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RESUMO

Este trabalho teve o objetivo geral de analisar a atuação da imprensa no processo
de desconstrução da violência e construção da democracia de gênero no discurso
jornalístico sobre violência contra a mulher. Buscou-se nos objetivos específicos:
refletir sobre a violência contra a mulher, enquanto fenômeno histórico e cultural;
abordar gênero no contexto das relações na sociedade capitalista, situando o
jornalismo nesse contexto; identificar os mecanismos de articulação do explícito ao
implícito na formação de sentido do discurso jornalístico; refletir sobre gênero e
violência contra a mulher, sob o foco discursivo dos jornais piauienses Meio Norte e
O Dia. A metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica e análise de um corpus
formado por um universo de 150 (cento e cinquenta) reportagens, que foi o total de
agendamento em dois anos, 2009 e 2010, pelos jornais O Dia e Meio Norte, das
quais, tomou-se uma amostra de 40 (quarenta) matérias jornalísticas, 13 hipertextos
das respectivas matérias, perfazendo 26,8% do total de publicações sobre o tema
durante dois anos. O critério de escolha das matérias foi sorteio e as variáveis
temáticas enfocadas foram violência contra a mulher, gênero, emancipação e
políticas públicas. Os critérios da escolha dos veículos levaram em consideração o
fato de O Dia ser o mais antigo veículo de imprensa em circulação no Estado do
Piauí e o Meio Norte ser a empresa do ramo que registra a mais alta tiragem por
edição e o mais alto índice de circulação. A análise teve uma abordagem qualitativa,
buscando compreender o processo de desconstrução de paradigmas culturais
violentos contra a mulher pelo jornalismo, visando à inserção da democracia de
gênero na agenda das políticas públicas. A pesquisa foi referenciada nos estudos
linguísticos de Ferdinand de Saussure, quanto à estética e semiologia, e no jogo
entre o implícito e o explícito com sustentação teórica em Maingueneau e
Charaudeau. Os resultados apontam que o jornalismo ora auxilia no processo de
desconstrução da violência contra a mulher e na consequente construção da
democracia de gênero através do agendamento do tema nas suas pautas, ora se
equivoca no tratamento dado ao tema uma vez que denuncia a violência com olhar
patriarcalista e termina difundindo isso no discurso enunciado.

Palavras-Chave: Mulher. Violência. Discurso jornalístico. Democracia de gênero



ABSTRACT

This study aimed to examine the overall work of the press in the process of
deconstruction of the violence and build democracy in the genre of journalistic
discourse on violence against women. Sought on the specific objectives: to reflect on
violence against women, as a historical phenomenon and cultural context in
addressing gender relations in capitalist society, situating the work of journalism in
this context, to identify the mechanisms of implicit to explicit articulation of the training
sense of journalistic discourse, reflecting on gender and violence against women in
the focus of newspapers discursive of the Meio Norte and O Dia. The methodology of
the research was a literature search and analysis of a corpus formed by a universe of
150 (one hundred and fifty) stories, which was the total of schedule in two years,
2009 and 2010, the newspapers O Dia and Meio Norte, which took a sample of 40
(forty) news stories, 13 hypertext, making up 26.8% of total number of publications
on the subject for two years. The criterion for choosing the materials and the draw
was focused thematic variables were violence against women, gender,
empowerment and public policy. The criteria of choice of vehicles took into account
the fact that O Dia is the oldest press vehicle movement in the State of Piauí and the
Meio Norte Branch to be the company that has the highest circulation per issue and
the highest rate of movement. It took a qualitative approach, seeking to understand
the process of deconstructing cultural paradigms violence against women in
journalism, seeking the inclusion of gender democracy in the public policy agenda.
The research was referenced in linguistic studies of Ferdinand de Saussure, the
aesthetics and semiotics, and the match between implicit and explicit support to
theoretical and Maingueneau Charaudeau. The results show that journalism
sometimes facility to the deconstruction of violence against women and the
consequent construction of gender democracy through the scheduling of this issue in
their agendas, sometimes hinders once denounced the violence and ends with a look
patriarchalist spreading it in the speech utterance.

Keywords: Woman. Violence. Journalistic discourse. Gender Democracy
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INTRODUÇÃO

A violência contra a mulher é um fenômeno calcado em determinantes

culturais, econômicos e sociais de um modo geral, que tem despertado o interesse

de muitos estudiosos e estudiosas. A complexidade com que o tema se relaciona

com inúmeras variáveis tem contribuído para a produção de muitos trabalhos,

tornando-o bem servido por fontes literárias.

Entretanto, como problema social posto à dinâmica dos atores envolvidos, em

contextos diferenciados de tempo e espaço, a violência muda o seu perfil, à medida

que incorpora novas variáveis de análises, desafiando a busca de novas respostas à

sociedade, especialmente em tempos atuais, dito, tempo de capital hegemônico e

com ele, o crescente encrudelecimento das relações sociais.

A participação social da mulher altera substancialmente essas relações na

medida em que se torna a cada dia mais evidente a importância do seu papel em

todas as áreas. Ela adentra espaços em campos desconhecidos, exercendo ofícios

antes desempenhados iminentemente por homens. Com sua competência,

conquista o reconhecimento da sociedade, mas reconhecimento nem sempre é

sinônimo de respeito, e este é condição indispensável para a justiça nas relações de

gênero, num atestado onde não se desconhece a importante trajetória percorrida,

entretanto, se admite quão longo é ainda o caminho a ser trilhado nessa direção.

A desconstrução da violência contra a mulher e construção da democracia de

gênero passa necessariamente pela emancipação cultural, profissional, financeira da

mulher, como elementos indispensáveis às alterações das relações nos espaços

públicos e privados, pois que, o pessoal é também iminentemente político.

Na sociedade burguesa, o Estado, através da educação, da justiça, da

segurança, dos poderes constituídos, enfim, do conjunto de suas instituições, vem

incorporando expressivas mudanças acerca dos direitos da mulher, como resultado

da atuação do público feminino nesses espaços de sustentação da ordem burguesa,

aos quais a comunicação social soma na manutenção da ideologia alimentada no

discurso que serve ao capital empresa, determinando papéis a diferentes atores,

segmentados ora por gênero, ora por raça, cor da pele, poder econômico, influência
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política e seus respectivos jogos de poder dentro das forças sociais, atuando como

um cimento cultural, de modo que, utilizá-los bem, tem se confundido

inexoravelmente com utilizá-lo competentemente em favor de grupos e ideais que

nem sempre coadunam com o interesse geral da sociedade estratificada.

O ser e o não ser é assim, circunstancialmente alterado pelo querer e pelo

poder no bojo das relações sociais em essência, no reconhecimento tácito de que os

sujeitos sociais ressignificam-se a si mesmos, enquanto, simultaneamente, alteram

os espaços de cidadania com a sua atuação. A categoria gênero surge como

produto dessa constatação e dessa prática.

A linguagem, como prática social não menos sincrônica e diacrônica, tem

igualmente contribuído nessa ressignificação em que caminha cada sociedade a seu

ritmo para a desconstrução da violência contra a mulher e construção da democracia

de gênero, na busca da humanização das relações que culminam com mais justiça

no trabalho, na família, na política e em todas as áreas.

Nesse liame, reconhece-se que o jornalismo tem contribuído com a causa,

não obstante esses espaços são também ocupados por pessoas dotadas de carga

cultural, a ponto de suas atuações ora contribuir, ora engendrar na tessitura social, a

começar pelos receptores dos enunciados, novas formas de violência, seja, por meio

do dizer, do como dizer e até do não dizer por diferentes razões.

Este trabalho teve então, como objetivo geral, analisar a contribuição da

imprensa ao processo de desconstrução da violência e construção da democracia

de gênero no discurso jornalístico sobre violência contra a mulher. Nos objetivos

específicos buscou-se: refletir sobre a violência contra a mulher, enquanto fenômeno

histórico e cultural; abordar gênero no contexto das relações na sociedade

capitalista, situando a atuação do jornalismo nesse contexto; identificar os

mecanismos de articulação do explícito ao implícito na formação de sentido do

discurso jornalístico; refletir sobre gênero e violência contra a mulher, sob o foco

discursivo dos jornais impressos piauienses, Meio Norte e O Dia.

O caminho metodológico percorrido foi pesquisa bibliográfica e análise de um

corpus formado por um universo de 150 (cento e cinquenta) reportagens, que foi o

total de agendamento em dois anos, 2009 e 2010, pelos jornais Meio Norte e O Dia,
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das quais tomou-se uma amostra de 40 (quarenta) matérias jornalísticas, perfazendo

26,8% do total de publicações sobre o tema durante dois anos, recorte temporal que

compreende as articulações e a implantação do Pacto Estadual pelo Enfrentamento

à Violência Contra a Mulher no Piauí.

O critério de escolha das 40 matérias que constituiu a amostra representativa

de 26,8% das publicações que constituiu o universo de 150 reportagens sobre as

variáveis temáticas enfocadas: violência contra a mulher, gênero, emancipação

feminina e políticas públicas, foi sorteio, técnica que consideramos mais apropriada

no intuito de precaver vícios e, por conseguinte, visando a uma maior fidedignidade,

diante da impossibilidade de analisar todas as publicações sobre o tema, veiculadas

pelos respectivos veículos O Dia e Meio Norte, Durante os anos de 2009 e 2010. A

modalidade de veículo escolhida foi a mídia impressa piauiense, por conferir mais

materialidade ao tema, e por esta razão, mais praticidade para trabalhar com o

material, que foi fotografado e analisado, com exposição de resultados no quarto

capítulo.

Os jornais escolhidos foram Meio Norte e O Dia, ambos de circulação diária.

Nos critérios da escolha dos veículos considerou-se o fato de O Dia ser o mais

antigo veículo de imprensa em circulação no Estado do Piauí e o Meio Norte ser a

empresa do ramo que registra a mais alta tiragem por edição e o mais alto índice de

circulação. A análise teve uma abordagem qualitativa, buscando compreender o

processo de desconstrução de paradigmas culturais violentos contra a mulher pelo

jornalismo, visando à inserção do tema democracia de gênero na agenda das

políticas públicas.

Quanto ao método, a pesquisa foi referenciada nos estudos linguísticos na

abrangência dos conceitos e recursos do discurso enfocados por Ferdinand de

Saussure, quanto à estética e semiologia, e no jogo entre o implícito e o explícito

com sustentação teórica em Maingueneau e Charaudeau.

Este trabalho apresenta-se em quatro capítulos, dos quais se exporá

inicialmente um breve esboço de conteúdo. No primeiro, aborda-se a violência

contra a mulher, partindo da polissemia de conceitos sobre a violência, passando ao

contexto histórico, adentrando nas bases do problema na sociedade brasileira.
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No segundo, trata-se de uma reflexão sobre as relações de gênero no

contexto da sociedade capitalista, situando o jornalismo como prática social eivada

de ideologia paramentada no discurso proferido para a formação de opinião, que

gera postura e por sua vez estimula atitudes a partir do agendamento e abordagem

de temas na pauta dos veículos.

