
diálogo com a imprensa, como um coletivo importante. Como 
essa parte de comunicação acabou sendo realizada sem muita 
reflexão, ficando com os pequenos grupos, sem ser incorporada 
mais fortemente pelas redes e ONGs, não foi feita uma reflexão 
crítica mais coletiva desse processo. Isso nem se discute mais 
profundamente. Nos últimos anos, só o ambiente de 
Pernambuco conseguiu manter a síntese do que acontecia nos 
anos de 1980 e 1990 com as ações feministas no país. (MELO, 
2011) 
 

Há uma necessidade de qualificar líderes para o uso engajado das TIC, da 

internet e redes sociais, e a importância de resgatar métodos criativos, irreverentes e 

eficazes para divulgar as causas e conquistar a sociedade. Mas será que algo ficou para 

trás em meio a esse intenso processo? 
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Nós temos um movimento muito diverso. Mas eu sinto falta da 
gente colocar mais a cara na rua. A articulação por redes sociais 
e no universo virtual é muito importante. Mas falta a cara na 
cara, o olho no olho. Falta falar com a companheira e dizer “não 
é por aí”, como a gente fazia mais nos anos de 1990. Tá 
faltando esse calor. Pode ser saudosismo. Falta colocar a 
irreverência e o colorido na ruas, até para poder sensibilizar 
outras pessoas. (VIOLA, 2011) 

 

Por fim, fica evidente que elas pretendem, nos seminários, encontros e debates 

propostos pela Agência Patrícia Galvão, Rede de Mulheres em Comunicação e Rede 

Mulher e Mídia (RMM), principalmente nos últimos três anos, pensar coletivamente 

sobre como estruturar uma nova forma de fazer política. Um dos maiores exemplos da 

auto-organização das feministas da Rede ocorreu em janeiro de 2012. A articulação, em 

trabalho associado a outros movimentos sociais, propôs uma ação civil pública, junto à 

Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, em São Paulo (órgão do Ministério 

Público Federal), contra a Rede Globo. No termo, a RMM solicita a análise da 

responsabilidade da empresa diante da denúncia de um suposto caso de abuso sexual no 

programa Big Brother Brasil, ocorrido no dia 15 de janeiro de 2012. O crime teria sido 

cometido dentro da casa usada pelo reality show e exibido, pela emissora, em horário 

nobre e em cadeia nacional.  

Além da Rede Mulher e Mídia, a Marcha Mundial das Mulheres, Articulação de 

Mulheres Brasileiras, Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos 

Reprodutivos, Articulação de ONGs de Mulheres Negras Brasileiras, Liga Brasileira de 

Lésbicas (LBL), Blogueiras Feministas e Campanha pela Ética na TV assinaram a 

representação. Outras diversas organizações de mulheres que militam em âmbito local e 

estadual e articulações do movimento pela democratização da comunicação 

engrossaram apoio ao documento. Tudo isso demonstra que a RMM está tomando a 

dianteira dos processos que envolvem a relação entre mulheres e mídia no cenário 

nacional e produzindo ações em aliança com várias outras entidades do setor. 

Organizações de todo o país entendem que a emissora pode ser 
responsabilizada pela ocultação de fato que pode constituir 
crime; por prejudicar as investigações da polícia; ocultar da 
vítima todas as informações sobre o que tinha acontecido 
quando ela estava desacordada e por enviar ao País uma 
mensagem de permissividade diante da suspeita de estupro de 
uma pessoa vulnerável176. 

                                                 
176 Trecho da ação civil pública da Rede Mulher e Mídia contra a Rede Globo. 



PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO – UFPE 
                  Gênero, Poder e Resistência: As mulheres nas indústrias culturais em 11 países  

 

 

 

287 

 

O exemplo acima e as situações presenciadas ao longo da observação 

participante em encontros realizados por essas três entidades, nas entrevistas realizadas 

com as militantes das articulações e em consulta aos documentos produzidos pela RMM 

e IPG, avaliados ao longo deste estudo, mostram como urgências na pauta feminista: (a) 

denúncia e enfrentamento ao patriarcado nas redações e programas produzidos pelos 

meios de comunicação; (b) diálogo com profissionais de imprensa (homens e mulheres) 

para fortalecimento do combate à mercantilização da imagem da mulher pela mídia; (c) 

fortalecer a política de alianças com outros movimentos de democratização da 

comunicação; (d) uso criativo e propositivo das TIC; (e) necessidade de manifestações 

mais criativas e inovadoras nas ruas e na internet; (f) lobby e apoio aos projetos de lei 

na área de regulação das comunicações que dêem trânsito às demandas da sociedade; 

(g) rompimento das desigualdades de gênero, raça e orientação sexual por dentro dos 

próprios movimentos sociais; (h) qualificação das militantes no campo das políticas de 

comunicação; (i) ampliar o debate para ativistas das áreas rurais e de comunidades de 

baixa-renda; (j) apoio à autonomia, inclusive econômica, feminina para a produção e 

circulação de conteúdos por todas as mídias. Todas essas questões estão no cerne dos 

diálogos das ativistas que atuam nessas redes e são compreendidas no âmbito de uma 

maior mobilização social que habilite as mulheres para “ocupar, resistir e produzir” no 

campo das indústrias culturais e para desvelar, na pratica cotidiana, o real papel da 

comunicação.  

Cabe ao movimento de mulheres sair das margens dos processos 

comunicacionais para dialogar mais diretamente com as cidadãs e os cidadãos comuns 

brasileiros. É imperativa a construção de uma estratégia que combine capacidade de 

interlocução com sujeitos do processo, profissionalização das ativistas para ocupar 

espaços de produção e elaboração técnica, habilidade para difundir o discurso e uma 

intensa autocrítica no sentido de compreender o lugar da mídia em sociedades 

complexas. Colocar a comunicação no centro das atenções do movimento feminista 

pode favorecer, por exemplo, a conquista de políticas públicas que visem à 

desconcentração no setor e ao enfrentamento do sexismo nas redações dos veículos. E 

também pode resultar na desconstrução dessas formas de opressão e subordinação das 

mulheres no interior dos grupos de pressão que investem sua militância no setor. 
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Considerações Finais 

 

No estudo, percebemos que a aparente sub-representação que advém da 

invisibilidade feminina nos grupos de mídia não acontece sem que as profissionais 

desse campo reconheçam o fenômeno e lutem contra a sua reprodução. As mulheres não 

estão no topo do poder, em igualdade de condições com os homens, nas cadeias de 

informação por conta dos reflexos de uma subordinação consciente. Estamos lidando 

com análises que evidenciam resquícios de uma violência simbólica. Elas têm sido 

silenciadas. Há uma série de impedimentos que restringem a ocupação, pelas mulheres, 

de áreas como a de opinião. A presença delas entre os/as comentaristas e analistas em e 

televisão e colunistas e articulistas, nos prestige papers e redes de televisão investigados 

é muito menor do que a dos homens. 

A reprodução da assimetria nas relações sociais entre os sexos é evidente nas 

redações: enquanto as mulheres se fixam em posições intermediárias de produção, são 

geralmente responsáveis pela organização do veículo e seu funcionamento, quem 

comanda os recursos e responde pelas tomadas de decisão são os homens. Eles ditam 

economicamente e politicamente, majoritariamente, o ritmo do funcionamento nas 

editorias e postos executivos. Para ocupar esses cargos, as mulheres – em geral –  

precisam ou pertencer às famílias dos grupos de mídia ou comprovar, por anos de 

trabalho e liderança nas redações, que são competentes e confiáveis. E, mesmo assim, 

muitas das profissionais com tais características e reputação são preteridas pela ação do 

patriarcado de mídia, um sistema que privilegia os homens das poucas castas que 

controlam o setor. 

Percebemos, ao integrar os fenômenos culturais, políticos, econômicos e sociais 

que estruturam as relações de gênero, que a mídia mainstream opera no sentido da 

manutenção do status quo. A relativa ruptura provocada pela ascensão feminina ao staff 

de algumas companhias do setor, apesar de ser visível, ao menos no Brasil, não causou 

descentramento no comando masculino nas áreas executivas. Contudo, como bem 

relatam as profissionais entrevistadas ao longo da pesquisa, tem provocado reações de 

um machismo “velado” nas redações, que ainda se manifesta, por vezes, com piadas que 

põe em xeque a capacidade das mulheres que estão no controle.  

Uma questão também interessante, pinçada entre os depoimentos coletados para 

esta investigação, foi o reconhecimento de que o feminismo teve importância na 
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abertura de discussões acerca da igualdade de direitos no mundo do trabalho. Significa 

dizer que, para além das ações realizadas com a sociedade, em âmbito geral, os debates 

realizados, com os/as jornalistas e veículos de comunicação, efetivamente, aportaram 

nas redações para além das pautas do cotidiano. E colaboraram para que as primeiras 

mulheres a ocupar cargos de chefia, as desbravadoras, ainda no final dos anos de 1980 e 

início dos anos de 1990, sobretudo no Brasil, pudessem, aos poucos, tomar consciência 

do desequilíbrio entre a participação de homens e mulheres na produção de bens 

simbólicos nessas indústrias. 

Quase todas as entrevistadas, que representam um recorte entre as profissionais 

que estão em posição de mando nos meios de comunicação onde atuam, afirmaram que 

a presença emblemática, por si só, não abre mais espaço para outras mulheres nesse 

campo. Mas faz parte do esforço do segmento para se firmar, em pé de igualdade, com 

os homens na profissão. No entanto, o discurso de que essa igualdade já foi conquistada 

tem sido muito perigoso, por disseminar a aparência de uma realidade que funciona 

muito mais para evidenciar uma imagem distorcida acerca da participação de homens e 

mulheres nesse campo. Esse “gerador de fumaça” desvia a atenção das próprias 

militantes do movimento feminista, que, por vezes, tendem a compreender a questão 

como corporativa. Ele também funciona para imputar a responsabilidade por essa baixa 

participação às mulheres, como se não existissem entraves reais ao exercício das 

carreiras e elas estivessem livres das opressões, dos assédios (moral e sexual) e não 

enfrentassem a desvalorização profissional a que comumente estão sujeitas, na trajetória 

das carreiras que tentam construir, na arena da comunicação. 

Apesar dos avanços relatados por esse estudo e por outras investigações 

empreendidas por investigadoras da Economia Política Feminista, que diagnosticaram a 

ocupação de alguns espaços, pelas mulheres, no staff de importantes companhias e 

associações empresariais do ramo, a “paridade entre os sexos” na elaboração de 

conteúdos e gestão das indústrias culturais ainda está distante de ser alcançada.  

Uma paridade fundamental, não só para que, com isso, tenhamos notícias mais 

equilibradas com relação aos direitos das mulheres, uma vez que os valores patriarcais 

não colonizaram, apenas, as mentes dos homens, mas, para que seja possível ter o olhar 

feminino acerca dos fatos. Para que, de certo modo, as mulheres também sejam 

reconhecidas como produtoras de conteúdos e tenham condições de expressar o seu 

discurso nos meios de comunicação.  Essa questão deve voltar a ser, com mais força, 

uma prioridade para a ação política do movimento feminista.  
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Quando associamos esse quadro ao fato de que 24% das notícias produzidas, no 

mundo, em 2010, segundo a WACC, tiveram o gênero feminino como fonte, enquanto 

que 79% ouviram o masculino, compreendemos que os caminhos para a igualdade não 

estão totalmente pavimentados e que a auto-organização feminina permanece na ordem 

do dia. E é nesse contexto que o feminismo desponta como movimento social 

imprescindível para a retirada, inclusive das profissionais da mídia, da posição de 

subalternidade. A naturalização da sub-representação das mulheres nos espaços de 

poder guarda intensa e profunda relação com a histórica posição marginal delas em 

todos os processos de decisão política do setor. Além de não serem consideradas 

profissionalmente, não o são politicamente, como sujeitos com capacidade de 

interlocução. E essa situação não teve mudança significativa pelo fato do País ter 

passado a ser presidido por uma mulher a partir de 2011.   

Contudo, não será apenas o ativismo isolado das feministas que vai romper os 

blocos de poder que impõe aos segmentos historicamente exilados do processo 

produtivo e da riqueza econômica a impossibilidade de acesso aos bens materiais e 

culturais. A associação dos movimentos de mulheres com outros sujeitos coletivos 

diversos e plurais que militam nas culturas de resistência ao sistema global de 

organização societária pode ser uma das portas para uma maior visibilidade das causas 

que elas defendem também no mundo público aberto pelos meios de comunicação.  

Mesmo na seara dos coletivos de oposição, as disputas pela hegemonia nos 

discursos e proposições ainda não colocam essas atrizes no centro do palco, com o 

devido reconhecimento da contribuição que elas têm apresentado para a democratização 

do campo, sobretudo a partir de 2009. Cabe, então, às mulheres, um maior esforço para 

traduzir suas propostas e agregá-las às do conjunto dos movimentos do setor, conforme 

observado ao longo do envolvimento delas na preparação e realização da I Conferência 

Nacional de Comunicação, realizada em 2009, em Brasília.  

E têm sido as feministas a defender que a luta pela democratização dos meios de 

comunicação, no Brasil, deve colocar a eliminação das opressões de gênero, classe, raça 

e orientação sexual entre as suas pautas. Temas que só são transversalizados, ou 

efetivamente apontados nas políticas da área, quando as mulheres organizadas o fazem. 

Indagamos como o conjunto dos movimentos sociais poderá construir uma política de 

comunicação realmente democrática sem admitir e superar a existência do racismo, do 

sexismo e da homofobia (só para citar alguns dos sistemas opressores) em suas próprias 

formas de organização. 



PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO – UFPE 
                  Gênero, Poder e Resistência: As mulheres nas indústrias culturais em 11 países  

 

 

 

291 

Enquanto não houver o reconhecimento do problema, as mulheres, os/as 

negros/as, gays e lésbicas e demais grupos irão permanecer às margens dos processos 

ou, quando muito, atuando na condição de coadjuvantes. A saída das mulheres do lugar 

de não-sujeito tem íntima relação com o despertar desses “não-atores” e a percepção de 

que as batalhas pela hegemonia não podem ser empreendidas quando segmentos 

estigmatizados e alijados do poder mantêm hierarquias e reeditam opressões em seus 

modelos de gestão. 