No terceiro capítulo, mostra-se que o explícito na linguagem é estreitamente

articulado ao implícito, pois que a subjacência de sentido assentada no não dito é

maior e muitas vezes mais expressiva que o enunciado textualmente.

No quarto capítulo expõe-se a metodologia da pesquisa, os resultados e

reflete-se sobre gênero e violência contra a mulher sob o foco discursivo dos jornais

piauienses Meio Norte e O Dia, tomando como elemento de análise o corpus

publicado sobre gênero e violência contra a mulher nos citados jornais no interstício

de 2009 e 2010.

Em face do estudo realizado, cumpre preliminarmente aferir que a imprensa

piauiense contribui com a desconstrução da violência contra a mulher e construção

da democracia de gênero, uma vez que agenda o tema com uma periodicidade

regular, entretanto, o discurso jornalístico precisa de maior atenção, tendo em vista a

constatação de que muitos filtros são ativados na construção da notícia,

notadamente, na coleta de informação e na etapa de redação. Consciente ou

inconscientemente os discursistas são flagrados em suas enunciações denunciando

o patriarcalismo com uma visão e uma linguagem patriarcal.

Espera-se com a leitura a aferição de novos juízos de valores sobre essa

problemática, cuja crítica se constituirá numa valiosa contribuição para este trabalho,

e no geral, para o enriquecimento dos estudos sobre o tema.
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CAPÍTULO I – VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Conceituar violência não se constitui uma tarefa fácil em razão de o objeto

apresentar variáveis culturais e históricas de complexa definição. Por outro lado, a

precisão nas abordagens pretendidas requer da literatura subdivisões específicas

para adentrar em campos conceituais pretendidos nos objetivos do presente

trabalho.

A questão subjacente ao problema da definição, segundo Emery e Laumann-

Billings (1998), reside no fato de o entendimento sobre a violência ser marcado pelo

julgamento social de forma plural, o que impede uma formulação consensual acerca

do objeto. Não omitindo que muitas definições são direcionadas pelos objetivos dos

trabalhos realizados e da aplicabilidade de seus resultados, o que amplia o leque de

variações.

Há que se reconhecer, entretanto, que no cerne das relações cotidianas o

tema apresenta ainda reduções semântico-conceituais, advindas de certa rigidez da

estrutura social como reflexos de resquícios históricos inerentes à condução da

categoria gênero.

Neste capítulo enfoca-se diferentes abordagens sobre a violência contra a

mulher, situando o fenômeno no contexto histórico e enumerando dados sobre o

contexto brasileiro, partindo do período colonial à atual república.

1.1Violência: a polissemia do conceito

A priori, quando se fala de violência, o termo remete a uma redução

semântico-conceitual da violência à delinquência, como produto de origens

históricas de identificação da violência com a criminalidade, muito presente no senso

comum. (Diz-se que isso aqui é o senso comum e tem duas fontes fazendo o

contraditório, logo abaixo, com as quais concordamos: Minayo e Cruz e Moreira).
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Minayo (1994) critica fortemente esse empobrecimento epistemológico da

violência e credita à mídia uma das formas de manutenção desta aproximação por

deixar de incluir elementos propiciadores de violência como a dominação política e

econômica nas sociedades e todas as implicações dela decorrentes,

desconsiderando, portanto, as violências estruturais e de resistência geradoras de

novas e crescentes manifestações de violência.

Cruz Neto e Moreira (1999) consideram essa visão reducionista advinda do

senso comum como preconceituosa, tendo na segurança pública e na repressão

policial suas únicas esferas em que se dariam o combate e a prevenção da

violência.

Embora se fale em violência social, política, de gênero, econômica, entre

tantas manifestações que a literatura aborda como objeto de estudo, mas os fatores,

causas e consequências, a manifestação dos segmentos mais oprimidos pela

violência estrutural é pouco abordada e por isso mesmo, esporadicamente refletida

nos espaços da comunicação social.

É preciso, portanto, conferir cientificamente, traçando um caminho

metodológico para a abordagem de tão complexo objeto, partindo dos conceitos

mais elementares rumo à incorporação de elementos socioculturais e econômicos

determinantes para a compreensão do objeto.

Partindo-se da etimologia tem-se que violência provém do Latim “vis” e se

refere à força, vigor, potência. Trata-se de um termo negativo, por ensejar prejuízo,

dano, profanação do que se maltrata, danifica, transgride, infringe, fere, lesiona,

ofende ou macula (INÁCIO, 2003, p.126).

Trata-se, portanto, de “uma ação direta ou indireta, destinada a limitar, ferir ou

destruir as pessoas ou os bens", de forma ilegítima, embora nem sempre criminosa

(MICHAUD, 1989).

Observa-se que a violência transcende a noção de agressão física,

constituindo-se numa série de atos causadores de danos, sendo que há casos em

que a força física nem mesmo é requerida. Como exemplo do enunciado, a própria

cultura é coercitiva, por isso, é violenta em seus paradigmas de produção e de

aceitação das “vias de fato”, com ou sem uso das armas.
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É nesse raciocínio que para a Communis opinio a violência sinonímia com o

uso da força física, psicológica ou moral para obrigar outra pessoa a agir contra sua

própria vontade, constrangendo-a, tolhendo-a a liberdade, violando seus direitos sob

quaisquer expedientes, seja por espancamento, coação ou adestramento cultural.

Segundo Ferreira (1986) violência significa “qualidade de violento; ato

violento, ato de violentar; constrangimento físico ou moral, uso de força; coação”.

Nestes termos, Houaiss (2008) adita que violência é a “ação ou efeito de violentar,

de empregar força física contra alguém ou algo ou intimidação moral contra alguém;

ato violento, crueldade, força”.

Quanto ao lócus, a violência perpassa o campo das relações pessoais e

institucionais, engendrando-se socialmente, segundo Arendt (2009) como fenômeno

destruidor da capacidade humana de agir em conjunto, de definir e firmar relações

pacíficas.

Dessa incapacidade resulta subdeterminações especificas como a

abordagem institucional, estatal, política, cultural, policial, ético-racial, escolar,

urbana, rural, doméstica, de gênero, econômica, entre outras manifestações nos

diversos espaços públicos e privados.

Segundo Krishnamurti, "a fonte da violência é o "eu", o "ego", que se

expressa de muitos e vários modos — dividindo, lutando para tornar-se ou ser

importante etc.; que se divide em "eu" e "não eu", em consciente e inconsciente; que

se identifica, ou não, com a família, a comunidade etc. (1976, p. 67).

Ante à polissemia que caracteriza o objeto, a violência é via de regra

considerada como prática destrutiva, embora se reconheça em Diógenes (2003)

certa construtividade, vez que se trata de extensa rede fenomenológica.

Partindo-se da compreensão de que a própria estrutura da vida social

apresenta dualidades, estabelecendo noções distintas entre margem e centro,

desvio e normalidade, cultura e contracultura, ora integrados, ora não integrados à

dinâmica da vida social na sua amplitude, a violência apresenta-se como um

contraste das situações aceitáveis no conjunto das regras de convivência social.
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Assim, embora se considere todas essas variáveis, a concepção de violência,

segundo Diógenes (2003), não escapa da condicionalidade de uma percepção

marginal em relação ao centro como lugar de ordem.

Na sua extensa rede de significados, o autor enumera que a violência em seu

caráter individual perpassa a formação do indivíduo. Assim, trata-se de uma

construção social engendrada nas relações de poder.

No aspecto jurídico, Houaiss (2008) define o termo violência como o

constrangimento físico ou moral exercido sobre alguém, para obrigá-lo a submeter-

se à vontade de outrem, coação.

Juridicamente, a violência é caracterizada quando não se reconhece direitos

constitucionais à pessoa de modo a transgredir lhe os princípios fundamentais da

cidadania, suprimindo-lhe a participação como membro do corpo social.

Já a Organização Mundial da Saúde (OMS) define violência como a

imposição de um grau significativo de dor e sofrimento evitáveis, embora reconheça

maior amplitude e ambiguidade até em razão da complexidade do significado da

palavra dor.

Na comunidade internacional de direitos humanos, a violência é

compreendida como todas as violações dos direitos civis, quais sejam os inerentes a

vida, propriedade, liberdade de ir e vir, de consciência e de culto, entre outros.

Refere-se também à violação dos direitos políticos como o direito a votar e a ser

votado, ter participação política e exercer controle social de recursos públicos.

A violência alude, segundo a comunidade internacional, também a atropelo de

direitos sociais como habitação, saúde, educação, segurança e direitos econômicos

como emprego e salário e culturais relativos à premissa inalienável de manter e

manifestar sua própria cultura.

As formas de violência, tipificadas como violação da lei penal: assassinato,

sequestros, roubos e outros tipos de crime contra a pessoa ou contra o patrimônio,

formam um conjunto que se convencionou chamar de violência urbana, porque se

manifesta principalmente no espaço das grandes cidades, embora não ignorando as

diferentes formas de violência existentes no campo. Todas as formas de violência
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prejudicam a qualidade das relações sociais, porque segundo Arendt (2009) corroem

a qualidade de vida das pessoas.

Além da violência física, da violência psicológica, da violência civil, política e

cultural, presente em todos os espaços sociais, notadamente no lócus urbano, Pierre

Bourdieu enfoca a violência simbólica como fator associado das relações de

dominação que não pressupõem a coerção física ocorridas entre as pessoas e entre

os grupos presentes no mundo social.

Esse tipo de violência embora não seja difícil de ser detectado, é de certa

forma difícil de ser tratado porque a violência exercida conta, em parte, com o

consentimento de quem a sofre. No caso da violência contra a mulher, trata-se de

uma categoria cujo adestramento cultural é violento e engendra outras formas de

violência tipificadas no código penal e em lei específica, mas que a própria vítima

precisa, às vezes, ser protegida de si mesma devido ao poder simbólico da violência

exercido pelos organismos sociais dos quais fazem parte vítimas e agressores.

A raiz da violência simbólica estaria deste modo presente nos símbolos e

signos culturais, especialmente no reconhecimento tácito da autoridade exercida por

certas pessoas e grupos de pessoas. A maior implicação posta à violência simbólica

como objeto epistemológico é que sequer é percebida como violência, mas sim

como uma espécie de interdição desenvolvida com base em um respeito que

"naturalmente" se exerce de um para outro.

É como se, segundo Bourdieu, houvesse um acordo formalmente

estabelecido no qual a dominação é reconhecida como legítima, quando na verdade

esta se dá pela ação das forças sociais e pela estrutura das normas internas do

campo do mundo social em que os indivíduos se inserem, incorporando-se ao

hábito, gerando novas manifestações de violência a título de correção e defesa da

honra, educação, respeito, entre tantos fatores ilegítimos, mas que por serem tão

marcantes figuram como verdadeiros.

A reflexão sobre violência perpassa grandes estudos como o de Arendt

(2009) que expressa sua preocupação com a banalização do conceito. Segundo

esta autora, a violência caracteriza-se por sua instrumentalidade, distinguindo-se do

poder, do vigor, da força e, mesmo, da autoridade. Assim, é preciso um olhar
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aguçado e uma classificação semântico-conceitual adequada a fatos entremeados

por causas estruturais de complexas redes fenomenológicas que intercalam o

fenômeno, mas não são a violência em si.

Penso ser um triste reflexo do atual estado da ciência política que nossa
terminologia sobre violência não distinga entre palavras-chave tais como
poder (power), vigor (strenght), força (force), autoridade e, por fim, violência
- as quais se referem a fenômenos distintos e diferentes (ARENDT, 2009, p.
36).

Os termos poder, vigor, força, autoridade e violência são tomados como

sinônimos porque têm, na compreensão comum, a mesma função, isto é, indicar

“quem domina quem”. É necessário, portanto, uma mudança de percepção - deixar

de reduzir o público à questão do domínio - para que a precisão conceitual se

manifeste (ARENDT, 2009).

Para a autora, a política constitui-se no principal horizonte de interpretação da

violência, que não é nem natural, nem pessoal ou mesmo irracional, enfocando que

a violência contrapõe-se ao poder: de forma que onde domina um absolutamente, o

outro está ausente.

É reconhecer, segundo a autora, que a violência é requisitada quando a

autoridade moral perde o compasso e o zelo pela democracia nos espaços público e

privado. Isso vale para Estados, instituições, inclusive a família e também para as

relações interpessoais.

Para as finalidades do presente trabalho, é oportuno enfocar violência de

gênero dentro do objeto violência. Vieira (2001) enfoca gênero como um conjunto de

práticas político-cultural de sujeitos históricos em contextos particulares, visto que a

questão de gênero é tratada sob diferentes expressões culturais e produtivas em

várias partes do mundo. A dimensão cultural da ação dos sujeitos merece ser

destacada, pois é dela que emerge o sentido do que se percebe e que orienta toda e

qualquer ação. Não se concebe, portanto, discutir gênero dissociado de um

contexto.

Esse contexto diz respeito ao encadeamento da vida social, a natureza das

contradições sociais na forma de espoliação, sobretudo pelo sistema. Assim, para

que a formação sobre gênero e o conjunto de políticas públicas voltado para essa
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problemática sejam bem-sucedidos, elas não devem se dirigir a alvos específicos

como homem, mulher, e sim a contextos que podem de alguma maneira permitir a

ampliação das condições de formação dos sujeitos (VIEIRA op cit).

Segundo Camurça (2007), a violência transcende à segurança, tornando-se

na contemporaneidade um problema também de saúde pública. Seus determinantes

encontram-se calcados na dominação que envolve as próprias relações capital-

trabalho, assumindo diferentes expressões de acordo com o segmento em que se

manifesta. Notadamente em relação à violência de gênero, seus determinantes

principais são: no campo privado, a cultura patriarcal e no campo público, a ideologia

do estado burguês, da qual o patriarcalismo é alinhado.

Saffioti corrobora com essa opinião, denunciando o patriarcalismo como um

determinante que engendra os demais determinantes no contexto da violência de

gênero. A própria obscuridade em que o tema é jogado dificulta a formação de

conceitos e ressignificações que opacam a história e as interpretações da política de

gênero. Assim, negar o patriarcado,

...representaria, na minha maneira de entender, a perda, pela teoria política
feminista, do único conceito que se refere especificamente à sujeição da
mulher, e que singulariza a forma de direito político que todos os homens
exercem pelo fato de serem homens. Se o problema não for nomeado, o
patriarcado poderá muito bem ser habilmente jogado na obscuridade, por
debaixo das categorias convencionais de análise política. [...] grande parte
da confusão surge porque ‘patriarcado’ ainda está por ser desvencilhado
das interpretações patriarcais de seu significado. Até as discussões
feministas tendem a permanecer dentro dos debates patriarcais sobre o
patriarcado. É urgente que se faça uma história feminista do conceito de
patriarcado. Abandonar o conceito significaria a perda de uma história
política que ainda está para ser mapeada (SAFFIOTI, 2004, p.55).

Assim, tem-se em Saffioti que o patriarcalismo é uma violência naturalizada

contra a mulher e que nos termos de Bourdieu, é na simbologia das relações sociais

e no poder da comunicação que ele se perpetua.

A Convenção Interamericana para Prevenir e Erradicar a Violência Contra a

Mulher, ou, convenção de Belém do Pará (2004), reconhecida pela OEA –

Organização dos Estados Americanos, define violência contra a mulher como

qualquer ação ou conduta baseada no gênero, que causa morte, dano, sofrimento

físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público quanto privado.
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Neste caso, convém discorrer sobre os tipos de violência para que se possa

desmembrar esses conceitos adequadamente. Por violência física entende-se ato

executado com intenção de causar dano físico a outra pessoa: dor, tapa,

hematomas, fraturas e até o extremo, que é o assassinato.

A violência sexual consiste em ato ou jogo sexual em que um parceiro domina

contra a vontade o outro parceiro, com vistas a obter prazer pela via da força. Para a

(CIPEVM, 1994), a violência sexual contra a mulher é reconhecida desde a simples

frustração do ato sexual sem prazer, a crítica do desempenho sexual, o sadismo, até

o extremo, que é o estupro, seguido ou não de morte. Ressalte-se que no caso de

mulheres adolescentes, mesmo com o consentimento da vítima, o ECA, Estatuto da

Criança e do Adolescente (1990) tipifica como abuso.

A violência psicológica é a prática de atos torturantes que provocam efeitos

emocionais ou transtornos mentais à vítima. Insinuações, ofensas, julgamentos

depreciativos, humilhações, hostilidades, palavrões desferidos, acusações

infundadas que provoquem transtornos morais e psicológicos não deixam marcas

físicas, mas dependendo da intensidade com que atingem a dignidade, a honra e a

moral, podem inutilizar uma pessoa para o resto da vida.

Constata-se nesse item que o termo violência remete a significantes culturais,

ideológicos, políticos, econômicos que perfazem uma complexa abordagem do

fenômeno na vida social. Esses conceitos são, portanto, construções sociais

inerentes a conjunturas. Assim, o contexto histórico da violência contra a mulher é

requisitado para a compreensão do objeto sob esse prisma.

1.2 Contexto histórico da violência contra a mulher

Para compreender a violência contra a mulher é necessário adentrar em

contextos históricos distantes de modo a caracterizar o tratamento dado à mulher

nas diferentes visões encontradas ao longo do curso das civilizações.

Os antigos gregos concebiam o mundo fundamentalmente com ordem,

harmonia, cosmos. A noção de totalidade suprimia direitos naturais, em particular
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quando se tratava de direitos das mulheres. Na Grécia clássica, as esposas eram

inteiramente submetidas aos maridos, privadas de direitos políticos ou jurídicos, as

mulheres viviam praticamente reclusas nos haréns, dos quais só se afastavam na

companhia de escravos e com o rosto coberto (GAARDER, 2004).

Mesmo assim, a ideia dos contrários estava presente no pensamento grego

como um fator construtivo em que para firmar estruturas mais modernas e

adequadas ao contexto, ter-se-ia que desconstruir outras já firmadas em nome de

uma ordem vigente para além dos conceitos, transcendendo a valores e propósitos

de um modo geral. Assim, a noção de manutenção da ordem não remetia

necessariamente a ausência de luta. Ao contrário, o reconhecimento do conflito é

uma das premissas gregas em seus diferentes pensadores e épocas (GAARDER,

2004).

Para ratificar esse raciocínio, tem-se em Heráclito que a guerra é a mãe de

todas as coisas. Em vez de ordem, trata-se de um mundo por fazer e que se faz

precisamente no conflito entre as forças contrárias, do qual brota o novo. É neste

sentido que Saffioti (2004) contribui ao elucidar que as relações sociais são

engendradas sob expedientes violentos, seja fisicamente ou não, independente da

época em que se apresentem.

Hegel concebeu toda a história como uma luta de contrários em constante

auto-superação. Darwin colocou como motor da evolução a seleção natural na luta

pela vida. O marxismo aplicou esses esquemas ao progresso social, que, a seu ver,

se realiza através da luta de classes, que dinamiza a história (GAARDER, 2004).

Assim, a relação homem e mulher também se constitui historicamente em

relações de poder e, consequentemente, permeadas por violência. Embora a história

não seja universal, cada civilização apresenta-se como motor, sujeito de sua própria

história, a concepção de grandes pensadores do passado acerca do feminino não se

apresenta como lisonjeiro e nem cientificamente aceita em tempos atuais.

Tem-se em Gaarder (2004) que Eurípedes considerava a mulher como vítima

de irremediável inferioridade mental; o filósofo Pitágoras dizia que “existe o princípio

bom que criou a ordem, a luz e o homem, e o princípio mau que criou o caos, a treva

e a mulher. Para Aristóteles, a mulher é mulher em virtude de uma deficiência, por
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isso devia viver fechada em sua casa e subordinada ao homem. Essa linha de

raciocínio mostra o quanto a força física sobrepujava as demais virtudes no

passado, ainda mais que atualmente.

Na Roma antiga as mulheres eram respeitadas na condição de mãe de

família, mas ao casarem estavam inteiramente sujeitas à autoridade do sogro,

enquanto esse fosse vivo. Os chineses primitivos tinham o poder para praticar

castigos corporais muito severos, incluindo inclusive mutilação de órgão. Assim, a

noção de mulher objeto, propriedade do homem reflete a tempos remotos, cuja

aceitação se deu por diferentes modos.

As religiões, segundo Eliade (1984), foram no limiar histórico um dos fatores

mais adestradores da mulher, revelados a partir do pensamento de muitos de seus

expoentes ainda prevalentes, embora com sensíveis alterações verificadas

historicamente. São João Crisóstomo via na mulher um símbolo de selvageria e

maldição ao proferir em seus sermões que em meio a todos os animais selvagens

não se encontra nenhum mais nocivo que a mulher.

Por sua vez, o maior pensador cristão, responsável pelos princípios basilares

da educação ocidental desde a Idade Média, São Tomás de Aquino, afirmou que a

mulher é um ser ocasional e incompleto, uma espécie de homem falhado. Para

Santo Agostinho, a mulher é um animal que não é seguro nem estável; é odienta

para tormento do marido, é cheia de maldade constituindo-se no princípio de todas

as demandas e disputas, via e caminho de todas as iniquidades.

Ora, a religiosidade é uma característica histórico-cultural mais de mulheres

que de homens. Frequentar desde cedo instituições religiosas que formulem e

mantenham uma autoimagem da mulher nos termos descritos é uma violência

flagrante com efeitos incalculáveis ao imaginário de qualquer sociedade, a começar

pelo próprio imaginário feminino.

De acordo com Saffioti (2004), a família é um grupo primordial sendo nela que

se encontrará as primeiras manifestações de violência entre seres humanos, como

práticas universais presentes ao longo de toda a história humana.
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Resultante dessa afirmação, o código de Hamurabi, (1700 a.C), consta 64

artigos para as relações familiares. Entretanto, o regime patriarcal dava ao homem

poder absoluto sobre a mulher e filhos.