Como os processos sociais são dialéticos e envoltos em contradições, ao passo 

que reconhecemos o progresso das feministas nas discussões que norteiam a ação dos 

movimentos sociais na comunicação brasileira, ainda percebemos:  

a) Apesar de toda a intervenção social da Rede Mulher e Mídia, a comunicação não 

é agenda prioritária para o conjunto das redes de mulheres organizadas no País. 

Não é concebida como política prioritária para o movimento. Mesmo quando 

atuam no ciberativismo, verificamos uma tendência ao uso instrumental das 

ferramentas; 

b) O diálogo com as profissionais que atuam nas indústrias culturais precisa ser 

intensificado, para reforçar o reconhecimento, de que o feminismo colaborou 

com a ascensão das mulheres ao mercado de trabalho. Há espaço para diálogo. 

Contudo, esse diálogo não pode ser pautado apenas pela Agência Patrícia 

Galvão e pela Rede Mulher e Mídia. É preciso que o conjunto de redes e 

articulações feministas percebam a questão como fundamental e estratégica para 

todo o movimento.  

c) A comunicação feminista quer seja compreendida no bojo das articulações ou 

das redes, como nas organizações mais equipadas, flui de acordo com o espaço 

de poder que as pessoas da área têm dentro das entidades e da compreensão da 

comunicação como uma área estratégica por essas organizações. O que ainda é 

muito pouco para um coletivo que pretende sair das margens e incidir 

politicamente no setor; 

d) Não podemos dizer que a percepção da comunicação como campo de ação 

política foi incorporada pelas militantes do movimento como um todo, no seu 

conjunto. Ainda são poucas as feministas que conseguem entender a força da 

comunicação como um lócus político; 

e) Ao estudarmos as relações entre as mulheres e os meios de comunicação, 

constatamos que, quando elas se apropriam das tecnologias, reeditam conteúdos, 
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interferem na elaboração de programas e textos no interior das empresas de 

comunicação, possuem conhecimento para acessar e atuar como produtoras de 

conteúdos em mídias radicais alternativas e estão na base do controle social nos 

observatórios de mídia, passam a ter mais condições de incidir politicamente 

nessa arena no Brasil. Todavia, elas ainda têm muito a conquistar, uma vez que 

as intervenções são tímidas, intramuros e têm pouco financiamento, inclusive 

público. 

 

Por fim, reivindicar espaço nos postos de chefia dos meios de comunicação e nas 

mídias radicais não basta. A batalha maior das mulheres, nesse campo, é pelo 

reconhecimento delas, em todos os níveis, como sujeitos da história. Mais que isso: a 

luta feminina gira em torno da construção de novos métodos de combate aos sistemas 

que alicerçam as opressões/discriminações. Métodos que não fragmentem os campos de 

produção de conhecimento. Que, assim como a Economia Política Feminista, estudem 

os fenômenos sociais em meio aos fatores políticos, econômicos, culturais que norteiam 

a vivência das mulheres no globo, por meio também de uma abertura, na academia, para 

a realização de pesquisas que busquem uma visão holística e integrada sobre os objetos 

que serão analisados.  

Isso porque as feministas ainda estão elaborando um fazer político autônomo e 

diferenciado dos demais sujeitos coletivos imersos nesses embates. Uma ação que 

envolva, não de modo transversal, mas de forma estruturante, análises das relações de 

sexo entre homens e mulheres, inclusive no campo da comunicação, e que estejam em 

interação com categorias como classe, raça, gênero e orientação sexual. Constatamos 

que a emancipação feminina envolve tanto a superação dos códigos hegemônicos que 

funcionam como bloqueios à expressão, quanto a implosão de estruturas de poder que 

ditam as normas de organização e comando dos poucos grupos políticos e econômicos 

detentores da maior parte do capital circulante no mundo. 

A maior inserção feminina nos grupos de mídia, principalmente apartir dos anos 

de 1990, no Brasil, mesmo que os estudos de referência sobre gênero e mídia apontem a 

supremacia numérica masculina nas redações, tem favorecido a criação de um ambiente 

propício para o maior engajamento das mulheres, como grupo social, no jornalismo, 

ainda que tenhamos expressões do patriarcado de mídia, reproduzido por meio de 

relações familiares que sustentam muitos desses grupos e redes, até mesmo em 

corporações com gestão modernizada.  
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Sair das margens, nas indústrias culturais, deve ser uma bandeira primordial da 

denominada terceira onda feminista, iniciada entre o final do século XX e o princípio do 

século XXI. A maior participação das mulheres nos vários espaços de produção e 

controle do setor, sem dúvida, poderá ampliar a diversidade de posições e do olhar sobre 

as coberturas e os temas que deverão ser visibilizados e representará ganhos no tocante 

à qualidade das produções e do conteúdo a ser noticiado. Poderá colaborar com o 

cumprimento de funções intrínsecas ao jornalismo: ouvir uma pluralidade de fontes e de 

versões sobre um mesmo fato. E, com certeza, poderá favorecer ao exercício de uma 

comunicação que irá colocar homens e mulheres no centro de todos os acontecimentos, 

o que, fatalmente, implicará no maior desenvolvimento desse importante campo social. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Questionário para profissionais de mídia 

 

Gênero, poder e resistência: a ação das mulheres nas indústrias 

culturais em 11 países – Pesquisadora: Ana Veloso 

Informações gerais sobre as entrevistadas: 

 

Nome: 

Idade: 

Cargo/empresa: 

Tempo de profissão: 

 

Questões: 

 

1) Uma pesquisa global sobre a situação das mulheres nos meios noticiosos, da 

Women’s Media Foundation (IMWF), realizada em 60 países, incluindo o Brasil, entre 

2010/2011, aponta que 27% dos cargos de gerência, na mídia mundial estão sob o 

comando de mulheres. Como você analisa a baixa representação feminina nas gerências 

dos veículos de comunicação?  

 

2) O dado do estudo da IMWF/2011, é 12% superior ao obtido por um levantamento 

internacional sobre as mulheres na mídia, publicado em 1995, pela pesquisadora 

Margaret Gallagher.  O estudo de Gallagher apontava que, naquela época, apenas 15% 

dos cargos de poder eram exercidos por mulheres. Como você analisa esse crescimento? 

 

3) Você poderia elencar fatores/ou impeditivos que colaboram para que as mulheres 

ainda não tenham alcançado a paridade, com os homens, no comando dos grupos de 

mídia no Brasil? 

 

3) Você já sofreu algum tipo de discriminação, nas redações por onde trabalhou, pelo 

fato de ser mulher? Já escutou piadas sexistas? Poderia elencar alguma situação? 
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4) Você já deixou de executar alguma função, ou cargo por ser mulher? Poderia citar 

algum fato específico? 

 

5) Como você equilibra a vida familiar com a profissional? Como lida com a dupla 

jornada e com a relação com marido/filhos? 

 

6) Você já trabalhou em alguma empresa que tivesse política de gênero? 

 

7) Como é lidar com o poder? Você considera que é mais fácil coordenar homens, ou 

mulheres? Como se dá a relação com os/as colegas na redação? 

 

8) Você percebe espaços, ou editorias que são tidas como “femininas” e outras, como 

“masculinas”? 

 

9) Você percebe diferenças de método ou forma na coordenação de homens e mulheres 

que estão na chefia das empresas de comunicação? As mulheres abrem mais espaço 

para outras mulheres? 

 

10) Você estabelece alguma relação entre o fato de ter alcançado status de 

poder/comando na redação e as lutas do movimento feminista pela igualdade de gênero 

no mercado de trabalho? 
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ANEXO B – Questionário para integrantes da Rede Mulher e Mídia 
 

Gênero, poder e resistência – Questionário tipo 2 -  A participação das mulheres nas 
indústrias culturais  
 
Nome:                     
Idade:                                                                         Escolaridade: 
Organização: 
 
Atividade: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
1) Como você analisa a situação das mulheres no campo da comunicação? Que tipo de 
problemas as mulheres enfrentam para atuar no setor? 
 
2) Como o movimento feminista tem se organizado para apoiar/instrumentalizar as 
mulheres para o enfrentamento às desigualdades de gênero nos meios de comunicação?   
 
3) Quais as possibilidades abertas pela internet, o acesso às Tecnologias da Informação 
e Comunicação (TIC’s) e mídias radicais para a atuação das mulheres como produtoras 
de conteúdo? 
 
4) Como você avalia a participação das mulheres nos observatórios de imprensa/mídia e 
agências de notícias? 
 
5) O tema da comunicação esteve em evidência em conferências como a de Beijing 
(1995), na II Conferência de Políticas para as Mulheres (1997) e, naturalmente, na I 
Confecom. Qual desses encontros significou maior avanço para os direitos da mulher no 
setor? 
 
6) Qual é a agenda prioritária do movimento feminista, hoje, no campo da 
comunicação? 
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ANEXO C – Declaração da Cúpula dos Povos 

Declaração final 
Cúpula dos Povos na Rio+20 por Justiça Social e Ambiental – Em defesa dos bens comuns, contra a 

mercantilização da vida 

22 de junho, 2012 

Movimentos sociais e populares, sindicatos, povos, organizações da sociedade civil e ambientalistas de 

todo o mundo presentes na Cúpula dos Povos na Rio+20 por Justiça Social e Ambiental vivenciaram, nos 

acampamentos, nas mobilizações massivas, nos debates, a construção das convergências e alternativas, 

conscientes de que somos sujeitos de uma outra relação entre humanos e humanas e entre a 

humanidade e a natureza, assumindo o desafio urgente de frear a nova fase de recomposição do 

capitalismo e de construir, através de nossas lutas, novos paradigmas de sociedade. 

 

A Cúpula dos Povos é o momento simbólico de um novo ciclo na trajetória de lutas globais que produz 

novas convergências entre movimentos de mulheres, indígenas, negros, juventudes, agricultores/as 

familiares e camponeses, trabalhadore/as, povos e comunidades tradicionais, quilombolas, lutadores pelo 

direito à cidade, e religiões de todo o mundo. As assembleias, mobilizações e a grande Marcha dos Povos 

foram os momentos de expressão máxima destas convergências. 

 

As instituições financeiras multilaterais, as coalizações a serviço do sistema financeiro, como o G8/G20, a 

captura corporativa da ONU e a maioria dos governos demonstraram irresponsabilidade com o futuro da 

humanidade e do planeta e promoveram os interesses das corporações na conferencia oficial. Em 

contraste a isso, a vitalidade e a força das mobilizações e dos debates na Cúpula dos Povos fortaleceram 

a nossa convicção de que só o povo organizado e mobilizado pode libertar o mundo do controle das 

corporações e do capital financeiro. 

 

Há vinte anos o Fórum Global, também realizado no Aterro do Flamengo, denunciou os riscos que a 

humanidade e a natureza corriam com a privatização e o neoliberalismo. Hoje afirmamos que, além de 

confirmar nossa análise, ocorreram retrocessos significativos em relação aos direitos humanos já 

reconhecidos. A Rio+20 repete o falido roteiro de falsas soluções defendidas pelos mesmos atores que 

provocaram a crise global. À medida que essa crise se aprofunda, mais as corporações avançam contra 

os direitos dos povos, a democracia e a natureza, sequestrando os bens comuns da humanidade para 

salvar o sistema econômico-financeiro. 

 

As múltiplas vozes e forças que convergem em torno da Cúpula dos Povos denunciam a verdadeira 

causa estrutural da crise global: o sistema capitalista patriarcal, racista e homofóbico. 

 

As corporações transnacionais continuam cometendo seus crimes com a sistemática violação dos direitos 

dos povos e da natureza, com total impunidade. Da mesma forma, avançam seus interesses por meio da 

militarização, da criminalização dos modos de vida dos povos e dos movimentos sociais, promovendo a 

desterritorialização no campo e na cidade. 

 

Da mesma forma, denunciamos a dívida ambiental histórica que afeta majoritariamente os povos 

oprimidos do mundo, e que deve ser assumida pelos países altamente industrializados. Ao fim e ao cabo, 

eles foram os que provocaram as múltiplas crises que vivemos hoje. 
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O capitalismo também leva à perda do controle social, democrático e comunitário sobre os recursos 

naturais e serviços estratégicos, que continuam sendo privatizados, convertendo direitos em mercadorias 

e limitando o acesso dos povos aos bens e serviços necessários à sobrevivência. 

 

A dita “economia verde” é uma das expressões da atual fase financeira do capitalismo que também se 

utiliza de velhos e novos mecanismos, tais como o aprofundamento do endividamento público-privado, o 

super estímulo ao consumo, a apropriação e concentração das novas tecnologias, os mercados de 

carbono e biodiversidade, a grilagem e estrangeirização de terras e as parcerias público-privadas, entre 

outros. 

 

As alternativas estão em nossos povos, nossa história, nossos costumes, conhecimentos, práticas e 

sistemas produtivos, que devemos manter, revalorizar e ganhar escala como projeto contra-hegemônico e 

transformador. 

 

A defesa dos espaços públicos nas cidades, com gestão democrática e participação popular, a economia 

cooperativa e solidária, a soberania alimentar, um novo paradigma de produção, distribuição e consumo, 

a mudança da matriz energética,  são exemplos de alternativas reais frente ao atual sistema agro-urbano-

industrial. 

 

A defesa dos bens comuns passa pela garantia de uma série de direitos humanos e da natureza, pela 

solidariedade e pelo respeito às cosmovisões e crenças dos diferentes povos, como, por exemplo, a 

defesa do “Bem Viver” como forma de existir em harmonia com a natureza, o que pressupõe uma 

transição justa a ser construída com trabalhadores/as e povos. 

 

Exigimos uma transição justa que supõe a ampliação do conceito de trabalho, o reconhecimento do 

trabalho das mulheres e um equilíbrio entre a produção e a reprodução, para que esta não seja uma 

atribuição exclusiva das mulheres. Passa ainda pela liberdade de organização e o direito a contratação 

coletiva, assim como pelo estabelecimento de uma ampla rede de seguridade e proteção social, 

entendida como um direito humano, bem como de políticas públicas que garantam formas de trabalho 

decentes. 