Entre os antigos assírios o marido tinha direitos que transcendiam à vida das

mulheres, vez que como os bens eram incorporados aos irmãos do falecido, a

esposa era parte desses bens, portanto, passaria a pertencer aos cunhados. Os

hindus praticavam a incineração da viúva após a morte do marido, como uma

medida de preservação da família e também uma ação cautelar contra doenças que

teriam levado à morte o marido.

Na Europa medieval, a preservação da fidelidade conjugal virou obsessão,

justificando o controle sobre a vida das esposas. Os cintos de castidade eram o

símbolo material mais agressivo da violação aos direitos sexuais, mas o controle ia

além, embora a vida privada forjasse formas de violências não publicadas.

Com a Revolução Industrial, a grande indústria requisita a exploração da mão

de obra feminina e a violência institucional familiar e religiosa incorporam mais uma

vertente sob a exploração do trabalho e a divisão sexual do ofício como uma cruel

realidade transcendente aos nossos dias (ALVES & PITANGUY, 2001).

Do capitalismo industrial nasce a primeira de três ondas do feminismo

historicamente reconhecidas, tendo como palco Reino Unido e Estados Unidos nos

século XIX e XX. O principal foco das reivindicações era a igualdade nos direitos

contratuais e de propriedade para homens e mulheres, e na oposição de

casamentos arranjados, conseqüentemente da propriedade de mulheres casadas e

seus filhos por seus maridos. Os direitos políticos foram também bastante ventilados

nesse período, de onde emanou a conquista ao sufrágio e o direito de

representação.

No período de 1960 aos anos 80 do século XX registrou-se a segunda onda

do feminismo que se preocupava principalmente com questões de igualdade e o fim

da discriminação. A efervescência política do período suscitou reflexões acerca dos

papeis sociais distintos a homens e mulheres no contexto das relações de gênero

(ALVES & PITANGUY, 2001).
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Hanisch (2000) apud Alves & Pitanguy (2001) proferiu com grande

repercussão que "O pessoal é político", para refletir sobre as estruturas de poder

sexistas e suas formas de enfrentamento.

A terceira onda do feminismo teve seu apogeu a partir da década de 1990. O

movimento nessa fase buscou mais corrigir desvios suscitados no segundo

momento, como a vinculação das bandeiras de lutas apenas a mulheres brancas da

classe média alta. Às visões de gênero foram incorporadas as noções de classe,

raça, origem, cultura, etc. (ALVES & PITANGUY, 2001).

No século XX, a publicação da obra o segundo sexo (1949) de Simone de

Beauvoir, revoluciona o pensamento feminista com a defesa da hierarquia entre os

sexos não como uma fatalidade biológica e sim uma construção social, pautada nos

direitos humanos, que são também direito das mulheres, desmitificando em suas

reflexões, raízes culturais das desigualdades.

No Brasil, o movimento operário como resultante da industrialização tardia

encontrou na obra de Beauvoir (1949) sua principal expressão teórico-conceitual do

feminino em oposição ao masculino na política, na vida pública e no espaço privado.

1.3 A violência contra a mulher no Brasil

Um dos equívocos mais corriqueiros que se tem encontrado em estudos

acerca da vida da mulher é tratar a questão de gênero desconsiderando suas

especificidades de classe, educação, cultura e variáveis do sistema produtivo. No

Brasil, da Colônia à República, as mulheres demonstram um relevante papel na

história, mas as especificidades a que se fez alusão requerem aguçada análise,

tendo em vista que Del Priore (1989) coloca que não existe o papel da mulher e sim

papéis de mulheres, que atendem a uma conjuntura histórico-sociológica definida

em etapas da vida pública e privada no país.

A relação de gênero, a maternidade, as ocupações diárias e o papel da

mulher na sociedade familiar e pública sempre foram bem delimitados. O papel

social da mulher escrava, negra, trabalhadora no cafezal, no canavial, era um, ao
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passo que a escrava doméstica, a ama de leite tinham seu tratamento diferenciado.

Como não dar também para embalar no mesmo pacote a função da senhora, mãe,

esposa com aquelas e também com as mulheres de companhias de sexos

coordenadas por madames. Embora essas diferenças fossem marcantes, um traço

as unia como elemento comum: o patriarcalismo, consequentemente a inferioridade

e a clausura com que eram tratadas pela autoridade masculina (DEL PRIORE,

1989).

Outro fator recorrente à reflexão é que os registros históricos empobrecem a

análise sobre o tema da violência contra a mulher ao considerar apenas as mulheres

escravas e as mulheres casadas. É, segundo Del Priore (1989), como se só

existissem duas categorias de mulheres, quando na realidade, sabe-se que a

maternidade fora do casamento sempre existiu e se constituiu num grave problema

para a infância e a mulher em todas as classes sociais. Assim, a grande maioria das

mulheres na colônia, à mercê da opressão de um sistema social de submissão e

nula ajuda institucional, via a maternidade inevitavelmente, como uma sobrecarga. O

limiar histórico revela que atualmente incorpora-se à condição de ser mulher o ínfimo

direito de existir, uma vez que a sociedade já reconhece, embora com restrições,

que “no Brasil, ao dizer família vale ler mães sós que compunham a grande maioria,

sobretudo nas classes subalternas" (DEL PRIORE, 1989, p. 55).

A opção para tais mulheres era o abandono, o aborto ou o infanticídio. Quanto

às sinhás esposas legitimadas eram também obrigadas a conviverem com os filhos

ilegítimos do marido com suas escravas, algo que passou a ser constante na

colônia. Logo, ser escrava ou ser senhora era apenas o meio de definir de que forma

ser violentada.

A Igreja, instituição mentora no projeto da difusão da importância do

matrimônio, a serviço do Estado, impôs as normas de conduta que estabeleciam a

divisão de incumbências no casamento, dentro do sistema patriarcal desenvolvido

na colônia portuguesa na América. Com a valorização do casamento veio também a

construção de paradigmas de virtudes dentro do universo feminino: castidade,

obediência, levando ao raciocínio de que o homem era senhor tanto da escrava,

quanto da senhora. Dessa forma, sob a organização do Antigo Sistema Colonial, a

vida feminina estava restrita:
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ao bom desempenho do governo doméstico e à assistência moral à família,
fortalecendo seus laços. O homem, por sua vez, tinha seu papel centrado
na provisão da mulher e dos filhos, concentrando o poder de decisão na
família. Os encargos do matrimônio, no que se refere à manutenção do
casal e proteção dos bens, cabiam, portanto ao homem. A essa proteção
cabia à mulher responder com obediência (SAMARA, 1983, p.59).

Existiam, no entanto, enormes discrepâncias no que diz respeito à realidade

feminina quando se comparam diferentes classes sociais no Brasil, tanto no que diz

respeito às funções domésticas e administrativas, quanto à maternidade.

Diferentemente das mulheres de elite, na maioria das vezes correspondentes

ao estereótipo de mulher submissa e mãe dedicada, seguindo as normas de conduta

difundidas pela Igreja e pela legalização do Estado, descrito anteriormente, as

mulheres mais pobres, pertencentes às camadas populares, por outro lado, não

correspondiam em sua grande maioria, ao tipo de família que estudos e pesquisas

encontram como tipologia.

A realidade colonial era a de lares pequenos e famílias com estruturas
simplificadas sendo muito comum a existência de mães solteiras, que foram
vítimas de exploração sexual e doméstica, traduzindo-se em humilhações,
abandono e violência por parte do homem progenitor da criança (DEL
PRIORE, 1989, p. 46).

A citada fonte reafirma em sua pesquisa a condição de auto sacrificadas,

submissas sexualmente e materialmente reclusas, ressaltando que a imagem da

mulher de elite se opõe à promiscuidade e à lascívia da mulher de classe subalterna,

em regra, mulata ou índia (DEL PRIORE, 1993, p. 46).

Durante o império, entre 1822 e 1889, o papel da mulher no Brasil alterou-se

muito pouco em ralação ao Brasil colônia em que era especialmente restrito ao

ambiente familiar e doméstico, pois o sistema patriarcal desenvolvido na colônia

portuguesa na América restringia-lhes ao bom desempenho do governo doméstico e

na assistência moral à família, fortalecendo seus laços. A repressão à mulher

consolidava-se com a subserviência com a qual tinham que tratar os homens, sob a

alegação que eles lhe provinham o sustento.

Durante o Império, a mudança mais promissora deu-se na educação das

classes populares, vez que a legislação estendeu o direito ao ensino primário às

mulheres, mas na prática elas continuavam excluídas. A mulher no Período Colonial
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praticamente permaneceu nas mesmas condições que se encontrava no período

anterior, sofrendo pouca evolução.

Com a proclamação da República, foram sendo conquistados gradativamente

direitos civis, sociais e políticos que imprimiram significativas mudanças no ser

mulher como sujeito histórico, atuante na vida social e produtiva.

Bertha Lutz, uma das pioneiras na proposta de organização das mulheres

brasileiras, criou em 1919 a Liga pela Emancipação Feminina, transformada mais

tarde em Federação Brasileira para o Progresso Feminino, conquistando então o

apoio de políticos e personalidades como jornalistas e senadores. A primeira de

muitas conquista civis foi o direito ao voto (FARIA & NOBRE, 2007).

A constituição de 1891 já assegurava o voto para as mulheres, porém, era

mal interpretada. O artigo 171 da Constituição dizia: "São eleitores todos os

cidadãos maiores de 21 anos", porém, o termo ‘cidadãos’, segundo a interpretação

da época, referia-se aos homens, ao sexo masculino, e não aos cidadãos na forma

genérica, de modo a incluir também as mulheres. A mulher só conseguiu

efetivamente o direito ao voto em 1932 (FARIA & NOBRE, 2007).

A Legislação Trabalhista de proteção ao trabalho feminino foi outra conquista

marcante desse mesmo ano, comemorada nacionalmente pelos partidos de

esquerda e sindicatos de operários e operárias, principalmente no eixo da

industrialização Rio, São Paulo e Porto Alegre.

Nas décadas de 1960 e 1970, o feminismo eclode na Europa e nos Estados

Unidos. Mas no Brasil a ditadura militar encontrava-se no auge da repressão,

mesmo assim, foi criado por Romy Medeiros da Fonseca, o Conselho Nacional de

Mulheres do Brasil. Esse movimento torna as questões do movimento mais

abrangentes, como: princípio da igualdade entre marido e mulher no casamento e a

introdução do divórcio na legislação brasileira.

Impulsionado pelos organismos internacionais como a ONU, que em 1975

criou o ano internacional da mulher, o Brasil organizou a Semana de Pesquisa Sobre

o Papel e Comportamento da Mulher Brasileira. Como resultado desse movimento

criou-se, no mesmo ano, o Centro da Mulher Brasileira, cuja função era intermediar

e articular os objetivos feministas em forma de ação coletiva, de onde surgiram
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várias publicações em jornais e revistas além da produção de livros. Segundo Pinto,

(2003) esse período foi referencial em estudos dado o interesse acadêmico pelo

tema da violência contra a mulher a partir das publicações realizadas.

O movimento pela anistia sob a liderança de Terezinha Zerbini foi outra

relevante contribuição da mulher brasileira na luta contra a violência. Em 1980

passou a ser chamado Anistia e Liberdades Democráticas, um movimento marcado

pelo vigor nacionalista, apontada por Faria & Nobre, 2007.