 

Afirmamos o feminismo como instrumento da construção da igualdade, a autonomia das mulheres sobre 

seus corpos e sexualidade e o direito a uma vida livre de violência. Da mesma forma reafirmamos a 

urgência da distribuição de riqueza e da renda, do combate ao racismo e ao etnocídio, da garantia do 

direito à terra e ao território, do direito à cidade, ao meio ambiente e à água, à educação, à cultura, à 

liberdade de expressão e à democratização dos meios de comunicação. 

 

O fortalecimento de diversas economias locais e dos direitos territoriais garantem a construção 

comunitária de economias mais vibrantes. Estas economias locais proporcionam meios de vida 

sustentáveis locais, a solidariedade comunitária, componentes vitais da resiliência dos ecossistemas. A 

diversidade da natureza e sua diversidade cultural associada é fundamento para um novo paradigma de 

sociedade. 

 

Os povos querem determinar para que e para quem se destinam os bens comuns e energéticos, além de 

assumir o controle popular e democrático de sua produção. Um novo modelo enérgico está baseado em 
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energias renováveis descentralizadas e que garantam energia para a população e não para as 

corporações. 

 

A transformação social exige convergências de ações, articulações e agendas a partir das resistências e 

alternativas contra hegemônicas ao sistema capitalista que estão em curso em todos os cantos do 

planeta. Os processos sociais acumulados pelas organizações e movimentos sociais que convergiram na 

Cúpula dos Povos apontaram para os seguintes eixos de luta: 

Contra a militarização dos Estados e territórios; 

Contra a criminalização das organizações e movimentos sociais; 

Contra a violência contra as mulheres; 

Contra a violência às lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e transgêneros; 

Contra as grandes corporações; 

Contra a imposição do pagamento de dívidas econômicas injustas e por auditorias populares das 

mesmas; 

Pela garantia do direito dos povos à terra e ao território urbano e rural; 

Pela consulta e consentimento livre, prévio e informado, baseado nos princípios da boa fé e do efeito 

vinculante, conforme a Convenção 169 da OIT; 

Pela soberania alimentar e alimentos sadios, contra agrotóxicos e transgênicos; 

Pela garantia e conquista de direitos; 

Pela solidariedade aos povos e países, principalmente os ameaçados por golpes militares ou 

institucionais, como está ocorrendo agora no Paraguai; 

Pela soberania dos povos no controle dos bens comuns, contra as tentativas de mercantilização; 

Pela mudança da matriz e modelo energético vigente; 

Pela democratização dos meios de comunicação; 

Pelo reconhecimento da dívida histórica social e ecológica; 

Pela construção do DIA MUNDIAL DE GREVE GERAL e de luta dos Povos. 

  

Voltemos aos nossos territórios, regiões e países animados para construirmos as convergências 

necessárias para seguirmos em luta, resistindo e avançando contra o sistema capitalista e suas velhas e 

renovadas formas de reprodução. 

Em pé continuamos em luta! 

  

Rio de Janeiro, 15 a 22 de junho de 2012. 

Cúpula dos Povos por Justiça Social e ambiental em defesa dos bens comuns, contra a mercantilização da vida. 
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ANEXO D – Declaração de Bruxelas 
 
Declaração de Bruxelas apela pela igualdade nos meios de comunicação 
 
Nós, os 60 participantes de 45 países de todo o mundo presentes na Conferência da Federação 
Internacional de Jornalistas sobre Ética e Gênero: Igualdade na Redação, realizada em Bruxelas, a 30 e 31 
de Maio de 2009, 
 
Considerando 
 
- As convenções da Organização Internacional do Trabalho sobre igualdade de tratamento entre homens e 
mulheres; 
 
- A Declaração de 1993 da FIJ sobre igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, adotada em 
Harare; 
 
- A resolução e o plano de ação adotado no Congresso da FIJ em Seul, 2001, e a resolução sobre direitos 
de gênero adotados no Congresso Mundial da FIJ em Atenas, 2004;
 
Acreditando  
- Que é essencial manter princípios de reportagem ética para lutar contra estereótipos de gênero, combater 
comportamento agressivo, assédio, desigualdade na promoção, formação e salário, e defender a dignidade 
no nosso trabalho como jornalistas e profissionais da mídia; 
 
Sublinhando  
- Que neste tempo de crise econômica global que na maioria dos casos afecta mais as mulheres do que os 
homens; 
 
Insistindo  
- Que todos os trabalhadores da mídia, jornalistas e sindicalistas devem trabalhar juntos para melhorar o 
jornalismo ético, respeitar os direitos e a dignidade de todas as mulheres e garantir que as imagens das 
mulheres na mídia e na sociedade reflitam a necessidade de acabar com toda a discriminação na vida 
social, econômica, política e cultural, nós inequivocamente 
 
Condenamos  
- Todas as formas de violência, assédio sexual e intimidação na nossa profissão e declaramos a nossa 
intenção de reforçar esforços para eliminar todas estas ameaças de modo a que as mulheres possam 
trabalhar no jornalismo em condições de segurança idênticas às dos seus colegas do sexo masculino.
 
Concordamos 
- em exigir que estes assuntos sejam trazidos para o dia-a-dia do trabalho sindical e sublinhados através 
de formação para assuntos de gênero e igualdade de direitos. 
 
- Na África, as jornalistas lutam para promover a igualdade de gênero não só na mídia, mas também na 
sociedade como um todo. As participantes africanas apelam à promoção da solidariedade com todas as 
mulheres no jornalismo e procuram mais ação dos sindicatos para levar em conta as necessidades das 
mulheres profissionais da mídia e encorajar conteúdos midiáticos mais sensíveis ao gênero.
 
- Na Ásia, onde as jornalistas lutam pela segurança no trabalho e igualdade de gênero na redação, as 
participantes asiáticas vão: a) promover programas de sensibilização para o gênero e formações nos 
sindicatos visando o local de trabalho e envolvendo jornalistas, chefes de redacção e patrões da mídia; b) 
desenvolver campanhas de segurança laboral organizadas pelos sindicatos para todos os jornalistas; c) 
apoiar formação de segurança para trabalhadores da mídia destacados para zonas de conflito e d) 
organizar encontros anuais sobre igualdade de gênero com associados da FIJ na Ásia. 
 
- Na América Latina, as jornalistas esforçam-se por defender direitos universais para as mulheres em 
torno dos princípios da Declaração de Buenos Aires de 30 de Agosto de 2008. As jornalistas na América 
Latina instam a FIJ, através do seu escritório regional, a conduzir um estudo sobre as condições sócio-
econômicas das mulheres trabalhadoras e apelam ao grupo regional FEPALC que estabeleça uma 
Secretaria de Gênero para assistir e trabalhar com todos os sindicatos da região no estabelecimento de 
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ações concretas destinadas a criar fortalecimento de gênero e liderança feminina. 
 
- Na Europa, o encontro nota como as jornalistas que batalham para atenuar os efeitos da crise financeira 
enfrentam mudanças de monta envolvendo a convergência de diferentes plataformas de mídia. Os 
problemas existentes sentidos pelas mulheres tornam-se piores, pois os patrões usam a desculpa das 
dificuldades financeiras para explorar a posição já vulnerável das jornalistas. 
 
- Neste tempo de crise de emprego, de contratos perdidos e declínio das condições de trabalho, os 
sindicatos devem garantir que a agenda da igualdade não seja marginalizada e esquecida em negociações 
cruciais acerca do futuro. O encontro pede à FIJ e ao seu órgão regional, a Federação Europeia de 
Jornalistas, que promova vigorosamente direitos de igualdade como elemento de negociação no trabalho 
sindical, e que tome medidas práticas para defendê-los. 
 
- No Oriente Médio, o encontro sublinha como as jornalistas batalham contra a discriminação e o impacto 
de um telhado de vidro que exclui as mulheres de posições executivas e de desenvolverem as suas 
carreiras no jornalismo. Insiste que a FIJ e o seu Conselho de Gênero encoraje líderes sindicais a 
estabelecer estruturas de gênero nos sindicatos onde não existam e insistir com todos os associados para 
que encorajem as mulheres a desempenhar um papel maior de liderança. Há uma necessidade particular 
de batalhar contra a violação de direitos de jornalistas em áreas de conflito como a Palestina e o Iraque, 
onde os jornalistas ficam debaixo de fogo de todos os lados políticos. Tem de haver liberdade de 
movimento e liberdade de trabalhar livremente no jornalismo. 
 
Finalmente, os participantes expressam o seu agradecimento ao Ministério Norueguês dos Negócios 
Estrangeiros, à UNESCO, à Internacional Media Support, à LO/TCO Trade Union Development e à FIJ 
por terem tornado possível este evento e apelam à FIJ e a todos os seus membros em todas as regiões para 
que adotem como prioridade as ações e propostas saídas deste encontro.
 
Bruxelas, 31 de maio de 2009. 
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ANEXO E – TV - Período de coleta de dados e fontes/  
por país  
PAÍS REDE PERÍODO  FONTES DE PESQUISA 
ÁFRICA DO SUL  

SABC1 
13/02/11 
15/02/11 
01/03/11 
03/03/11 
05/03/11 
 

< 
http://www.southafrica.info/about/media/satv.
htm>, acesso em  5  mar  2011, às 11h34 
< 
(http://www.sabc.co.za/wps/portal/SABC/SA
BCBIZINFOAUDSEGTV>, em  5  mar  
2011, às 11h46 
< 
http://www.sabc.co.za/wps/portal/SABC/SAB
CBOARD> acesso em  5  mar  2011, às 12h09 
< 
http://www.sabc.co.za/wps/portal/SABC/SAB
CGROUPEX>, acesso em  5  mar  2011, às 
12h15 
< 
http://www.tvsa.co.za/showinfo.asp?showid=
488>, acesso em 13 de fev de 2011, às 20h59 
<http://www.sabctv.co.za/content/programdet
ail.asp?ch_id=1&p_id=20296&s_id=5068374
>, acesso em 13 de fev de 2011, às 21h22. 
< 
http://www.tvsa.co.za/showinfo.asp?showid=
591>, acesso em 13 de fev 2011, às 22h45 
< 
http://sabc1.co.za/index.php/entertainment/mu
sic-shows/moribo >, acesso em 15  fev  2011, 
às 18h16 
< http://www.sabc1.co.za/index.php/mzansi-
insider?show=mzansiinsider>, acesso em 1 
mar 2011, às 2h02 
<  
http://www.tvsa.co.za/showinfo.asp?showid=
4341 > , em 1 mar 2011, às 2h04 
<http://www.sabctv.co.za/content/programdet
ail.asp?ch_id=1&p_id=23662&s_id=5104322
>, em 1 mar 2011, às 2h11 
< 
http://www.tvsa.co.za/showinfo.asp?showID=
3291>, acesso em 1 mar 2011, às 2h21 
< http://www.sabc1.co.za/index.php/real-
goboza?show=rgb>, em 1 mar 2011, às 2h47 
< 
http://www.sabc1.co.za/index.php/entertainme
nt/youth-entertainment/jam-alley>, em 1 mar 
2011, às 3h02 
<http://www.sabc1.co.za/index.php/entertain
ment/youth-entertainment/walala-wasala>, em 
3 mar 2011, às 7h13 
< 
http://www.sabc1.co.za/index.php/soccer/socc
er-magazine-program/soccerzone>, em 3 mar 
2011 às 7h37 
< 
http://www.sabc1.co.za/index.php/bonisanani?
show=bonisanani>, em 3 mar 2011 às 8h14 
< http://www.sabc1.com/ >, em 03 mar 2011, 
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as 08h24 
 

AUSTRÁLIA ABC 
 

16/02/11 
28/02/11 
01/03/11 
10/03/11 

<http://en.wikipedia.org/wiki/ABC_Australia
#cite_note-budgetreport-2> em 28 fev 2011, 
21h48 
< http://www.budget.gov.au/2009-
10/content/bp4/html/bp4_agency_resourcing_
04_bcde.htm>, em 28 fev 2011, 21h49 
< 
http://en.wikipedia.org/wiki/ABC_Australia#c
ite_note-budgetreport-2 >, em 28 fev 2011, 
21h49 
< 
http://abc.net.au/corp/board/board_members.h
tm> em 28 fev 2011, às 21h50 
< http://www.abc.net.au/corp/abcac/ > em 28 
fev 2011, às 21h52 
<http://abc.net.au/arts/tv_radio/art_nation/ >, 
em 16 fev 2011, às 18h 
< http://www.abc.net.au/atthemovies/about/ 
>em 16 fev 2011, às 18h15 
< http://www.abc.net.au/tv/bushslam > em 16 
fev 2011, às 18h15 
< 
http://www.abc.net.au/tv/firsttuesday/about/ho
st_oanel.htm > em 16 fev 2011, às 18h17 
< 
http://www.abc.net.au/creaturefeatures/about/
credits.htm > em 28 fev 2011 às 22h38 
< 
http://www.abc.net.au/science/experimentals/
whoare.htm0 > em 28 fev 2011 às 22h36 
< 
http://www.abc.net.au/tv/messagestick/about/ 
> em 28 fev 2011 às 22h58 
< http://www.abc.net.au/4corners/reporter.htm 
> em 28  fev 2011 às 23h03 
< http://www.abc.net.au/austory/aboutus.htm 
> em 28 fev 2011 às 23h09 
< http://www.abc.net.au/foreign/about.htm >  
em 1 mar 2011 às 0h28 
< http://www.abc.net.au/landline/ourteam.htm 
> em 28 fev 2011 às 23h13 
< 
http://www.abc.net.au/insiders/aboutus.htm> 
em 28 fev 2011 às 23h16 
<http://www.abc.net.au/lateline/about.htm> 
em 28 fev às 23h20 
< http://www.abc.net.au/7.30/aboutus.htm > 
em 28 fev 2011 às 23h59. 
< 
http://www.abc.net.au/sport/offsiders/aboutus.
htm> em 28  fev 2011 às 23h54 
<http://www.abc.net.au/stateline/> em 10 fev 
2010 às 12h30   
http://www.abc.net.au/corp/history/75years/ti
meline/ e 
http://www.abc.net.au/tv/watchnow/fullprogra
ms.htm, em 28 fev 2011, às 22h. 
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ARGENTINA Canal 
13 
 

25 a 28 
março/2011 

< 
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_13_(Argen
tina)> em 28 mar 2011, às 23h31 
< http://www.eltrecetv.com.ar/ > entre 25 e 28 
mar 2011, às 23h. 
< http://www.amolatv.com.ar/2008/03/resto-
del-mundo-con-ivan-de-pineda/> em 25 
março de 2011, às 20h52 
< http://es.wikipedia.org/wiki/Carburando> 
em 26 mar 2011, às 18h33 
< 
http://es.wikipedia.org/wiki/Telenoche_(Arge
ntina)> em 28 mar 2011, às 22h44 
http://www.eltrecetv.com.ar/. Acesso em 28 
outubro de 2011, às 23h31. 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Histori
a-De-Canal-13-Argentina/501473.html. 
Acesso em 28 outubro de 2011, às 23h31. 
 