Em 1977 o foco das discussões toma o viés da violência contra a mulher

praticada nos meandros do sistema produtivo. A exploração da mulher no trabalho

transforma-se então em caso de polícia em muitas regiões brasileiras,

principalmente em atividades monocultoras do setor primário. A situação requereu a

instauração de uma CPI para investigar a situação da mulher no mercado de

trabalho e demais atividades. Constatou-se

que a mulher recebia, no meio rural, apenas um quinto do salário pago ao
homem por igual trabalho; que não era cumprida a legislação que obrigava
empresas com mais de trinta trabalhadoras a manter berçários; que
empresas estatais impediam o acesso à mulher em determinados setores e
que tais impedimentos não tinham apoio legal; que mulheres grávidas eram
despedidas sumariamente; que agências com verbas vindas do estrangeiro
estavam promovendo a esterilização indiscriminada de mulheres; e
inúmeras outras denúncias que foram feitas nos depoimentos (FARIA &
NOBRE, 2007, p. 26).

Além das questões trabalhistas, o corpo, a sexualidade e a liberdade

deixavam de ser tabus nas discussões da comunicação de massa e dos espaços

sociais como um todo.

O SOS Mulher foi outra conquista fruto das intensas campanhas na mídia

contra a violência. Assassinato como o de Ângela Diniz, em 1976, por Doca Street, e

sua consequente absolvição em 1979 provocou extrema indignação das feministas,

estudantes, professores e por extensão da sociedade.

Também na década de 1980 foi ratificada pelo governo brasileiro a

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a

Mulher, firmada pela ONU em 1967. Como signatário, o Brasil aboliu legalmente a

discriminação aplicada a ofícios restritamente masculinos, punindo instituições que
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descumprissem tais determinações. A polícia civil e militar, a Academia Brasileira de

Letras e a Petrobrás foram, na época, as mais denunciadas pela prática de

discriminação (FARIA, & NOBRE, 2007).

Observa-se o quanto foi tardia a adequação do Brasil aos princípios da ONU

em relação aos direitos da mulher. Demandou treze anos de movimento e muitas

atrocidades registradas para que o país se desse conta de que era hora de mudar a

legislação e fiscalizar o cumprimento da lei.

A partir de 1980, também se torna primordial entre os discursos políticos uma

definição da situação da mulher. Em 1983 através de decretos oficiais criou-se o

Conselho Estadual da Condição Feminina de São Paulo e em 1985 o Conselho

Nacional dos Direitos da Mulher. Foi nesse ano também que, as mulheres de vários

partidos uniram-se e de mãos dadas ocuparam 26 cadeiras como deputadas

constituintes, dando uma representatividade maior e mais significativa aos direitos

da mulher.

Quanto à educação, houve um aumento de 11 anos de estudo para as

mulheres no Brasil. Na Universidade, o predomínio feminino é pleno. As mulheres

correspondem por 55% do número de matrículas. E no mercado de trabalho a

participação das mulheres na população ocupada é de 40,3% atualmente.

Essa ascensão do público feminino aos espaços de cidadania é o resultado

de constantes lutas do movimento feminista, da ocupação de espaços de

comunicação de massa, denunciando a violência em suas diversas formas, bem

como oportunizando reflexões acerca dos direitos da mulher.

A atuação dos movimentos feministas em todo o mundo e os diversos

tratados internacionais das Nações Unidas deu visibilidade ao problema da violência

de gênero no Brasil, que registrou avanços em vários campos nos últimos anos,

entre os quais: mudanças na legislação, produção crescente de estudos sobre

violência contra a mulher, criação de delegacias especializadas, serviços de

atendimento às vítimas e adoção de políticas públicas específicas. Mas a

democracia de gênero é um caminho longo a ser trilhado por homens e mulheres,

sobre o que será tratado no próximo capítulo.
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CAPÍTULO II – GÊNERO, MÍDIA E IDEOLOGIA

Neste capítulo, procurou ressignificar gênero no contexto das relações

sociais, enfocando o tema democracia de gênero na sociedade capitalista e de

modo especial o papel do jornalismo e da mídia dentro desse conceito.

2.1 Gênero no contexto das relações sociais

Constatou-se, no primeiro capítulo, que a reprodução das desigualdades

sociais é o resultado de um sistema organizado por força da economia, da cultura e

dos valores paradigmáticos que o meio social estabelece como prática implícita ou

explícita dos jogos de poder dessas relações sociais, no caso, mais

especificamente, das relações de gênero, cuja compreensão também necessita de

enfoque.

Vieira (2001) enfoca gênero como um conjunto de práticas político-cultural de

sujeitos históricos em contextos particulares, visto que a questão de gênero é

tratada sob diferentes expressões culturais e produtivas em várias partes do mundo.

A dimensão cultural da ação dos sujeitos merece ser destacada, pois é dela que

emerge o sentido do que se percebe e que orienta toda e qualquer de nossas ações.

Não se concebe, portanto, discutir gênero dissociado de um contexto, já que o

próprio movimento dos sujeitos sociais na história o tem modificado

substancialmente.

A princípio, as Ciências Sociais contribuíram ao determinar que gênero

serviria para classificar conjuntos de elementos com uma série de características

comuns, sendo o mais importante a identificação dos membros de cada grupo a

partir do sexo, cuja definição fosse socialmente aceita (NANJARI, 2009).

Segundo a mesma fonte, a partir da década de 1960 do século XX, a

categoria gênero desperta de modo mais intenso o interesse acadêmico pelos

caminhos de múltiplas ciências como a Antropologia, a Sociologia, a História, a
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Psicanálise e a Lingüística, na busca da definição cultural de papéis sexuais e

sociais para mulheres e homens, em espaços e tempos diversos.

Portanto, Nanjari evidencia que gênero é uma construção social multilateral

de diferentes ciências, contudo, destaca o papel do feminismo no despertar desse

interesse pelo objeto como elemento epistemológico nos seguintes termos:

gênero não se encontra numa ilha epistemológica; ao contrário, ele se faz
no âmbito de outras produções científicas, no bojo da crise de paradigmas
nas Ciências Sociais, apresentada nos estudos pós-estruturalistas e pós-
modernos. É o feminismo que vai ao encontro deste momento acadêmico e
são feministas que estarão, em conjunto com outros/as pesquisadores/as,
teorizando sobre o masculino e o feminino, criando esta nova perspectiva
de análise, com a consolidação da categoria de gênero (NANJARI, 2009, p.
145).

É atribuída às feministas americanas no início do século XX a impressão do

vocábulo ou categoria gênero com a finalidade de fortalecer o caráter social das

relações entre os sexos e refutar o até então determinismo biológico que estava

implícito nos termos sexo e diferenças sexuais, sendo que no caso brasileiro, isso se

deu pela via dos movimentos sociais, dada a desestruturação ou aspecto ainda

muito embrionário do movimento feminista (SCOTT, 1988, p. 3).

No aspecto relacional, a expressão gênero, como categoria analítica assume

a característica de não mais tratar as relações entre os sexos como  em caráter de

subordinação e sim sob aspectos construídos socialmente na dinâmica das

diferenças e no bojo dos diferentes contextos em que estejam mergulhados as

sociedades.

Nesse particular, Scott se pronuncia nos seguintes termos:

…o gênero sublinhava também o aspecto relacional das definições
normativas da feminilidade [...] as mulheres e os homens eram definidos em
termos recíprocos e nenhuma compreensão de qualquer um poderia existir
através de estudos completamente separados (SCOTT, 1988, p. 5).

Esse contexto diz respeito ao encadeamento da vida social, a natureza das

contradições sociais na forma de espoliação, sobretudo pelo sistema. Assim, para

que a formação sobre gênero e o conjunto de políticas públicas voltado para essa

problemática sejam bem-sucedidos, elas não devem se dirigir a alvos específicos
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como homem, mulher, e sim a contextos que podem de alguma maneira permitir a

ampliação das condições de formação dos sujeitos (VIEIRA op cit).

Sendo assim, encontra-se em Carloto (2010) que a produção social da

existência, em todas as sociedades conhecidas, implica na intervenção conjunta de

pelo menos dois gêneros, o masculino e o feminino. Essa visão já pode ser

considerada reducionista uma vez que o terceiro sexo reclama atual e

constantemente o direito de existir, genética, social e legalmente.

Depreende-se que, das relações homem e mulher, cada um dos gêneros

representa uma particular contribuição na produção e reprodução da existência,

como obras culturais, modelos de comportamento mutuamente excludentes, cuja

aplicação supõe o hiperdesenvolvimento de um número de potencialidades comuns

aos humanos em detrimento de outras.

Reconhece-se que gêneros constroem modelos que se impõem

ditatorialmente às pessoas em função do seu sexo, ainda que tão simplesmente

como uma aproximação superestrutural do fenômeno dos gêneros. Marx (1977, p.

24) é radical acerca de suas impressões sobre o assunto enfocando que não é a

consciência dos homens o que determina a realidade; ao contrário, a realidade

social é a que determina sua consciência.

Saffioti (1992, p. 210) embora admita concessões, não discorda do poder da

cultura, sobretudo da influência do meio sobre o indivíduo, considerando que sempre

que corpos entram em relação com outro eles se transformam mutuamente, pois:

é a totalidade formada pelo corpo, pelo intelecto, pela emoção, pelo caráter
do EU, que entra em relação com o outro. Cada ser humano é a história de
suas relações sociais, perpassadas por antagonismos e contradições de
gênero, classe, raça/etnia.

Para compreender gênero, Carloto (2010) também coloca a importância do

espaço social de gênero para formação da identidade do feminino e do masculino. A

autora evidencia a importância do público e do privado no contexto das relações

homem e mulher. O capitalismo industrial retirou da mulher a exclusividade do lar,

como espaço privado e as levou aos chãos das linhas de produção da grande

fábrica, transformando-a de doméstica ou dona de casa em operária. É dizer que até
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a revolução industrial, por exemplo, o espaço privado, ou doméstico, europeu era

feminino, do jeito que até o surto desenvolvimentista brasileiro, que aconteceu bem

mais tarde, esse espaço permaneceu com a sua base inalterada, ou seja, a mulher

praticamente não figurava como sujeito social, uma vez que o lar era o limite da sua

atuação.

A autora não pretende erguer barreiras ideológicas e semântico-conceituais e

sim evidenciar que a identidade de gênero se constrói no liame dos contrários e

pode ser vista como benéfica a ambos os sexos. Se não há transcendência dessas

relações à personalidade de ambos torna-se alienadas, porque uma carece de

sentido se não se refere à outra.

Carloto (2010, p. 02) elucida que:

a questão não é tanto estabelecer valorações a respeito da importância
relativa de cada uma das esferas, mas assinalar que linearmente e
circularmente, sobrevivência e transcendência doméstica e pública,
masculinidade e feminilidade não são outra coisa que as duas caras da
mesma realidade única e indivisível.

Depreende-se que gênero não trata, pois, de deformidades, inferioridades e

destinos de forma determinista. Antes, como fruto evolutivo dos estudos e

discussões a respeito, tem-se que é o resultado das relações em contexto histórico-

sociológico, econômico e cultural.

Eis porque o machismo não constitui privilégio de homens, sendo a maioria
das mulheres também suas portadoras. Não basta que um dos gêneros
conheça e pratique atribuições que lhes são conferidas pela sociedade, é
imprescindível que cada gênero conheça as responsabilidades do outro
gênero. O “quem somos” vai se constituindo através das relações com os
outros, com o mundo dado, objetivo. Cada indivíduo encarna as relações
sociais, configurando uma identidade pessoal, uma história de vida e um
projeto de vida. Neste processo, o fato de se pertencer a um gênero ou
outro, ser menino ou menina também conformam as referências iniciais no
mundo (SAFFIOTI, 1992, p. 10).

Sendo, pois, a identidade condição para as relações de gênero, a construção

da democracia de gênero é pautada no senso identitário do ser homem e do ser

mulher, como resposta a momentos conjunturais. É por isso que a democracia de

gênero apresenta uma história não linear, tanto quanto a identidade de gênero em

diferentes partes do mundo.
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Dizer que os indianos, por exemplo, as conceberão como os brasileiros seria

algo impensável, tanto quanto dizer que homem e mulher iriam chegar rapidamente

a um consenso acerca dos conceitos estabelecidos e ressignificados historicamente

seria igualmente acrítico da parte de quem o afirmasse.

Isso remete à constatação de que os sexos, se tratados na dimensão do

gênero, como princípio fundado nas relações, se entendem em maior ou em menor

quantidade, mas que a imposição de condutas e normas não são vividas de forma

tranquila numa assimilação de mecanicidade ou automatismo.

Por serem socialmente construídos, são por isso fruto das relações de poder,

sob diferentes expedientes, logo são alvos e frutos de conflitos e resistências que

vão sendo confrontados com os limites concretos impostos muitas vezes pela

violência doméstica, sexual, econômica, jurídica, moral, psicológica e com maior ou

menor propensão, dependendo dos interesses, pelo aparelho estatal, midiático,

entre outros, que tem poder de denúncia e reflexão, tanto quanto de naturalização

que são no geral benéficos ou nocivos à causa da qualidade de vida de ambos,

pautado no respeito ao gênero humano.

Já que a função do gênero é diferenciar o social do biológico, tem-se nela

uma perspectiva de avanço nas relações, a partir da afirmação da identidade de

ambos, pois que, a própria construção social sobre gênero imprime conceitos e

modelos que a história referencia, no aspecto relacional, com violentos reflexos.

Encontra-se em Nanjari (2009, p.144) que embora os conceitos avancem a

partir das diferenças estabelecidas, ainda se depara com frequência com

expressões que denotam a naturalização sobrepujante do biológico sobre o social

em termos reativos como:

só podia ser mulher..., tem hora que tem que ser macho mesmo, tinha
mesmo que ser homem..., Isso é coisa para mulher..., etc, demonstram
como as pessoas sempre procuram ligar as características de masculino ou
feminino, socialmente construídas, ao fato biológico de ser homem ou
mulher. A sociedade, no seu conjunto, busca sempre nos fazer crer que
essas diferenças de gênero são tão imutáveis quanto à biológica.
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Essa naturalização cultural se faz predominante pelos artifícios da cultura, vez

que a própria mulher se trai por vezes avaliando a violência com a lupa do

patriarcalismo impregnada no subconsciente, minando o contexto da construção de

gênero como resultante das relações sociais, empobrecendo a análise das relações

de poder sob o expediente da subalternidade, jogando o jogo do opressor, tornando

o contexto de evolução dessa construção social mais lento e consequentemente

mais oneroso para si e para a sociedade, embora reconheça que a cidadania é uma

construção subjetiva, ou seja, depende da ação do ser homem e do ser mulher no

tempo e no espaço, sobre o que, Saffioti se pronuncia nos seguintes termos:

a relação dominação-exploração não presume o total esmagamento da
personagem que figura no pólo de dominada-explorada. Ao contrário,
integra essa relação de maneira constitutiva a necessidade de preservação
da figura subalterna. Sua subalternidade, contudo, não significa ausência
absoluta de poder. Com efeito, nos dois pólos da relação existe poder,
ainda que em doses desiguais. Não se trata de uma hierarquia, mas de uma
contradição. […] Como na dialética entre o senhor e o escravo, homem e
mulher jogam, cada um com seus poderes, o primeiro para preservar sua
supremacia, a segunda para tornar menos incompleta sua cidadania
(SAFFIOTI, 1995, p. 183).

Foucault adentra nesse universo, focando o indivíduo homem e mulher como

transmissores e agentes das relações de poder, sobretudo nos espaços do micro

poder, como é o caso das relações domésticas, mas também como mútuos

receptores dessas relações resultantes do embate de forças pelo poder em

diferentes contextos que nenhum, em se tratando de gênero, categoria relacional em

construção conceitual homem e mulher, podem mais ser considerados uma relação

de absoluta dominação de uma parte sobre a outra:

…tomar o poder como um fenômeno de dominação maciço e homogêneo
de um indivíduo sobre os outros, de um grupo sobre os outros, de uma
classe sobre as outras [...] não é algo que se possa dividir entre aqueles
que o possuem e o detém exclusivamente e aqueles que não o possuem e
lhe são submetidos. O poder deve ser analisado como algo que circula, ou
melhor, como algo que só funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui
ou ali, nunca está nas mãos de alguns, nunca é apropriado como uma
riqueza ou um bem. O poder funciona e se exerce em rede. Nas suas
malhas os indivíduos não só circulam, mas estão sempre em posição de
exercer esse poder e de sofrer sua ação, nunca são alvos inertes e
consentidos do poder, são sempre centros de transmissão (FOUCAULT,
1979, p. 183).
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Emerge, assim, a desconstrução da violência como paradigma mais forte,

porque com ela também a essa altura se esvai a imagem semântico conceitual de

mulher passiva, oprimida, inerte no seu tempo e no seu espaço doméstico. Começa

se a pensar para além da violência quando as relações de gênero se origina o termo

democracia de gênero, nos embates das forças sociais em movimento, conforme

será tratado a seguir.

2.1.1 A democracia de gênero na sociedade capitalista

Viu-se que o avanço do tratamento dado às relações entre os sexos como

pertencente a uma categoria de relações de poder, sob o foco gênero, conferiu uma

nova dinâmica ao ser homem e ser mulher, sob os aspectos da democracia de

gênero.

Entretanto, embora o termo democracia sugira flexibilização de paradigmas

para atingir ou pelo menos aproximar a vontade de ambos os sujeitos que a buscam,

na sociedade capitalista, ela se apresenta em bases contraditórias no bojo de sua

construção material e simbólica, se consideradas variáveis como a economia, a

religião, a comunicação social, a família e valores burgueses de modo geral.

Na economia, a roda do grande capital, além de definir relações no campo do

consumo e do poder econômico, faz girar também a cultura dos símbolos com todo

o seu aparato ideológico. Desde a Revolução Francesa, é possível observar que o

sistema expropria a dignidade e não exclui ninguém de seu ônus.

Basta retomar o contexto do início do capitalismo, para perceber que

mulheres e crianças eram, tanto, quanto homens, espoliados em frente de trabalhos

na grande fábrica, tendo os frutos de seu trabalho transferidos aos capitalistas em

forma de mais-valia, ainda em condições mais exacerbadas que a mão de obra

masculina.

Assim, na contradição do contexto inclusão versus exclusão, nas relações

capital e trabalho o gênero evolui como categoria de análise, pois que, a tripla

jornada de cuidar dos filhos, do lar e exercer um ofício dito produtivo não era
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compartilhada com o homem e a divisão sexual do trabalho emerge pois como uma

das variáveis em que se constroem novas relações a cada dia.

Os ofícios, ditos produtivos, embora em condições desiguais entre homens e

mulheres terminam por engendrar formas de sobrevivência do público feminino que

lhe fazem detentores de voz, passando gradativamente a entender as relações

sociais como negociadas e não mais determinadas biologicamente associadas à

capacidade de um e à incapacidade de outro.

Foi nesse contexto produtivo que a mulher trabalhadora passa a incorporar

em suas necessidades a de negociação com o sexo oposto, desde melhores

condições de trabalho e de vida para si e para sua família, à conquista de novos

espaços, seja no micro ou no macro poder.

A palavra cidadania passou então a vigorar como causa, mas veio antes

como consequência da inclusão da mão de obra feminina no mercado. De cidadania

a democracia, considera Saffioti (2004), que ainda são termos distantes, mas uma

depende da outra para existir, assim como a identidade do feminino necessita da

identidade do masculino para se autocompreender nas suas diferenças e vice-versa.

A mulher operária estar, pelos vieses do grande capital, como uma das

categorias que mais contribui com os avanços sobre a construção da democracia de

gênero.

Perrot (1988), coloca que a fábrica, junto com outras instituições, cumpriu um

papel de socialização a partir de modelos construídos e valorizados pela sociedade

em determinada época. Até o início do século XX, a grande fábrica contribuiu para a

formação de identidades e de uma cultura que serviu aos propósitos da sociedade

capitalista num modelo subjacente de alterações culturais, desde a implantação.

A priori, vale ressaltar que as relações sociais estabelecidas no aspecto

gênero dentro da grande fábrica como referência de um modelo econômico até por

volta do século XIX ainda figuravam como sendo típicos do espaço masculino,

embora a ascensão feminina fosse uma realidade gradativa e suas consequências

no âmbito das relações a cada dia mais visíveis.
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Um dos motivos apontados por Perrot (1988) é de que a preferência pelo

público trabalhador feminino se fazia pela praticidade em expropriar mais-valia,

tendo em vista que era ainda mais injustamente remunerado que o trabalhador

masculino, bem como porque as mulheres eram consideradas mais frágeis e por

isso se acreditava que era mais fácil impor disciplina sobre elas que sobre o homem.

Mas o autor pondera que as mulheres nunca foram sujeitos passivos, o jogo

de poder sempre se constituiu numa realidade entre ambos os sexos, até em

momentos em que não se admitia isso. Com a abertura dos espaços produtivos a

mulher assume concomitante espaço no jogo dos símbolos, incluindo a

profissionalidade diminuindo a aculturação, à medida que de consumidora passa

também a produzir cultura.

Sendo assim, a divisão do trabalho erige como uma realidade não opcional,

uma vez que a força de trabalho feminina na grande fábrica era o resultado de

aspectos conjunturais. Ele era requerido, mas também confere repensar uma

cidadania no espaço público até então impensada.

Nesses termos, a divisão sexual do trabalho, é uma variável indispensável à

compreensão do processo de constituição das práticas sociais permeadas pelas

construções dos gêneros a partir de uma base material. Práticas que transitam do

abstrato ao concreto, do material e o simbólico, não mais por explicação do

determinismo e sim da negociação (KERGOAT, 1996).