BRASIL REDE 
GLOB
O 
 

Entre  
junho/10 e 
agosto/10. 
 
Atualização 
em 
agosto/11   
 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Globo > 
acesso em 14 ago 2010, às 14h47,  
<http://pe360graus.globo.com/pe360graus/exp
ediente.aspx > acesso em 19 ago 2011, as 
14h26 
<http://globominas.globo.com/GloboMinas/N
oticias/MGTV/0,,9287,00.html > acesso em 
19 ago 2011, as 14h32 
<http://comercial.redeglobo.com.br > acesso 
em 14 ago 2010, as 14h53 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Caldeir%C3%A
3o_do_Huck > acesso em 16 jun 2010, às 
14h14 
<http://caldeiraodohuck.globo.com/ > acesso 
em 16 jun 2010, as 14h17 
<http://caldeiraodohuck.globo.com/Caldeirao
doHuck/0,,16279,00.html > acesso em 14 jun 
2010, as 15h20 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Altas_Horas > 
acesso em 14 jun 2010, as 11h16 
<http://domingaodofaustao.globo.com/Fausta
o/0,,15624,00.html > acesso em 14 jun 2010, 
as 12h39 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrelas_%28pro
grama_de_televis%C3%A3o%29 > acesso em 
19 ago 2011, às 15h18 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Mais_Voc%C3
%AA > acesso em 19 ago 2011, às 15h29 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_do_J
%C3%B4> acesso em 14 jun 2010, as 13h03 
<http://programadojo.globo.com/Programadoj
o/0,,7053,00.html > acesso em 14 jun 2010, as 
13h 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Xuxa > 
acesso em 14 jun 2010, as 13h15 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
_Show > acesso em 14 jun 2010,  as 13h23 
<http://videoshow.globo.com/> acesso em 14 
jun 2010, as 13h17 
<http://g1.globo.com/bom-dia-
brasil/noticia/2010/04/conheca-historia-do-
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bom-dia-brasil-desde-estreia.html> acesso em 
14 jun 2010, as 14h06 
<http://g1.globo.com/bom-dia-
brasil/noticia/2010/04/equipe-bom-dia-
brasil.html> acesso em 14 jun 2010 14h02 
<http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FAN
T/0,,LAQ814-15615,00.html > acesso em 14 
jun 2010, as 14h30 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Globo_Mar > 
acesso em 14 jun 2010, as 14h50 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Globo_Not%C3
%ADcia > acesso em 14 jun 2010, as 14h58 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Globo_Rep%C3
%B3rter > acesso em 14 jun 2010, as 15h05 
<http://g1.globo.com/globo-
reporter/noticia/2010/04/globo-reporter-
redacao.html >, acesso em 14 jun 2010, as 15h 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Globo_Rural > 
acesso em 14 jun 2010, as 15h12 
<http://globoruraltv.globo.com/TVGlobo/Jorn
alismo/Telejornais/globorural/CDA/tvg_cmp_
globorural_redacao_equipe/0,28075,,00.html 
> acesso em 14 jun 2010, as 15h09 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornal_da_Glob
o >, acesso em 14 jun 2010, as 15h18 
<http://g1.globo.com/jornal-da-
globo/noticia/2010/04/equipe-do-jornal-da-
globo.html >, acesso em 14 jun 2010, as 
15h20 
<http://g1.globo.com/jornal-
hoje/noticia/2010/04/historia-do-jornal-
hoje.html >, acesso em 16 jun 2010, as 11h22 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornal_Hoje> 
acesso em 16 jun 2010, as 11h17 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornal_Nacional 
> acesso em 16 jun 2010, as 11h28 
<http://g1.globo.com/jornal-
nacional/noticia/2010/04/redacao.html > 
acesso em 16 jun 2010, as 11h30 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Pequenas_Empr
esas_%26_Grandes_Neg%C3%B3cios_(progr
ama_de_televis%C3%A3o > acesso em 16 jun 
2010, as 11h44 
<http://tv.pegn.globo.com/Jornalismo/PEGN/
0,,LAQ2537-17957,00.html >, acesso em 16 
jun 2010, as 11h50 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Profiss%C3%A3
o_Rep%C3%B3rter >, acesso em 16 jun 2010, 
as 11h53 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Autoesporte_(pr
ograma) > acesso em 16 jun 2010, as 12h50 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Esporte_Espetac
ular > acesso em 22 ago 2011, as 14h22 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Globo_Esporte> 
acesso em 16 jun 2010, as 13h11 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3
%A3o_(programa) > acesso em 16 jun 2010, 
as 13h21 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Globo_Ci%C3%
AAncia > acesso em 16 jun 2010, as 13h23 
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<http://pt.wikipedia.org/wiki/Globo_Ecologia 
> acesso em 16 jun 2010, as 13h33 
<http://redeglobo.globo.com/novidades/educa
cao/noticia/2010/01/globo-educacao-explora-
situacao-das-escolas-nas-manhas-de-
sabado.html > acesso em 16 jun 2010, as 
13h37 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Globo_Universi
dade > acesso em 16 jun 2010, as 13h43 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Telecurso >  
acesso em 16 jun 2010, as 13h52 
Folha de São Paulo, 30 janeiro de 2010. 
Acesso às 15h. 

SBT 
 

17/06/10 
23/10/11 

< 
http://www.sbt.com.br/institucional/numeros.a
sp > acesso em 17 jun 2010, as 11h20 
<http://www.tvaqui.com.br/site/2009/06/11/fa
turamento-do-sbt-deixa-de-cair-apos-3-anos/ 
> acesso em 17 jun 2010, as 11h28 
<http://www.sbt.com.br/domingolegal/progra
ma/ > acesso em 17 jun 2010, as 12h51 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Domingo_Legal 
> acesso em 17 jun 2010, as 12h59 
<http://www.sbt.com.br/umcontracem/progra
ma/> acesso em 17 jun 2010, as 11h59 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/1_contra_100#A
udi.C3.AAncia > acesso em 17 jun 2010, as 
12h08 
<http://www.sbt.com.br/aventuraselvagem/opr
ograma/ > acesso em 17 jun 2010, as 12h20 
<http://www.sbt.com.br/casosdefamilia/progra
ma/ > acesso em 17 jun 2010, as 12h24 
<http://natelinha.uol.com.br/2009/05/04/not_2
2240.php > acesso em 17 jun 2010, as 12h26 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Casos_de_Fam
%C3%ADlia > acesso em 17 jun 2010, as 
12h30 
<http://www.sbt.com.br/eliana/programa/ > 
acesso em 17 jun 2010, as 13h01 
<http://www.sbt.com.br/eliana/noticias/default
.asp?c=2989&t=Eliana+e+Domingo+Legal+at
ingem+o+1%BA+lugar+em+audi%EAncia > 
acesso em 17 jun 2010, as 13h02 
<http://www.sbt.com.br/eliana/programa.asp 
> acesso em 17 jun 2010, as 13h17 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Eliana_%28prog
rama_de_televis%C3%A3o%29 > acesso em 
23 out 2011, as 14h25  
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Esquadr%C3%A
3o_do_Amor > acesso em 23 out 2011, as 
15h21 
<http://www.sbt.com.br/jequiti/programa/ > 
acesso em 17 jun 2010, as 13h48 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_Silvio
_Santos > acesso em 17 jun 2010, as 14h13 
<http://www.sbt.com.br/ratinho/programa/ > 
acesso em 17 jun 2010, as 14h25 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/colunas/
zapping/ult3954u560472.shtml > acesso em 
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17 jun 2010, as 14h26 
<http://ofuxico.terra.com.br/materia/audiencia
/2009/05/05/audiencias-04-05-2009-
111528.htm > acesso em 17 jun 2010, as 
14h28 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_do_R
atinho#Edi.C3.A7.C3.A3o_Atual > acesso em 
17 jun 2010, as 14h55 
<http://www.sbt.com.br/qualeoseutalento/prog
rama/ > acesso em 17 jun 2010, as 15h08 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Qual_%C3%89_
o_Seu_Talento%3F > acesso em 17 jun 2010, 
as 15h14 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Roda_a_Roda > 
acesso em 17 jun 2010, as 15h25 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Supernanny > 
acesso em 17 jun 2010, as 15h35 
<http://www.sbt.com.br/defrentecomgabi/opro
grama/ > acesso em 17 jun 2010, as 12h33 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/De_Frente_com
_Gabi > acesso em 17 jun 2010, as 12h42 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Boletim_de_Oco
rr%C3%AAncias > acesso em 17 jun 2010, as 
15h43 
<http://www.sbt.com.br/conexaoreporter/opro
grama/ > acesso em 17 jun 2010, as 15h49 
<http://www.sbt.com.br/conexaoreporter/equi
pe/ > acesso em 17 jun 2010, as 15h48 
<http://www.sbt.com.br/sbtbrasil/default.asp?
c=0 > acesso em 17 jun 2010, as 15h53  
<http://www.sbt.com.br/sbtreporter/programa/ 
> acesso em 17 jun 2010, as 15h57 
< http://pt.wikipedia.org/wiki/SBT_Brasil , > 
acesso em 17 jun 2010, as 15h52 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/SBT_Rep%C3%
B3rter > acesso em 17 jun 2010, as 15h59 
<http://www.sbt.com.br/jornaldosbtmanha/ > 
acesso em 17 jun 2010, as 16h02 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornal_do_SBT#
Equipe_t.C3.A9cnica > acesso em 17 jun 
2010, as 16h05 
<http://www.sbt.com.br/jornaldosbtnoite/ > 
acesso em 17 jun 2010, as 16h07 
 

REDE 
RECOR
D 
 

23/06/10 
17/06/10 
31/07/11 
25/09/11 
03/08/11 

<http://programas.rederecord.com.br/program
as/omelhordobrasil/oprograma.asp >, acesso 
em 23 jun 2010, as 07h32 
<http://programas.rederecord.com.br/program
as/omelhordobrasil/quadros.asp >, acesso em 
23 jun 2010, as 07h40 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Melhor_do_B
rasil >, acesso em 23 jun 2010, as 08h02 
<http://programas.rederecord.com.br/program
as/omelhordobrasil/oprograma.asp >, acesso 
em 23 jun 2010, as 07h45 
<http://entretenimento.r7.com/melhor-do-
brasil/fotos/conheca-as-novas-assistentes-de-
palco-do-melhor-do-brasil-20110527.html >, 
acesso em 23 jun 2010, as 07h57 
<http://entretenimento.r7.com/melhor-do-
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brasil/noticias/conheca-paola-crosara-a-
coreografa-responsavel-pelas-dancas-do-
danca-gatinho-20110613.html>, acesso em 23 
jun 2010, as 07h51 
<http://programas.rederecord.com.br/program
as/tudoepossivel/interna.asp?a=prg >, acesso 
em 17 jun 2010, as 10h43 
<http://programas.rederecord.com.br/program
as/tudoepossivel/interna.asp?a=qdr >, acesso 
em 17 jun 2010, as 10h59 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Tudo_%C3%89
_Poss%C3%ADvel >, acesso em 17 jun 2010, 
as 11h04 
<http://entretenimento.r7.com/tudo-e-
possivel/programa/>, acesso em 17 jun 2010, 
as 10h22 
<http://programas.rederecord.com.br/program
as/programadogugu/programa.asp >, acesso 
em 17 jun 2010, as 10h07 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_do_G
ugu>, acesso em 31 jul 2010, as 13h08 
<http://televisao.uol.com.br/ultimas-
noticias/2009/08/31/ult4244u3905.jhtm >, 
acesso em 31 jul 2010, as 13h23 
<http://www.vcfaz.net/viewtopic.php?p=9880
97 >, acesso em 31 jul 2010, as 13h56 
<http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-
line/sem-categoria/199605/ >, acesso em 31 
jul 2010, as 13h32 
<http://natelinha.uol.com.br/2010/06/07/not_3
1688.php >, acesso em 31 jul 2010, as 13h54 
<http://programas.rederecord.com.br/program
as/programadogugu/quadros.asp>, acesso em 
25 set 2010, as 16h32 
<http://programas.rederecord.com.br/program
as/hojeemdia/interna02.asp >, acesso em 25 
set 2010, as 16h54  
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Hoje_em_Dia>, 
acesso em 25 set 2010, as 16h45 
<http://noticias.r7.com/legendarios/>, acesso 
em 25 set 2010, as 17h03 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Legend%C3%A
1rios>, acesso em 25 set 2010, as 17h16 
<http://programas.rederecord.com.br/program
as/esportefantastico/programa.asp>, acesso 
em 03 ago 2010, as 23h34 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Esporte_Fant%C
3%A1stico > acesso em 03 ago 2010, as 
23h56 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ddolos_
(Rede_Record) > acesso em 03 ago 2010, as 
23h12 
<http://entretenimento.r7.com/idolos-
2010/programa-idolos/historia/ > acesso em 
03 ago 2010, as 22h59 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mera
_Record > acesso em 03 ago 2010, as 23h22 
<http://programas.rederecord.com.br/program
as/camerarecord/interna.asp?m=1&c=633 > 
acesso em 25 set 2010, as 17h02 
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<http://www.rederecord.com.br/programas/ca
merarecord/interna.asp?m=1> acesso em 25 
set 2010, as 17h07 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Domingo_Espet
acular#Curiosidades > acesso em 25 set 2010, 
as 17h18 
<http://programas.rederecord.com.br/program
as/domingoespetacular/equipe.asp > acesso 
em 25 set 2010, as 16h50 
<http://programas.rederecord.com.br/program
as/falabrasil/programa.asp > acesso em 25 set 
2010, as 16h38 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Fala_Brasil > 
acesso em 25 set 2010, as 16h21 
<http://programas.rederecord.com.br/program
as/jornaldarecord/redacao.asp >, acesso em 25 
set 2010 16h02 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornal_da_Recor
d > acesso em 25 set 2010, as 16h24 
<http://noticias.r7.com/jornal-da-record/o-
programa/> acesso em 25 set 2010, as 16h33 
<http://noticias.r7.com/reporter-record/o-
programa/> acesso em 25 set 2010, as 16h35 
<http://programas.rederecord.com.br/program
as/reporterrecord/oprograma.asp >, acesso em 
25 set 2010, as 16h40 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%B3rte
r_record>, acesso em 25 set 2010, as 16h49 
 

ESPANHA TV 
España 
(TVE) 
 

Entre 20 de 
agosto e 12 
de outubro 
de 2011 

< http://www.rtve.es/alacarta/tve/la1/ >, 
acesso entre 02 e 12 de jun de 2011 
http://www.rtve.es/alacarta/tve/la1/. Acesso 
em 12 out 2011, às 20h37. 
 

ESTADOS 
UNIDOS DA 
AMÉRICA 

CBC 
 

23/08/10 
24/06/10 
12/07/10 
26/04/10 
14/07/10 
Com revisão 
de 
dados/infor
mações 
entre 
setembro e 
outubro de 
2011 

<http://www.cbsnews.com/stories/1998/07/08
/60minutes/main13503.shtml?tag=hdr;cnav>, 
acesso em 23 ago 2010, as 22h34 
<http://www.cbs.com/daytime/the_early_sho
w/about/>, acesso em 23 ago 2010, as 22h40 
<http://www.cbs.com/primetime/48_hours/ab
out/>, acesso em 23 ago 2010, as 22h55 
<http://en.wikipedia.org/wiki/48_Hours_(TV_
series)>, acesso em 23 ago 2010, as 23h04 
<http://en.wikipedia.org/wiki/CBS_Morning_
News>, acesso em 23 ago 2010, as 23h12 
<http://www.metacafe.com/topics/cbs_mornin
g_news/>, acesso em 24 jun 2010, as 00h04 
<http://en.wikipedia.org/wiki/CBS_News_Su
nday_Morning >, acesso em 24 jun 2010, as 
00h10 
<http://en.wikipedia.org/wiki/The_Early_Sho
w#Ratings>, acesso em 24 jun 2010, as 00h18 
<http://www.cbs.com/daytime/the_early_sho
w/about/>, acesso em 12 jul 2010, as 09h32 
<http://www.cbsnews.com/stories/1998/07/08
/ftn/main13469.shtml?tag=hdr;cnav#b>, 
acesso em 26 abr 2010, as 12h32 
<http://www.cbsnews.com/stories/1998/07/08
/uttm/main13447.shtml?tag=hdr;cnav >, 
acesso em 26 abr 2010, as 13h01 
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<http://pt.wikipedia.org/wiki/The_Amazing_
Race>, acesso em 14 jul 2010, as 08h46 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Brother_(U
.S.)>, acesso em 14 jul 2010, as 08h23 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Survivor_(U.S._
TV_series)>, acesso em 14 jul 2010, as 08h58 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Undercover_Bo
ss#Season_1 >, acesso em 14 jul 2010, as 
09h08 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Late_Show_wit
h_David_Letterman >, acesso em 14 jul 2010, 
as 09h17 
<http://en.wikipedia.org/wiki/The_Late_Late_
Show_with_Craig_Ferguson>, acesso em 14 
jul 2010, as 09h32 
 

NBC 
 

07/07/10 
18/04/10 
08/07/10 
09/07/10 
12/07/10 
Com revisão 
de 
dados/infor
mações 
entre 
setembro e 
outubro de 
2011 

<http://today.msnbc.msn.com/id/3079595/ns/t
oday-early_today/>, acesso em 07 jul 2010, as 
11h34 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Early_Today > 
acesso em 07 jul 2010, as 11h40 
<http://www.msnbc.msn.com/id/3403008/ns/
meet_the_press-about_us/?ns=meet_the_press 
>, acesso em 07 jul 2010, as 11h50 
<http://www.msnbc.msn.com/id/30014448/ >, 
acesso em 07 jul 2010, as 12h02 
<http://en.wikipedia.org/wiki/NBC_Nightly_
News#Correspondents >, acesso em 07 jul 
2010, as 11h39 
<http://tvbythenumbers.com/2008/10/17/today
-beats-gma-for-the-week-ending-october-
12/6429#more-6429 >, acesso em 08 jul 2010, 
as 09h23 
<http://en.wikipedia.org/wiki/The_Biggest_L
oser >, acesso em 07 jul 2010, as 11h23 
<http://en.wikipedia.org/wiki/The_Marriage_
Ref> acesso em 08 jul 2010, as 09h40 
<http://pifeedback.com/eve/forums/a/tpc/f/633
10451/m/276104992?r=211108992#21110899
2 >, acesso em 08 jul 2010, as 10h18 
<http://bbm.ca/_documents/top_30_tv_progra
ms_english/2010/nat05312010.pdf >, acesso 
em 08 jul 2010, as 10h34 
<http://en.wikipedia.org/wiki/The_Apprentice
_(U.S._season_9)#US_Ratings>, acesso em 
18 abr 2010, as 08h32 
<http://pifeedback.com/eve/forums/a/tpc/f/633
10451/m/256107182?r=602101282#60210128
2>, acesso em 18 abr 2010, as 08h40 
<http://www.nbc.com/the-apprentice/about/>, 
acesso em 18 abr 2010, as 08h52 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Saturday_Night
_Live >, acesso em 18 abr 2010, as 08h58 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Late_Night_wit
h_Jimmy_Fallon >, acesso em 12 jul 2010, as 
11h32 
<http://www.latenightwithjimmyfallon.com/a
bout/ >, acesso em 12 jul 2010, as 11h45 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Late_Night_wit
h_Jimmy_Fallon#Ratings >, acesso em 12 jul 



PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO – UFPE 
                  Gênero, Poder e Resistência: As mulheres nas indústrias culturais em 11 países  

 

 

 

323 

2010, as 12h04 
<http://www.latenightwithjimmyfallon.com/a
bout/>, acesso em 12 jul 2010, as 11h24 
<http://www.nbc.com/Last_Call_with_Carson
_Daly/about/>, acesso em 09 jul 2010, as 
19h03 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Last_Call_with_
Carson_Daly#2010>, acesso em 09 jul 2010, 
as 19h28 
<http://www.nbc.com/Last_Call_with_Carson
_Daly/about/credits.shtml>, acesso em 09 jul 
2010, as 18h56 
<http://en.wikipedia.org/wiki/The_Tonight_S
how_with_Jay_Leno#Ratings >, acesso em 09 
jul 2010, as 18h43 
<http://www.nbc.com/the-tonight-
show/about/?__source=tnt|nav|about|theshow
>, acesso em 09 jul 2010, as 18h20 
http://mundodasmarcas.blogspot.com/2006/06
/nbc-in-haert-of-america.html. Acesso em 
28/10/2011, às 23h. 
http://www.nbc.com/. Acesso em 30/10/2011, 
às 15h. 

FRANÇA TF1 
 

10/07/10 
07/08/10 
25/07/10 
01/08/10 
Com revisão 
de 
dados/infor
mações 
entre 
setembro e 
outubro de 
2011 

<http://pt.wikilingue.com/es/TF1 >, acesso em 
10 jul 2010, as 13h43 
<http://lemediascope.fr/?p=10553 >, acesso 
em 01 ago 2010, as 17h34 
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Grand_Duel
_des_générations >, acesso em 07 ago 2010, 
as 09h23 
<http://www.tf1.fr/le-plus-grand-quiz-de-
france/ >, acesso em 25 jul 2010, as 16h23 
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Love_and_Bluff
_:_Qui_de_nous_3_%3F >, acesso em 10 jul 
2010, as 14h02 
<http://tele.premiere.fr/Bienvenue-dans-ma-
tribu >, acesso em 01 ago 2010, as 17h27 
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Pascal,_le_grand
_frère >, acesso e, 01 ago 2010, as 17h14 
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Ushuaïa_Nature 
>, acesso em 07 ago 2010, as 09h40 
1 Fonte: <http://pt.wikilingue.com/es/TF1> e 
http://www.tf1.fr/. Acesso em 10 jul 2010, às 
19h07 

INGLATERRA BBC 
 

19/10/10 <http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/purpose/
what.shtml>,  acesso em 19/10, as 21h19 
<http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/running/e
xecutive/>, acesso em 19/10 às 23h16  
 

ITÁLIA MEDIA
SET 
 

24/01/11 
27/01/11 
12/03/11 
27/01/11 
13/03/11 
30/01/11 
27/02/11 
 

<www.tv.mediaset.it > acesso em 24 jan 
2011, as 14h21 
<http://www.mediaset.it/corporate/televisione/
italia/reti/reti_en.shtml > acesso em 24 jan 
2011, as 14h29 
<http://pt.uefa.com/uefa/events/tv/news/newsi
d=1582639.html> acesso em 27 jan 2011, as 
11h30 
<http://www.mediaset.it/corporate/televisione/
italia/newmedia_en.shtml > acesso em 24 jan 
2011, as 15h30 
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<www.tv.mediaset.it/guidatv > acesso em 24 
jan 2011, as 14h50 
<http://www.donnavventura.com/ > acesso em 
24 jan 2011, as 14h40 
<http://www.tv.mediaset.it/canale5/lacorrida/ 
> acesso em 12 mar 2011, as 14h23 
<http://www.video.mediaset.it/programma/po
ker1mania/poker1mania.html > acesso em 12 
mar 2011, as 14h21 
<http://www.tv.mediaset.it/canale5/chiambrett
i_night/ > acesso em 13 mar 2011, as 13h20 
<http://it.wikipedia.org/wiki/Chiambretti_Nig
ht > acesso em 27 fev 2011, as 09h21 
<http://www.tv.mediaset.it/canale5/il_miliona
rio/ > acesso em 30 jan 2011, as 10h08 
<http://it.wikipedia.org/wiki/Chi_vuol_essere
_milionario%3F > acesso em 24 jan 2011, as 
13h50 
<http://www.facebook.com/pages/Cotto-e-
mangiato/148060115224911 > acesso em 27 
fev 2011, as 09h40 
<http://www.tv.mediaset.it/italia1/cotto_e_ma
ngiato/ > acesso em 13 mar 2011, as 15h20 
<http://www.tv.mediaset.it/rete4/pianeta_mare
/ > acesso em 12 mar 2011, as 12h05 
<http://it.wikipedia.org/wiki/Pianeta_Mare > 
acesso em 12 mar 2011, as 12h13 
<http://www.tv.mediaset.it/italia1/snl/ > 
acesso em 13 mar 2011, as 15h13 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Saturday_Night
_Live_from_Milano> acesso em 13 mar 2011, 
as 15h13 

  
<http://www.video.mediaset.it/programma/t
erra/terra.html> acesso em 12 mar 2011, as 
12h20 

<http://www.tv.mediaset.it/italia1/trasformat/
> acesso em 12 mar 2011, as 12h23 
<http://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_Papi> 
acesso em 13 mar 2011, as 15h17 
 
<http://it.wikipedia.org/wiki/Uomini_e_donne
> acesso em 13 mar 2011, as 15h25 
 
<http://www.mariadefilippi.mediaset.it/uomin
i-e-donne/> acesso em 13 mar 2011, as 15h40 
<http://www.tv.mediaset.it/canale5/domenica
_5/> acesso em 12 mar 2011, as 13h02 
<http://it.wikipedia.org/wiki/Domenica_cinqu
e> acesso em 27 fev 2011, as 09h30 
<http://www.forum.mediaset.it/> acesso em 
27 fev 2011, as 09h34 
<http://www.blogtivvu.com/2010/12/20/marc
o-senise-conduttore-di-forum-innamorato-di-
una-delle-opinioniste-del-programma/> acesso 
em 27 fev 2011, as 09h37 
<http://www.tv.mediaset.it/canale5/kalispera/
> acesso em 24 jan 2011, as 14h53 
<http://it.wikipedia.org/wiki/Kalisp%C3%A9r
a!> acesso em 24 jan 2011, as 14h45 
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<http://www.tv.mediaset.it/canale5/mattino_5/
> acesso em 24 jan 2011, as 14h48 
<http://it.wikipedia.org/wiki/Mattino_cinque> 
acesso em 24 jan 2011, as 14h32 
<http://www.tv.mediaset.it/rete4/mela_verde/
> acesso em 24 jan 2011, as 14h20 
<http://it.wikipedia.org/wiki/Melaverde> 
acesso em 27 jan 2011, as 11h20 
<http://archiviostorico.corriere.it/1999/novem
bre/16/Nonsolomoda_ovvero_Solosponsor__c
o_0_9911168103.shtml > acesso em 27 jan 
2011, as 10h33 
<http://www.tv.mediaset.it/canale5/pomeriggi
o_5/> acesso em 27 jan 2011, as 11h40 
<http://www.tv.mediaset.it/rete4/quarto_grado
/> acesso em 27 jan 2011, as 11h49 
<http://www.tv.mediaset.it/rete4/ricette_di_fa
miglia/> acesso em 27 jan 2011, as 11h55 
<http://www.tv.mediaset.it/rete4/sipario/> 
acesso em 27 jan 2011, as 09h33 

 <http://www.striscialanotizia.mediaset.it/> 
acesso em 27 jan 2011, as 10h40 
 
<http://www.tgcom.mediaset.it/studioaperto/
> acesso em 27 jan 2011, as 10h15 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Studio_Aperto> 
acesso em 27 jan 2011, as 12h05 

 <http://www.tgcom.mediaset.it/tg4/> acesso 
em 27 fev 2011, as 09h18 
 <http://it.wikipedia.org/wiki/TG4> acesso 
em 27 fev 2011, as 09h05 
 <http://www.tgcom.mediaset.it/tg5/> acesso 
em 27 fev 2011, as 09h27 
 <http://it.wikipedia.org/wiki/TG5> acesso 
em 27 fev 2011, as 09h32 
 
<http://www.tv.mediaset.it/italia1/tv_moda/
> acesso em 27 fev 2011, as 09h43 

 
<http://www.tv.mediaset.it/canale5/verissimo/ 
> acesso em 13 mar 2011, as 14h28 

 
<http://www.tv.mediaset.it/rete4/vivere_meg
lio/> acesso em 13 mar 2011, as 14h35 
 <http://www.tv.mediaset.it/canale5/zelig/> 
acesso em 13 mar 2011, as 15h47 
<http://it.wikipedia.org/wiki/Zelig_(program
ma_televisivo)http://it.wikipedia.org/wiki/Z
elig_(programma_televisivo)> acesso em 13 
mar 2011, as 14h03 
<http://www.matrix.mediaset.it/index.shtml
> acesso em 13 mar 2011, as 14h12 
<http://it.wikipedia.org/wiki/Matrix_(progra
mma_televisivo)> acesso em 13 mar 2011, 
as 14h17 
< 
http://www.mediaset.it/corporate/chisiamo/s
toria_en.shtml?3#page>, acesso em 29 jan 
2011, as 13h23 

http://www.mediaset.it/corporate/chisiamo/sto
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ria_en.shtml?3#page e de 
http://www.mediaset.it/. Acesso em 
30/10/2011, às 19h. 