Como prática social que é, a divisão sexual do trabalho assume formas

conjunturais e históricas, constrói-se, ora conservando tradições que ordenam

tarefas masculinas e tarefas femininas na indústria, ora criando modalidades da

divisão sexual das tarefas, de forma assimétrica na qualificação, nos salários, na

disciplina e principalmente no poder de barganha dos atores sócio produtivos.

Entretanto, Brito e Oliveira (1997, p. 252) ressaltam que a divisão sexual do

trabalho não cria a subordinação e a desigualdade das mulheres no mercado de

trabalho, mas recria uma subordinação que existe também nas outras esferas do

social. Portanto, a divisão sexual do trabalho está inserida na divisão sexual da

sociedade com uma evidente articulação entre trabalho de produção e reprodução.
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Os autores enxergam a divisão sexual do trabalho para além da alocação de

postos adequados a homens e mulheres, vez que a qualificação é também

atualmente mais que em qualquer outro período da história uma construção social

fortemente sexuada, marcada pelos gêneros.

Essa realidade emergente do capitalismo inicial reflete fortemente sobre a

base familiar e cultural, requerendo mudanças de hábitos e de pensamento,

incluindo a ressignificação de valores, que inclui repensar o feminino por diferentes

ângulos de análise, uma vez que as mulheres:

investiram todas as suas energias na construção de uma esfera privada,
autônoma, geralmente alegre, que dava coerência à sua vida, que elas
erigiam em um sistema e valores, até mesmo em uma verdadeira mística
feminina e fundamento de uma cultura feminina e de uma “consciência de
gênero (PERROT, 2005, p.277).

Atualmente, a mundialização ou hegemonia do grande capital, a que se

convencionou chamar Estado Neoliberal como um movimento ideológico em escala

mundial que esboçou uma reação teórica e política veemente contra o Estado

intervencionista e do bem-estar social, em escala mundial, que conforme Silva

(2008, p. 118) “não se sabe ao certo onde se vai parar”, alterou consideravelmente o

modo de vida de toda a população do globo, moldando novas relações sociais e

reorientando conceitos, entre os quais o de gênero.

No atual estágio do capitalismo, observa-se que o empreendedorismo e o

trabalho intelectual tornam-se mais requisitado e a mulher assume profissões e

funções diversas na estrutura das relações produtivas, mas a divisão sexual do

trabalho permanece como uma incógnita marcada fortemente por aspectos

conservadores, que redundam ainda em discriminação e sobrecarga.

Mesmo assim, a democracia de gênero se constrói tendo a cidadania como

um de seus pilares. A ascensão econômica das mulheres tem possibilitado

conquistar espaço no estado burguês e a junção de mecanismos estatais e privados

sob a administração das mulheres tem propiciado avanços da construção da

democracia de gênero.

Outro campo em visível ascensão, embora bastante questionado como

aparato ideológico burguês, é o da comunicação social. Sanematsu (2005) o
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considera espaço privilegiado para construção da democracia de gênero. A jornalista

enfoca a mídia como um espaço de conquistas capaz de modificar

consideravelmente as relações de gênero.

Isso se dá, segundo a autora, tanto pelo alcance dos recursos de multimídia

pela população e ao mesmo tempo pelos agentes do estado e a diferentes forças

sociais, quanto pela interação construtiva entre emissor e receptor. Para justificar

essa afirmação, Sanematsu (2005) argumenta que atualmente uma família brasileira

por mais que a renda seja baixa detém pelo menos um recurso de captação de sinal

na mídia que lhe possibilita informação, do mesmo modo que quando provocado

interage com esses veículos com maior facilidade e praticidade e em menor tempo,

dado à quantidade e à qualidade tecnológica no âmbito operacional.

Através de uma realidade multicomunicacional que cria e recria novos

espaços a cada dia, se começou a enfocar inicialmente as relações de gênero sob o

foco da violência, cuja imperícia na transmissão das mensagens passou a ser

amplamente questionada sob diferentes visões, entre as quais, a de que ao invés de

combater, a metodologia de divulgação incentivava o agressor e/ou inibia a vítima

pelo constrangimento. Logo, não contribuía com a formação da opinião pública

capaz de romper com o ciclo cultural que alimenta a violência: medo,

constrangimento, e questões estruturais, com uma realidade provocadora das

reações, sobretudo de atores do movimento feminista.

Para melhor compreender o atual contexto do tratamento na mídia na

construção da democracia de gênero, Sanematsu (2005) retoma o problema na sua

dimensão histórica situando a ação do jornalismo acerca de gênero por volta da

década de 1970 e relata nos arquivos de sua pesquisa um recorte de notícia sobre a

morte de Ângela Diniz por Doca Street. O artigo, de autoria do Jornalista Carlos

Heitor Cony enfoca o crime nos seguintes termos:

vi o corpo da moça estendido no mármore da delegacia de Cabo Frio.
Parecia ao mesmo tempo uma criança e boneca enorme quebrada... Mas
desde o momento em que vi o seu cadáver tive imensa pena, não dela,
boneca quebrada, mas de seu assassino. A chamada privação de sentidos
provocada pela paixão pode fazer do mais cordial dos homens um
assassino. Ela sabia. Sabia, por exemplo, que um dia um de seus amantes
seria mais homem do que os outros e lhe daria o castigo ou a vingança que
ela buscava, inconscientemente, ao longo de sua estranha aventura feita de
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amor, delírio e vazio. O sexo para ela era apenas sexo, sem transcendência
interior que o transforma em amor.

Sanematsu (2005) chama a atenção para o fato de que, primeiro o autor da

matéria compara a vítima a uma boneca quebrada, inferindo na razão do leitor uma

imagem inanimada, de ser desumanizado, indolor, descartável. Depois, o jornalista

defende o assassino, sob o expediente da legitimidade da honra e do amor como

nobres, ou seja, matou porque a amava e era traído. E, finalmente, o jornalista, que

neste caso, foi também juiz de cadáver, infere a visão que reforça no leitor a

negação do direito sexual, ou seja, mulher supostamente só poderia fazer sexo por

amor.

A contra ação das mulheres, nesse caso revelou que a construção social das

relações entre os sexos, sob a categoria gênero, mudou radicalmente da década de

1970 para cá. O movimento feminista passou a usar os espaços da mídia com mais

precisão, incorporando ao pensamento da população novas variáveis para além da

honra e dos tabus culturais e assim, confere à democracia de gênero uma larga

contribuição, onde se percebe, sensivelmente a ação dos sujeitos sociais no tempo

e em diferentes espaços.

Para comprovar essa afirmação, segundo Sanematsu (2005), atualmente o

Jornalista Cony continua a escrever artigos em grandes veículos, mas os tempos

são outros. Ninguém tem mais coragem de editoralizar conteúdo jornalístico de

forma flagrante como nesse caso.

Hoje, a mídia, especialmente a imprensa, já pauta o tema como mais
seriedade. E, embora uma boa parte das notícias ainda seja publicada nas
páginas policiais, já é mais frequente a adoção de outras abordagens, que
apresentam o tema da violência contra a mulher como uma questão de
saúde, de direitos e de políticas públicas (SANEMATSU, 2005, p.1)

Uma vez reconhecido o poder da mídia, particularmente da imprensa, perante

a opinião pública, há que se requerer ética e técnica profissionais para o tratamento

das questões sociais mais relevantes e isso também tem incorporado a agenda

midiática sob a influência das mulheres, notadamente no que concerne ao papel de

definir a agenda de debates, influenciar a opinião pública, sensibilizar gestores de

políticas e monitorar políticas públicas voltadas para a questão gênero.
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A mídia contribui com a democracia de gênero na medida em que se

constroem relações sociais em que melhor se articulam os espaços públicos e

privados, uma vez que se alarga o debate sobre o tema incorporando variáveis que

o público desconhece ou por imaturidade de seus agentes, tratam tardiamente.

Como instrumento a serviço da ideologia burguesa e mantenedora dos

ditames do capital, a mídia, ao que se percebe, também sofre influência dos

receptores, tendo em vista que estes não são passivos e as mulheres, comprovam

essa tendência à medida que otimizam sua participação nesses recursos em favor

da construção de paradigmas que reforcem a cidadania como aliada da democracia,

no caso específico, em se tratando de relações socialmente construídas e

ressignificadas no aspecto gênero.

Considera-se, entretanto, que muito ainda há para ser feito, como processo

contínuo, vinculado a contextos marcados por expressivas variáveis de análise. Os

desafios postos às questões de gênero sob o foco do jornalismo serão enfocados

com maior especificidade a seguir.

2.2 A comunicação e a democracia de gênero

Como atividade de comunicação, o jornalismo é a atividade profissional que

consiste em lidar com notícias, dados factuais e divulgação de informações,

mediante a prática de coletar, redigir, editar e publicar informações sobre eventos

atuais.

O termo fatos atuais não impede de reconhecer o jornalismo como uma

atividade antiga, surgida no império romano por volta do ano 50 AC, no império de

Júlio césar. Naquele tempo, embora ainda não se cogitasse a ideologia como poder

de dominação, o governante já sentia a necessidade de homogeneizar o

pensamento em torno das bases estruturais que conferisse do ponto de vista

cultural, certa unidade identitária dos povos conquistados nas campanhas militares

do império (ROSSI, 1980).
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Sendo assim, Júlio César determinou que se postasse notícias com cunho

patriótico em grandes placas brancas em locais visíveis e de fácil acesso da

população, no sentido de divulgar seus feitos. Acredita-se que uma das inúmeras

conotações da expressão chapa branca que indica submissão a grupos e a

governos derivem dessa prática oficializada.

Essas referências atendem ao surgimento de uma área de conhecimento

emergente da necessidade, e que vem se ressignificando no tempo e no espaço,

moldando o seu texto, conforme o contexto e a intenção de mantê-lo ou modificá-lo.

Atualmente, Rossi (1980, p. 26) aponta o cerne das mudanças nos seguintes

termos:

jornalismo, independentemente de qualquer definição acadêmica, é uma
fascinante batalha pela conquista das mentes e corações de seus alvos:
leitores, telespectadores ou ouvintes. Uma batalha geralmente sutil e que
usa armas de aparência extremamente inofensiva: a palavra e o signo.
Entrar no universo do jornalismo significa ver essa batalha por dentro,
desvendar o mito da objetividade, saber quais são as fontes, discutir a
liberdade de imprensa e seus benefícios a uma sociedade e aos povos de
modo geral.

Dessa declaração, infere-se que o jornalismo, como uma atividade da área de

comunicação requer responsabilidade, pois a formação de opinião implica em

desdobramentos ao comportamento tanto de quem produz quanto de quem

recepciona e interage com a notícia. Pois sendo este objeto do jornalismo, há que

pautar na relevância, na veracidade, na lealdade sobre a narrativa do fato ocorrido,

dos personagens envolvidos, do local do fato, do momento do fato, da causa do fato

e do modo como o fato ocorreu, pois que a utilização desse conjunto expresso

transcende do ponto de vista discursivo para além do conteúdo.

Não por acaso, ainda no século XVI Maquiavel (1996, p. 12), quando

determinava através de sua literatura as bases do estado moderno, colocava a

importância da imagem social para a opinião pública, vez que ela tanto desenvolve

carisma quanto repulsa.