CANA
L DE 
LAS 
ESTRE
LAS 
 

17/06/10 
07/07/10 
10/05/10 
Com revisão 
de 
dados/infor
mações 
entre 
setembro e 
outubro de 
2011 

<http://www2.esmas.com/hoy/index.php >, 
acesso em 07 jul 2010, as14h20 
<http://www2.esmas.com/entretenimiento/pro
gramastv/atinale-al-precio/154099/ficha-
tecnica-atinale-al-precio>, acesso em 07 jul 
2010, as 15h14 
<http://www.esmas.com/canal2/notas/805642.
html>, acesso em 07 jul 2010, as 15h40 
<http://en.wikipedia.org/wiki/12_Corazones:_
Rumbo_al_Altar>, acesso em 07 jul 2010, as 
15h02 
<http://www.tvolucion.com 
/noticieros/primero-noticias/ >, acesso em 07 
jul 2010, as 14h20 
<http://www.esmas.com/canal2/notas/397921.
html> acesso em 17 jun 2010, as 18h29.  
<http://www.tvolucion.com/noticieros/noticier
o-con-joaquin-lopez-doriga/>, acesso em 10 
maio 20058, as 11h59 
<http://www.esmas.com/canal2/notas/400005.
html>, acesso em 07 jul de 2010, as 11h21 
<http://www.esmas.com/canal2/notas/595764.
html>, acesso em 10 mai 2010, as 11h21 
<http://www.tvolucion.com/noticieros/los-
reporteros/>, acesso em 07 jul 2010, as 14h57 
<http://www.esmas.com/canal2/notas/691831.
html>, acesso em  17 jun 2010, as 18h37. 
<http://www.esmas.com/canal2/notas/527191.
html>, acesso em 17 jun 2010, as 18h39. 
<http://www.esmas.com/canal2/notas/595761.
html>, acesso em 17 jun 2010, as 18h41. 
<http://www.tvolucion.com/noticieros/punto-
de-partida/>, acesso em 10 maio 2010, as 
12h08 
<http://www.esmas.com/canal2/notas/595761.
html>, acesso em 07 jul 2010, as 15h30 
<http://www.tvolucion.com/noticieros/punto-
de-partida/>, acesso em 07 jul 2010, as 11h12 
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6 de julio de 2010 

ORIGINAL: ESPAÑOL 
Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer 
de América Latina y el Caribe 
Brasilia, 13 a 16 de julio de 2010 
 

CONSENSO DE BRASILIA 
 
Los gobiernos de los países participantes en la undécima Conferencia Regional sobre la Mujer 
de América Latina y el Caribe, representados por ministras, delegadas y delegados del más alto 
nivel dedicados a la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, reunidos en Brasilia, 
del 13 al 16de julio de 2010, para discutir el tema de los logros y desafíos para alcanzar la 
igualdad de género con énfasis en la autonomía y el empoderamiento económico de las 
mujeres, Ratificando el Consenso de Quito y su plena vigencia, además de los consensos 
regionales adoptados en las anteriores conferencias sobre la mujer de América Latina y el 
Caribe. Reafirmando asimismo nuestro compromiso con los tratados internacionales sobre la 
mujer, principalmente la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer y su Protocolo Facultativo, la Convención interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Declaración y Plataforma de Acción de la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), el Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (1994), el Programa de Acción de la 
Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas 
Conexas de Intolerancia (Durban, 2001) y los convenios de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), y reafirmando también el compromiso con los demás instrumentos y 
resoluciones en materia de igualdad de género, empoderamiento y progreso de las 
mujeres. 
 
Teniendo en cuenta que la región se ha sumado a la Campaña del Secretario General de las 
Naciones Unidas “Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres”, 
 
Teniendo presente la necesidad de multiplicar los esfuerzos para alcanzar efectivamente los 
objetivos convenidos internacionalmente, incluidos los establecidos en la Declaración del 
Milenio de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Nueva York, 2000), 
 
Teniendo presente asimismo la resolución 54/4 sobre el empoderamieto económico de la 
mujer, aprobada por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones 
Unidas en su quincuagésimo cuarto período de sesiones (Nueva York, 2010), 
 
Reconociendo que, entre los avances logrados por los países a 15 años de la implementación 
de la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), 
pueden destacarse el incremento del acceso de las mujeres a la educación y la atención de la 
salud, la adopción de marcos legales igualitarios para la construcción y el fortalecimiento de los 
mecanismos para el adelanto de la mujer, el diseño de planes y programas para la igualdad de 
género, la definición y puesta en marcha de planes nacionales de igualdad de oportunidades, la 
aprobación y el cumplimiento de legislación para prevenir todas las formas de violencia contra 
la mujer, sancionar a quienes la ejercen y garantizar los derechos humanos de las mujeres, la 
presencia creciente de las mujeres en puestos de toma de decisiones y las medidas dirigidas a la 
lucha contra la pobreza, 
 
Reconociendo también que persisten obstáculos que muestran la necesidad de redoblar los 
esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer y que limitan o impiden la 
plena igualdad de género, tales como la feminización de la pobreza, la discriminación en el 
mercado laboral, la división sexual del trabajo, la falta de protección social y de pleno acceso a  
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la educación y a los servicios de salud, incluida la salud sexual y reproductiva, y el trabajo 
doméstico no remunerado, la discriminación por raza o etnia, y las medidas unilaterales  
 
contrarias al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, cuyas consecuencias 
fundamentales recaen en las mujeres, niñas y adolescentes, 
 
Reiterando la activa y coordinada contribución a estos procesos por parte de los poderes del 
Estado, de los organismos internacionales dedicados a la promoción y defensa de los derechos 
de las mujeres y de la sociedad civil, a través del movimiento de mujeres y feminista, 
 
Reiterando la contribución del movimiento de mujeres y feminista de la región en la 
profundización de la democracia, la construcción de la igualdad real y del desarrollo de la 
institucionalidad y políticas públicas de género,  
 
Reafirmando que el carácter laico de los Estados contribuye a eliminar la discriminación 
contra las mujeres y a garantizar el ejercicio pleno de sus derechos humanos, 
 
Reafirmando además que la paridad es una condición determinante de la democracia y una 
meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres en la sociedad, que afecta sobre todo 
a las mujeres afrodescendientes de los pueblos indígenas y con discapacidad. Reafirmando 
asimismo que la paridad tiene por objeto alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la 
toma de decisiones, en los mecanismos de participación y de representación social y política, y 
en las relaciones familiares, sociales, económicas, políticas y culturales, 
 
Considerando también que el trabajo doméstico no remunerado constituye una carga 
desproporcionada para las mujeres y en la práctica es un subsidio invisible al sistema 
económico, que perpetúa su subordinación y explotación, 
 
Dado que un efecto del proceso de transición demográfica que atraviesan los países de la 
región es el envejecimiento de la población, que sobrecarga a las mujeres con la tarea de cuidar 
a las personas mayores y a las personas enfermas,  
 
Reconociendo que el acceso a la justicia es fundamental para garantizar el carácter indivisible 
e integral de los derechos humanos, incluido el derecho al cuidado, 
 
Señalando que el derecho al cuidado es universal y requiere medidas sólidas para lograr su 
efectiva materialización y la corresponsabilidad por parte de toda la sociedad, el Estado y el 
sector privado,  
 
Resaltando la significativa contribución de las mujeres, en toda su diversidad, a la economía 
—en las dimensiones productiva y reproductiva— y al desarrollo de múltiples estrategias para 
enfrentar la pobreza y preservar los conocimientos, incluidos los conocimientos científicos, y 
las prácticas fundamentales para la supervivencia y el sostenimiento de la vida, especialmente 
en lo que respecta a la salud integral y a la seguridad alimentaria y nutricional, 
 
Considerando que los avances en materia de igualdad en la región son heterogéneos y que 
aún persisten desafíos para el logro de la igualdad de género que demandan inversiones 
permanentes y políticas de Estado en lo relativo a la división sexual del trabajo, el trabajo 
doméstico no remunerado, la eliminación de la discriminación en el mercado laboral y la 
protección social de las mujeres, laprevalencia y persistencia de la violencia contra las mujeres, 
el racismo, el sexismo, la impunidad y la lesbofobia, la paridad en todos los espacios de toma de 
decisión y el acceso a servicios públicos, universales y de calidad en materia de concientización, 
educación y salud, incluida la salud sexual y reproductiva, 
 
Considerando también que el derecho a la propiedad de la tierra, así como al acceso al agua, 
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bosques y biodiversidad en general, es más restringido para las mujeres que para los hombres; 
que el uso de esos recursos naturales está condicionado por la división sexual del trabajo; que la 
contaminación ambiental tienen impactos específicos sobre las mujeres en la ciudad y el campo,  
 
y que es necesario que el Estado reconozca el aporte de las mujeres a la conservación de la 
biodiversidad, implemente políticas de acción afirmativa y garantice el ejercicio de sus derechos 
en este ámbito,  
 
Considerando además que las mujeres están marginadas del acceso y control de los medios de 
comunicación social y de las nuevas tecnologías de la información y que el Estado debe diseñar 
políticas específicas que, junto con las universales, garanticen su participación en condiciones 
de igualdad, 
 
Teniendo en cuenta que las crisis alimentaria, energética y financiera ponen en riesgo la 
sostenibilidad de los logros alcanzados por las mujeres y subrayan la imperiosa necesidad de 
acelerarlos progresos en materia de igualdad de género, 
 
Considerando que las medidas adoptadas para lograr la estabilidad macroeconómica no han 
reducido las desigualdades de género y persiste la baja carga tributaria e inversión pública, 
 
Reconociendo que, pese a las medidas para prever, prevenir o reducir al mínimo sus causas y 
mitigar sus efectos adversos, el cambio climático y los desastres naturales pueden afectar en 
forma negativa el desarrollo productivo, el uso del tiempo por parte de las mujeres, 
particularmente en las áreas rurales, y su acceso al empleo, 
 
Reafirmando la necesidad de superar la tendencia a la vinculación exclusiva de las políticas 
de igualdad con el área social,  
 
Poniendo de relieve la importancia y la necesidad de contar con sistemas de seguridad social 
amplios, inclusivos, sustentables, redistributivos, solidarios y fortalecidos, que funcionen como 
mecanismos de protección social para la población en situación de vulnerabilidad, promuevan la 
justicia social y contribuyan a reducir las desigualdades, 
 
Considerando que la salud integral de las mujeres es un derecho fundamental que implica la 
interacción de factores sociales, culturales y biológicos y que la desigualdad de género forma 
parte de los determinantes sociales de la salud,  
 
Teniendo en cuenta que América Latina y el Caribe continúa siendo la región más desigual 
del mundo y que se agudizan las brechas de género, etnia y raza que registra; que es inaplazable 
cambiar las bases sociales, políticas, culturales y económicas que sostienen la división sexual 
del trabajo, y que la clave para lograrlo supone una nueva ecuación entre el Estado, la sociedad 
en su conjunto, el mercado y las familias, en la que el trabajo doméstico no remunerado y las 
tareas de cuidado se entiendan y traten como asuntos públicos, de responsabilidad compartida 
entre todas estas esferas, 
 
Resaltando que la autonomía económica de las mujeres es el resultado de una articulación 
entre independencia económica, derechos sexuales y reproductivos, una vida libre de violencia y 
paridad en la política, 
 
Reconociendo la importancia del fortalecimiento de las estructuras del Estado y el papel 
estratégico que han desempeñado los mecanismos para el adelanto de la mujer, así como la 
necesidad de dotarlos de autonomía y recursos humanos y financieros que les permitan incidir 
en forma transversal en la estructura del Estado para la construcción de estrategias de 
promoción de la autonomía de las mujeres y la igualdad de género, 
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Reconociendo la persistencia del racismo y la consecuente acumulación de desventajas para 
las mujeres afrodescendientes y de pueblos indígenas, 
 
Considerando que la salud integral de las mujeres depende de medidas concretas para reducir 
la morbimortalidad materna y el embarazo adolescente y asegurar una mejor calidad de vida y 
que el quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio es el que está más lejos de alcanzarse, 
Teniendo presente que el crimen organizado y la presencia de grupos fácticos que amenazan 
la seguridad y el fortalecimiento de la democracia, y los conflictos armados, con los 
desplazamientos que provocan, tienen especial impacto en la trata de personas, el comercio 
sexual y la inseguridad de las mujeres, 
 
Reconociendo que el territorio ocupado milenariamente por las mujeres de los pueblos 
indígenas es la base para su desarrollo económico y cultural, 
 
Deciden, a fin de enfrentar los desafíos para la promoción de la autonomía de las mujeres y la 
igualdad de género, adoptar los siguientes acuerdos para la acción, 
 
1. Conquistar una mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral 
 
a) Adoptar todas las medidas de política social y económica necesarias para avanzar en la 
valorización social y el reconocimiento del valor económico del trabajo no remunerado 
prestado por las mujeres en la esfera doméstica y del cuidado; 
b) Fomentar el desarrollo y el fortalecimiento de políticas y servicios universales de 
cuidado, basados en el reconocimiento del derecho al cuidado para todas las personas y en 
la noción de prestación compartida entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil y 
los hogares, así como entre hombres y mujeres, y fortalecer el diálogo y la coordinación 
entre todas las partes involucradas; 
c) Adoptar políticas que permitan establecer o ampliar las licencias parentales, así como 
otros permisos de cuidado de los hijos e hijas, a fin de contribuir a la distribución de las 
tareas de cuidado entre hombres y mujeres, incluidos permisos de paternidad 
irrenunciables e intransferibles, que permitan avanzar en la corresponsabilidad; 
d) Impulsar el establecimiento, en las cuentas nacionales, de una cuenta satélite sobre el 
trabajo doméstico no remunerado y el trabajo de cuidado que llevan a cabo las mujeres; 
e) Impulsar cambios en el marco jurídico y programático para el reconocimiento del valor 
productivo del trabajo no remunerado en las cuentas nacionales, para la formulación y 
aplicación de políticas transversales; 
f) Desarrollar políticas activas referidas al mercado laboral y el empleo productivo a fin de 
estimular la tasa de participación laboral de las mujeres, de la formalización del empleo y 
de la ocupación de puestos de poder y decisión por parte de las mujeres, así como la 
reducción de las tasas de desempleo, con particular atención a las mujeres 
afrodescendientes, de los pueblos indígenas y jóvenes afectadas por la discriminación 
racial, de sexo y orientación sexual, a fin de asegurar el trabajo digno para todas y 
garantizar igual salario por trabajo de igual valor; 
g) Impulsar y hacer cumplir leyes de igualdad laboral que eliminen la discriminación y las 
asimetrías de género, raza, etnia y orientación sexual en el acceso y permanencia al 
mercado laboral, en la toma de decisiones y en la distribución de las remuneraciones, 
establezcan mecanismos de presentación de quejas y determinen sanciones para las 
prácticas de acoso sexual y otras formas de asedio en el espacio laboral; 
h) Promover e incidir en la aprobación de una legislación que equipare los derechos de las 
trabajadoras domésticas177

 con los derechos de los demás trabajadores, reglamentando su 
protección, promoviendo su valorización social y económica y erradicando el trabajo 

                                                 
177 El término se extrae del documento “El trabajo decente para los trabajadores domésticos”, presentado por la Comisión de los 
Trabajadores Domésticos a la 99ª. reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra en junio de 2010, que 
en el párrafo 145, inciso b), dice “La expresión [trabajador o trabajadora doméstica] [trabajador o trabajadora del hogar] debería 
designar a toda persona que realice trabajo doméstico en el marco de una relación de trabajo.” 
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doméstico infantil; 
i) Promover la ratificación e implementación del Convenio 156 de la Organización 
Internacional del Trabajo; 
j) Garantizar igual remuneración por trabajo de igual valor entre hombres y mujeres y entre 
 
las propias mujeres, de conformidad con los convenios internacionales ratificados, en 
particular los convenios 100, 111 y 112 de la Organización Internacional del Trabajo, y 
las normas internacionales en materia de derechos de las mujeres; 
k) Promover la adopción de políticas y programas de formación profesional para las 
mujeres, urbanas y rurales, en áreas competitivas y dinámicas de la economía, para lograr 
el acceso a las tecnologías y el reconocimiento a las tecnologías tradicionales y una 
participación femenina más amplia, diversa y calificada en el mercado de trabajo, 
considerando además las limitaciones impuestas por la doble jornada de trabajo; 
l) Garantizar el acceso de las mujeres a activos productivos, incluidos la tierra y los 
recursos naturales, y el acceso al crédito productivo, tanto urbano como rural; 
m) Promover la valorización y el reconocimiento de la contribución económica de las 
mujeres en el medio rural y en las comunidades tradicionales y pueblos indígenas, así 
como en los pueblos afrodescendientes o grupos minoritarios y de las mujeres migrantes a 
través de las remesas; 
n) Promover asimismo la autonomía económica y financiera de las mujeres por medio de la 
asistencia técnica, del fomento a la capacidad empresarial, el asociativismo y el 
cooperativismo, mediante la integración de las redes de mujeres a procesos económicos, 
productivos y de mercados locales y regionales; 
o) Impulsar y profundizar, en el sector público y privado, en la adopción de sistemas de 
gestión de igualdad de género que promuevan la no discriminación de las mujeres en el 
empleo, la conciliación de la vida profesional, privada y familiar, y la prevención y 
erradicación de todas las formas de violencia de género en el ámbito laboral, 
principalmente el acoso sexual y otras formas de asedio en el espacio laboral; 
p) Establecer legislación orientada a la acreditación de estudios y programas de educación 
no formal que habiliten a las mujeres adultas para la productividad y el empleo. 
q) Adoptar medidas para poner fin a todas las formas de violencia económica ejercida contra 
las mujeres, particularmente aquellas que atentan contra su dignidad humana o que las 
excluyen del derecho a recibir recursos financieros con miras a impulsar su autonomía y 
el respeto a sus derechos en la esfera laboral; 
 
2. Fortalecer la ciudadanía de las mujeres 
 
a) Promover y fortalecer políticas de Estado que garanticen el respeto, la protección y el 
cumplimiento de todos los derechos humanos de las mujeres, de todas las edades y 
condiciones, como base sustantiva de los procesos democráticos; 
b) Garantizar la libertad religiosa y de culto, siempre que se respeten los derechos humanos 
de las mujeres; 
c) Propiciar que las políticas fiscales combinen criterios de eficacia con criterios de 
equidad, resaltando su función redistributiva y progresiva, que aseguren la ejecución de 
políticas que garanticen el desarrollo de las mujeres; 
d) Promover y asegurar la transversalización del enfoque de género, raza y etnia, en todas 
las políticas, especialmente en la política económica y cultural, y la articulación entre los 
poderes del Estado y los actores sociales para garantizar la igualdad de género; 
e) Aumentar la inversión pública en la seguridad social , de manera que aborde en forma 
integral las demandas específicas de cuidado y protección social que requieren las 
mujeres en situaciones relacionadas con la enfermedad, la discapacidad, el desempleo y 
los ciclos vitales, especialmente la infancia y la vejez; 
f) Fortalecer la producción de información estadística necesaria desagregada para visibilizar 
los problemas de desigualdad de género en el ámbito de la autonomía física y económica 
y de la toma de decisiones; 
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g) Adoptar el enfoque y medidas de igualdad de género, raza y etnia, en relación con la 
política económica, fiscal y tributaria, la reforma agraria, el acceso a la propiedad de la 
tierra, la vivienda y otros recursos productivos, para asegurar la redistribución equitativa 
de la riqueza; 
h) Realizar estudios sobre los efectos de la crisis económica, financiera, alimentaria, 
energética y ambiental en las mujeres, en especial en los flujos migratorios internos e 
internacionales y en la reconfiguración de todas las esferas; 
i) Avanzar en la adopción de medidas que mejoren la situación de las mujeres migrantes y 
sus familias, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad por la que atraviesan, a fin 
de mejorar su situación laboral y su inclusión social, tanto en su país de origen como de 
destino; 
j) Desarrollar políticas que favorezcan el arraigo de las mujeres campesinas y el empleo 
rural en las áreas afectadas por procesos de reconversión productiva y asegurar los 
mecanismos necesarios para su efectiva implementación; 
k) Implementar medidas que tiendan a eliminar las limitaciones específicas que afrontan las 
mujeres en el acceso a los servicios financieros formales como el ahorro, el crédito, los 
seguros y las transferencias; 
l) Garantizar el derecho y acceso de las mujeres a la propiedad de las tierras y las viviendas 
concedidas mediante los programas habitacionales de los gobiernos, con título de 
propiedad, respetando el derecho de las mujeres de los pueblos indígenas a su territorio, 
ya que es la base para el desarrollo económico y cultural; 
m) Promover la reformulación de los sistemas previsionales nacionales, a fin de incluir en su 
cobertura a las trabajadoras insertas en el mercado informal, las productoras familiares 
campesinas, las trabajadoras autónomas y las trabajadoras domésticas178, las distintas formas 
de familia, incluyendo las parejas del mismo sexo, y las mujeres que se dediquen a 
actividades relacionadas con el cuidado; 
n) Impulsar la revisión de los sistemas previsionales nacionales existentes, para que se 
garanticen los derechos de las mujeres como beneficiarias, contemplando la situación de su 
incorporación al mercado laboral; 
o) Implementar sistemas de gestión de riesgos naturales y antrópicos con enfoque de género, 
étnico y racial, que permitan atender las causas y consecuencias de los desastres naturales 
y los impactos diferenciales de estos y del cambio climático en las mujeres, con particular 
énfasis en la recuperación de medios de vida sustentables, la administración de refugios y 
albergues, la salud sexual y reproductiva, la prevención de la violencia de género y la 
superación de las barreras que impiden a las mujeres una rápida inserción o reinserción en 
el empleo formal, debido a su papel en el proceso de reconstrucción económica y social; 
p) Impulsar la reforma del sistema y de las prácticas educativas para que se introduzca en su 
contenido la transmisión del concepto de corresponsabilidad en la vida familiar y pública; 
q) Fomentar la ruptura de estereotipos de género a través de medidas dirigidas a los sistemas 
educativos, los medios de comunicación y las empresas; 
r) Incorporar las variables sexo, etnia y raza, considerando la autoidentificación como 
criterio básico para el registro de la información en los censos de población y vivienda, 
encuestas de hogares, encuestas rurales y registros vitales, entre otros; 
s) Elaborar y aplicar políticas y planes de educación a lo largo de toda la vida con recursos 
suficientes, con metas medibles, especialmente dirigidos a mujeres jóvenes y adultas, a 
fin de reforzar el ejercicio pleno de su ciudadanía. 
 
3. Ampliar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en las 
esferas de poder 
 
a) Incrementar y reforzar los espacios de participación igualitaria de las mujeres en la 

                                                 
178 El término se extrae del documento “El trabajo decente para los trabajadores domésticos”, presentado por la Comisión de los 
Trabajadores Domésticos a la 99ª. reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra en junio de 2010, que 
en el párrafo 145, inciso b), dice “La expresión [trabajador o trabajadora doméstica] [trabajador o trabajadora del hogar] debería 
designar a toda persona que realice trabajo doméstico en el marco de una relación de trabajo.” 
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formulación e implementación de las políticas en todos los ámbitos del poder público; 
b) Adoptar todas las medidas que sean necesarias, incluidos cambios a nivel legislativo y 
políticas afirmativas, para asegurar la paridad, la inclusión y la alternancia étnica y racial 
en todos los poderes del Estado, en los regímenes especiales y autónomos, en los ámbitos 
nacional y local y en las instituciones privadas, a fin de fortalecer las democracias de 
 
América Latina y el Caribe, con una perspectiva étnico-racial; 
c) Contribuir al empoderamiento de los liderazgos de mujeres indígenas para eliminar las 
brechas existentes y garantizar su participación en espacios de decisión, respetando el 
consentimiento libre, previo e informado para el diseño e implementación de políticas 
públicas nacionales y regionales; 
d) Promover la creación de mecanismos y apoyar los que ya existen para asegurar la 
participación político-partidaria de las mujeres que, además de la paridad en los registros 
de candidaturas, aseguren la paridad de resultados, garanticen el acceso igualitario al 
financiamiento de campañas y a la propaganda electoral, así como su inserción en los 
espacios de decisión en las estructuras de los partidos políticos. De la misma forma, crear 
mecanismos para sancionar el incumplimiento de las leyes en este sentido; 
e) Estimular acciones para garantizar el acceso de las mujeres a los espacios de decisión, y 
fortalecer, entre otros, la sindicalización femenina, tanto en el medio urbano como en el 
rural, a efectos de avanzar en materia de igualdad de oportunidades y de trato entre 
mujeres y hombres en el ámbito laboral; 
f) Impulsar la creación y el fortalecimiento de los mecanismos gubernamentales de políticas 
para las mujeres a nivel nacional y subnacional, dotándolos de los recursos necesarios y 
de la más alta jerarquía gubernamental de acuerdo con los contextos nacionales; 
g) Promover la representación paritaria en los parlamentos regionales, como por ejemplo el 
Parlamento del MERCOSUR, el Parlamento Centroamericano, el Parlamento Andino y el 
Parlamento Latinoamericano; 
h) Impulsar la creación y fortalecimiento de la observación ciudadana sobre los procesos 
electorales y el establecimiento de mecanismos institucionales para el cumplimiento de 
las legislaciones que garantizan la participación política de las mujeres; 
i) Crear mecanismos de apoyo a la participación pública y política de las mujeres jóvenes, 
sin discriminación de raza, etnia y orientación sexual, en espacios de toma de decisiones y 
el respeto a sus expresiones organizativas propias, propiciando condiciones para la 
prevención de la estigmatización generacional de sus formas propias de organización y 
expresión; 
j) Promover medidas para incrementar la participación de las mujeres en los directorios de 
las empresas; 
 
4. Enfrentar todas las formas de violencia contra las mujeres 
 
a) Adoptar medidas preventivas, punitivas, de protección y atención que contribuyan a la 
erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres en los espacios públicos 
y privados, prestando especial atención a las mujeres afrodescendientes, indígenas, 
lesbianas, transgénero, del campo, de la selva, migrantes y de las zonas de frontera; 
b) Ampliar y garantizar el acceso efectivo a la justicia y a la asistencia jurídica gratuita de 
las mujeres en situación de violencia y capacitar y sensibilizar, desde un enfoque de 
género, al personal y funcionarios encargados de impartir justicia; 
c) Adoptar todas las medidas necesarias y efectivas para prevenir, sancionar y erradicar 
todas las formas de trata y tráfico de mujeres, jóvenes y niñas, para la explotación sexual 
y cualquier otro fin; 
d) Formular y aplicar medidas para combatir la violencia contra las mujeres que ejercen la 
prostitución; 
e) Garantizar los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad; 
f) Incorporar en las políticas de seguridad pública medidas específicas para prevenir, 
investigar, sancionar, penalizar y erradicar el femicidio y el feminicidio, entendidos como 
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la forma más extrema de violencia de género contra las mujeres; 
g) Promover políticas y programas para prevenir la violencia contra las mujeres dirigidos a 
los agresores y sus familias para evitar la reincidencia; 
h) Promover políticas dirigidas al cambio de los patrones socioculturales que reproducen la 
violencia y la discriminación hacia las mujeres; 
i) Crear sistemas nacionales de vigilancia de la violencia de género para recopilar, compilar 
 
y analizar datos sobre la violencia de género con miras a influir en las políticas y 
programas nacionales y locales; 
j) Asegurar que en situaciones de desastres naturales o climáticos las mujeres no sean 
víctimas ni corran ningún riesgo de cualquier tipo de violencia y la ayuda humanitaria 
contemple las necesidades de las mujeres, evitando una doble victimización; 
k) Promover y fortalecer programas de sensibilización y capacitación con perspectiva de 
género dirigidos a operadores de justicia que aseguren una atención de calidad y eliminen 
la violencia institucional contra las mujeres; 
l) Adoptar medidas de seguridad ciudadana dentro de las estrategias regionales y nacionales 
que incluyan criterios de género y diversidad de las ciudades y/o comunidades como 
espacios de encuentro de todas las personas, que aseguren un ambiente exento de 
violencia contra las mujeres; 
m) Garantizar la atención integral, multiprofesional gratuito para las mujeres víctimas de 
violencia; 
n) Promover y adoptar medidas para la asignación presupuestaria para los programas de 
prevención y atención de la violencia contra las mujeres; 
 
5. Facilitar el acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías y promover medios de 
comunicación igualitarios, democráticos y no discriminatorios 
 
a) Promover acciones que faciliten el acceso de las mujeres de todas las edades a las 
comunicaciones y a las nuevas tecnologías de la información, como la educación y la 
capacitación sobre el uso de tales tecnologías para la creación de redes, la promoción y el 
intercambio de información, las actividades educativas, y el empleo especializado en las 
actividades económicas; 
b) Formular políticas orientadas a eliminar contenidos sexistas y discriminatorios en medios 
de comunicación y capacitar a los profesionales de la comunicación en tal sentido, 
valorizando las dimensiones de género, raza, etnia, orientación sexual y generación; 
c) Construir mecanismos de monitoreo del contenido transmitido en los medios de 
comunicación social, así como en los espacios de regulación de Internet, asegurando la 
participación activa y constante de la sociedad con el fin de eliminar contenidos sexistas y 
discriminatorios; 
d) Promover y garantizar el acceso de las mujeres, sobre todo las de pueblos indígenas y 
afrodescendientes, a los medios masivos de comunicación a través de programas que 
incorporen las lenguas propias y las identidades culturales en espacios comunitarios radiales 
y audiovisuales; 
e) Promover el acceso de las mujeres a la ciencia, la tecnología y la innovación, estimulando 
el interés de las niñas y las jóvenes en estos campos científicos y tecnológicos. 
 
6. Promover la salud integral y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 
 
a) Garantizar las condiciones y los recursos para la protección y el ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres en todas las etapas de su ciclo de vida y en los 
diversos grupos poblacionales, sin ningún tipo de discriminación, basándose en el 
enfoque integral promovido en el Programa de Acción de la Conferencia sobre la 
Población y el Desarrollo; 
b) Incluir, en los presupuestos nacionales y subnacionales, recursos suficientes para la 
ampliación de la oferta pública de servicios de calidad para la atención integral de la salud 
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de las mujeres, en toda su diversidad, en particular las enfermedades crónicas y no 
transmisibles; 
c) Fomentar la reglamentación e implementación de las leyes aprobadas en materia de 
igualdad de género, incluidas las relativas a la autonomía física, y favorecer el acceso y 
permanencia de las mujeres en el mercado laboral; 
d) Garantizar el acceso a la educación sexual implementando programas de educación 
sexual integral con perspectiva de género y pertinencia cultural; 
e) Garantizar el acceso universal de las mujeres, en toda su diversidad, a servicios integrales 
y de calidad en salud sexual y reproductiva, incluyendo la atención al VIH y al SIDA, su 
prevención, diagnóstico y tratamiento gratuito y en especial promover campañas para el 
uso de los preservativos masculinos y femeninos; 
f) Revisar las leyes que prevén medidas punitivs contra las mujeres que se hayan sometido 
a abortos, conforme a lo recomendado en la Plataforma de Acción de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, incluidas las nuevas medidas e iniciativas para la 
aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, así como en el Programa 
de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, y en las 
observaciones del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, y garantizar la 
realización del aborto en condiciones seguras en los casos autorizados por la ley; 
g) Fortalecer y ampliar los planes y programas que promuevan la maternidad saludable y 
prevengan la mortalidad materna, asegurando el acceso universal a los servicios de salud, 
especialmente para las adolescentes y las mujeres de pueblos indígenas y 
afrodescendientes; 
h) Promover la reducción de los embarazos en la adolescencia mediante la educación, 
información y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el acceso a 
todos los métodos anticonceptivos; 
i) Promover el acceso de las mujeres de pueblos indígenas y afrodescendientes a servicios 
de salud, con pertinencia cultural y lingüística, incorporando y valorando los saberes y 
prácticas de la medicina ancestral y tradicional ejercidos especialmente por las mujeres; 
j) Recomendar que, en la Reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General sobre los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se celebrará en septiembre de 2010, se preste 
especial atención a la meta 5B relativa al acceso universal a la salud reproductiva. 
 
7. Realizar actividades de capacitación, intercambio y difusión que permitan la 
formulación de políticas públicas basadas en los datos del Observatorio de igualdad de 
género de América Latina y el Caribe 
 
a) Solicitar a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe el desarrollo de 
actividades de formación y creación de capacidades, de intercambio y difusión de 
experiencias, incluidas aquellas de incidencia política, dirigidas a quienes planean las 
políticas públicas y a los operadores políticos, con el fin de recoger las prácticas de los 
países y avanzar en la formulación de políticas públicas basadas en los datos del 
Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe, y que constituyan una 
fuente general de conocimiento y un complemento del Observatorio. 
 
8. Promover la cooperación internacional y regional para la equidad de género 
 
a) Impulsar programas de cooperación regional, subregional y multilateral, aprovechando 
los procesos de integración para el desarrollo socioeconómico que tienen lugar en 
América Latina y el Caribe, particularmente acciones que promuevan la igualdad de 
género; 
b) Fortalecer la cooperación Sur-Sur para el logro de la igualdad de género y el avance de 
las mujeres; 
c) Instar a los donantes a que cumplan sus compromisos en materia de asistencia oficial para 
el desarrollo, como un elemento esencial para la promoción de la igualdad de género. 
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9. Acoger con beneplácito el ofrecimiento del Gobierno de la República Dominicana de ser 
anfitrión de la duodécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe. 
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ANEXO G – Plataforma das Mulheres para a I Confecom 

 

PLATAFORMA 

Há tempos as entidades do movimento de mulheres organizadas vêm discutindo o 
direito humano à comunicação, a necessidade de democratização da mídia e a 
imagem das mulheres veiculadas nos grandes meios, que alimenta e reproduz 
estereótipos e preconceitos. Temos questionado a invisibilidade seletiva, sobretudo 
das negras, indígenas e lésbicas, mas também de nossas reivindicações sociais e 
políticas, e de nossa pluralidade. A falta de democratização dos meios de 
comunicação tem representado, na história do nosso país, o crescente monopólio 
do setor, cujo efeito mais danoso no cotidiano das mulheres tem sido o papel da 
mídia na disseminação da mercantilização de nossos corpos e vidas e na 
reprodução da violência contra as mulheres. 

Questionamos a imagem deturpada e estreita da mulher na mídia – uma imagem 
que não reflete a nossa diversidade e pluralidade, que nega visibilidade a nossas 
demandas sociais e políticas, quando não as ridiculariza ou criminaliza, que nos 
desumaniza e usa como enfeite para vender produtos e valores que buscam 
conformar e manter a pasteurização e a submissão à ideologia patriarcal, aos 
valores de mercado e da sociedade de consumo. 

A I Conferência Nacional de Comunicação é um momento em que toda a 
sociedade está convidada a debater e definir os princípios e prioridades de uma 
política nacional de comunicação e de um novo marco regulatório para o setor. Por 
isso, o movimento feminista não poderia deixar de se organizar para trazer a sua 
visão e propostas para a Confecom. Às propostas que já vêm sendo defendidas pelo 
conjunto do movimento pela democratização da mídia, somamos outras, essenciais 
para as mulheres, construídas ao longo do último ano em seminários, debates e 
conferências livres realizadas em todo o país. O conjunto dos documentos 
elaborados pelas mulheres está disponível para consulta no site da Rede Mulher e 
Mídia: www.mulheremidia.org.br 

Princípios para políticas públicas e marco regulatório 

1. Reconhecimento e respeito aos direitos humanos 

2. Reconhecimento da Comunicação como um direito humano fundamental 

3. Universalidade e acessibilidade ao direito à Comunicação 

4. Igualdade, equidade e respeito à diversidade 

5. Participação popular e controle público e social 

6. Laicidade do Estado 

7. Respeito à autonomia das Mulheres 

8. Promoção da Justiça Social 

9. Transparência dos Atos Públicos 

 
PROPOSTAS 
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Eixo 1: Produção de conteúdo 
 
1. Estimular a produção e difusão de conteúdos não discriminatórios e não 
estereotipados, valorizando as dimensões de gênero, raça, etnia, orientação sexual, 
idade geracional. 

2. Garantir que a imagem da mulher seja veiculada sempre com pluralidade, 
diversidade e sem reprodução de estereótipos, tabém na promoção do combate ao 
racismo, à lesbofobia e à violência contra a mulher. 

3. Garantir às mulheres o acesso à produção de conteúdo, com especial atenção 
para a produção em áudio e audiovisual para veiculação em larga escala. 
 
4. Assegurar o direito de antena, considerando as diversidades e segmentos 
discriminados da sociedade. 
 
5. Revisão dos critérios para distribuição da publicidade oficial, reservando no 
mínimo 10% para promoção de equidade de gênero, raça/etnia e orientação 
sexual. 

Eixo 2: Meios de distribuição 

1. Fim das concessões para instituições religiosas, garantindo a laicidade do Estado. 

2. Regulamentação da transmissão de conteúdos religiosos no rádio e na TV, 
proibindo a sublocação de grade, evitando a ocupação indiscriminada do espectro 
por programas religiosos e considerando o que estabelece o artigo 221 da 
Constituição Federal. 

3. Considerar o tratamento à imagem da mulher como critério de renovação de 
concessões. 

4. Universalização da banda larga e ampliação de políticas de inclusão digital, com 
a criação de espaços equipados para a apropriação tecnológica por parte das 
mulheres. O acesso deve vir acompanhado de investimentos para uma apropriação 
crítica e autônoma dos cidadãos/ãs. 

5. Construção de políticas para garantir a participação das mulheres e a perspectiva 
de gênero, raça, etnia, orientação sexual e idade nos espaços sobre decisão e 
regulação da internet, incluindo aí o debate sobre o marco civil da internet no 
Brasil. 

6. Atuar junto aos meios de comunicação públicos, privados e estatais para a 
ampliação dos espaços de expressão das mulheres e de todos os segmentos 
discriminados. 

7. Desenvolvimento de políticas de promoção da equidade de gênero nas TVs 
públicas e educativas, incluindo a participação das mulheres nos conselhos das 
emissoras públicas. 

 

Eixo 3: Cidadania -  Direitos e Deveres 
 
1. Garantir a inclusão das questões de gênero, raça e etnia, geração e orientação 
sexual nos currículos escolares, buscando formas de alterar as práticas educativas, 
a produção de conhecimento, a educação formal e não formal, a cultura e a 
comunicação discriminatórias. 
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2. Incluir a educação crítica para a mídia nos currículos escolares em todos os 
níveis. 

3. Desenvolvimento de conteúdo programático nos cursos de Comunicação e de 
políticas para sensibilização e capacitação de profissionais de comunicação para a 
questão de gênero, raça, etnia, orientação sexual e idade geracional. 

4. Instituir mecanismos de controle social e regulamentação da publicidade, 
proibindo a publicidade infantil, de medicamentos e bebidas alcoólicas e 
estabelecendo critérios de representação de gênero de modo a garantir a não-
reprodução de estereótipos e preconceitos. 

5. Instituir mecanismos para garantir aos diferentes gêneros, raças e etnias, 
orientações sexuais e classes sociais que compõem a população espaço coerente 
com a dimensão de sua representação na sociedade. Garantir a produção e 
veiculação de programação de qualidade ao público infantil e infanto-juvenil, sem 
exploração da imagem de crianças e adolescentes. 

6. Criar mecanismos que: i) proíbam a veiculação de programação que pratique a 
discriminação contra mulheres, negros e indígenas, LGBT, pessoas com deficiência 
e qualquer classe social ou religião ou que representem de maneira estereotipada 
esses grupos, assegurando instrumentos de sanção quando isso for desrespeitado; 
ii) assegurem o direito de resposta, previsto na Constituição; iii) definam 
mecanismos de defesa do público sobre programação que viole seus direitos, 
implantando uma procuradoria dos usuários dos serviços de comunicações ligada 
ao MPF, iv) instituir multas a serem pagas pela reincidência de violações. 

7. Garantir a transversalidade da questão de gênero, raça/etnia e orientação sexual 
no desenvolvimento das políticas públicas de comunicação, assim como nos 
Conselhos existentes no setor, com indicação da representação feminista pelo 
movimento. 

8. Garantir espaço para informação e conscientização da população sobre os 
problemas e impactos decorrentes do atual modelo de produção e consumo. 
Garantir, na publicidade de produtos de forte impacto ambiental, a divulgação das 
alternativas ambientalmente sustentáveis. 

 
 
 
 

 

 