É perigoso ser odiado pelo povo, a um governante que não consegue
manter-se em paz com o povo é inútil a proteção dos exércitos e de
fortalezas. O principado tanto provém do povo quanto dos grandes,
segundo a oportunidade que tiver uma ou outra dessas partes.
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O estado burguês se apropriou desse pensamento incluindo no seu aparato

ideológico o poder midiático como um instrumento de apaziguar conflitos típicos da

natureza do sistema capitalista e tem habilmente utilizado a seu favor, aproximando

ou até fundindo poder político e poder econômico de forma sutil e dissimulada.

Maquiavel concebia a política como um conjunto de relações de poder entre

povo e grandes e que o virtú a que era imprescindível ao príncipe como chefe de

Estado, consistia exatamente em tirar o melhor proveito disso, chegando a

reconhecer métodos de tirania pouco perceptíveis:

enquanto o povo não quer ser oprimido pelos grandes, os grandes desejam
oprimir o povo. A energia criadora de uma sociedade é derivada deste
sistema de oposição, portanto os conflitos sociais são necessários para
consolidação do Estado. Cabe ao príncipe com virtú tirar as melhores
possibilidades desta oposição (MAQUIAVEL 1996, p. 13).

Portanto, o poder midiático se apresenta, em essência, violento, se visto pelas

determinações teóricas de Maquiavel, pois que, se os fins, na sua concepção de

pensador, justificam os meios, as relações capitalistas são violentas com homens e

mulheres por natureza de sua dinâmica e objetivação.

Outro foco de análise sobre o poder da subjetividade cultural para acimentar

experiências reativas encontra-se no pensamento de Gramsci. Este, porém, ao

contrário de Maquiavel, reconhece os mecanismos utilizados pelo estado burguês,

mas discorda do uso hegemônico desse aparato na conquista do poder pelo poder.

Em suas ideias sobre teoria crítica e educacional, o pensador desmistifica os

mecanismos através dos quais os dominantes obtêm a hegemonia, conceituada pelo

autor como o poder de controle exercido por meio da dominação cultural atingida via

educação, religião e meios de comunicação, sobre os dominados.

Assim, a submissão da classe trabalhadora que vive expropriada dos direitos

econômicos e culturais obedece a uma tática naturalizadora das instituições que

forjam um estado pacífico, onde os conflitos sociais seriam supostamente
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resultantes de desajustes pessoais atribuídos ao comportamento, de modo

descontextualizado e sem ligação conjuntural aparente.

Seria neste caso a aceitação de que a violência contra a mulher teria suas

causas fincadas em explicações dogmáticas e pouco racionais devido à acriticidade

e falta de contexto. Essa educação para obediência hegemônica é, segundo

Gramsci, percebida de modo mais claro a partir da utilização de vocábulos que a

estrutura veicula com grande poder de transcendência à superestrutura, que

expressam a significância de conceitos e a força apassivadora sobre os sujeitos em

torno de uma causa que se supõe comum.

É o caso, por exemplo, quando em nome da nação ou da pátria, as classes

dominantes criam no povo o sentimento de identificação com elas, de união sagrada

com os exploradores, contra um inimigo exterior e a favor de um suposto destino

nacional. Assim, se forma um bloco hegemônico que amalgama a todas as classes

sociais em torno de um projeto, que é burguês, não é de todos e, portanto, não é

comum.

A comunicação tem particularmente um papel relevante nesse acimentamento

selador de consensos pelo adestramento cultural que é capaz de promover, embora

se reconheça, por outro lado, a sua contribuição à sociedade quanto à informação e

formação de opinião crítica, sobre o que, tratar-se-á a seguir.

2.2.1 A comunicação e a instrumentalidade da ideologia

Indubitavelmente, os meios de comunicação de massa são difusores e

propagadores da ideologia. A afirmação fica mais consistente e completa,

principalmente se essa ideologia for entendida como uma forma de configuração de

novas sociabilidades na perspectiva de formação, informação e manipulação.

Meios de comunicação de massa, segundo o professor Berti (2009), são os

tipos de instrumentos de mediação massiva utilizados para atingir grandes públicos.
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Apesar de não discuti-los na perspectiva ideológica, destaca a importância desses

meios e seus defeitos no sentido de manipulação de ideias e ideais.

O termo “grande” pode ser refletido, como o próprio Berti (2009, p. 131)

destaca em seu trabalho, como o fator de atingir ou pretender atingir com os

processos comunicacionais, uma parte do público, podendo ser uma localidade, uma

região, um estado, um país e até o mundo.

Essa propagação da ideologia dos meios de comunicação se dá,

principalmente pelo papel natural com que esses meios de comunicação (emissoras

de rádio, emissoras de televisão, jornais, revistas, sites na Internet e mais

recentemente redes sociais e congêneres) tentam se comunicar com o público ou

com a massa.

A socióloga e professora Porto (2002, p.155), ao refletir sobre violência e

meios de comunicação de massa, destaca que devemos ter um pensamento

especial acerca desses meios comunicacionais e informacionais, principalmente

pela introdução de fatos na vida cotidiana das pessoas. Ou seja, os meios de

comunicação de massa têm influência na vida das pessoas e, principalmente, estão

recheados e permeados por ideologia.

A ideologia é a forma utilizada para explicar muitas das atitudes e reações

dos seres humanos. Embora ainda muito vinculada às questões políticas, a ideologia

está presente em todos os atos dos indivíduos e se reproduz nas relações sociais,

aumentando na perspectiva dos meios de comunicação de massa.

A comunicação atua como mediadora das relações sociais, inserida em

contextos e através de instrumentos e formas simbólicas, estabelecendo e

mantendo relações, por vezes, desiguais. Sendo assim, uma vez mais, a questão

ideológica faz-se presente. Ou seja: há ideologia no resultado, na transmissão, na

mediação e no pensamento desses meios de comunicação, formando uma

verdadeira indústria cultural, ou, como Armand Mattelart e Michèle Mattelart (2002,

p.74-85) enfatizam: indústrias culturais.

A indústria cultura fixa de maneira exemplar a derrocada da cultura, sua
queda na mercadoria. A transformação do ato cultural em valor suprime sua
função crítica e nele dissolve os traços de uma experiência autêntica. A
produção da indústria sela a degradação do papel filosófico-existencial da
cultura (MATTELART; MATELLART, 2002, p.78).
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Os produtos comunicacionais terminam sendo meros produtos ideológicos.

Segundo Oliveira (2008, p.01) a ideologia da indústria cultural se afirma como um

meio de cooptação do indivíduo a favor da prosperidade do sistema de valores e de

trocas do capitalismo tardio.

Dessa ordem, de cunho ideológico, decorre o enrijecimento das relações
sociais que não ameaça o status quo. Ao contrário, a ideologia atua no
sentido de promover a manutenção desse estado, individuando e
programando os comportamentos, os desejos e os pensamentos em favor
do sistema (OLIVEIRA, 2008, p.02).

O mesmo autor complementa, destacando que o conceito de ideologia

aparece com especial relevância.

A ideologia burguesa, amparada pela indústria cultural, ocupa o lugar que
no período pré-capitalista era destinado à religião. Diferente do que julgam
alguns sociólogos de seu tempo, para Adorno e Horkheimer o declínio do
âmbito religioso não prenuncia um caos social. Ao contrário, a ordem é
mantida à medida que a semelhança de todas as coisas é afirmada pela
indústria cultural (OLIVEIRA, 2008, p.06).

A professora Virgínia Fontes, em evento discutindo comunicação, ideologia e

política na batalha da hegemonia, no 10º Curso Anual do Núcleo Piratininga de

Comunicação (NPC), enfatizou que para Karl Marx (que inspira todo um paradigma,

conhecido por marxista) sempre foi fundamental à comunicação, sendo isso uma

possibilidade central.

Marx foi um autor que foi jornalista uma boa parte da vida dele. Um
jornalismo muito diferente desse jornalismo que a gente está acostumado a
ver, um jornalismo reflexivo, um jornalismo que exige avançar nas questões
e pensar. 90% do jornalismo que a gente vê hoje é um jornalismo de
superfície, quando chega a ser de superfície. A questão, portanto, em Marx,
não era comunicar para socializar conhecimento. Para produzir
conhecimento e difundir esse conhecimento. Toda a vida do Marx, desde
muito novinho, está ligada à publicação em jornais (FONTES, 2011, p. 01).

Destaca-se, ainda, o pensamento de Shinkay (2011) ao tratar das

contribuições de Louis Althusser ao falar sobre ideologia e suas interfaces com a

comunicação. Ela traz que esse pensador franco-argelino entendeu os meios de

comunicação massivos como aparelhos ideológicos estatais, sendo meios pelo qual

o Estado se utiliza para garantir a reprodução das relações de produção através da

ideologia, em oposição à repressão.
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Ainda citando Althusser, Shinkay (2011) diz que o pensamento é

complementado com a perspectiva em que os meios de comunicação saturam todos

os cidadãos com doses diárias de nacionalismo, chauvinismo, liberalismo, moralismo

etc., através da imprensa, rádio e da televisão. Complementamos na perspectiva

também dos meios através da Internet, hoje tão massivos quanto os meios

tradicionais.

Portanto os meios de comunicação de massa teriam o papel de difundir
ideias e informações. E no momento em que fazem este trabalho eles
podem incorrer em erros com a informação, como a superficialidade, a
banalização, a imparcialidade, e o mais grave de todos, a omissão
(SHINKAY, 2011, p. 01).

O professor Coelho (2008, p. 79) destaca que a ideologia é um dos temas

cruciais da teoria crítica da comunicação. É essa teoria que reflete sobre a questão

ideológica da comunicação, ou seja, como os meios de comunicação social são

manipulados e utilizados para a manutenção de um status quo burguês e capitalista.

Enquanto nos séculos precedentes a ideologia ocorria principalmente
através de discursos, de narrativas, sobre como era a realidade e como
deveria ser, a partir de inícios do século XX, depois do surgimento de meios
cada vez mais realistas de reproduzir e difundir sons e imagens – num
processo de desenvolvimento tecnológico que nunca estagnou –, a
ideologia passou a ter por objeto o mundo enquanto tal, ou seja, as palavras
se tornam supérfluas pois o que se quer fazer passar por verdadeiro pode
ser mostrado, num processo em que a “divindade do real” é garantida por
sua mera repetição (DUARTE in COELHO, 2008, p. 80).

Theodor Adorno e Marx Horkheimer, citados pelo Coelho (2008, p. 80)

argumentam que a ideologia está muito esvaziada em termos de sentido, sendo

reduzida apenas a uma linguagem operacional, com direção a fins concretos da

venda de produtos. Chamando atenção, ainda, para o fato de que a redução da

ideologia à publicidade não significou o seu enfraquecimento.

Com esse pensamento, volta-se novamente para a perspectiva das indústrias

culturais, que ainda estão em evidência no sentido de explicar a manipulação e o

crescimento dos meios de comunicação de massa, hoje mais voltados para

interesses gerais de grupos específicos do que propriamente para uma coletividade.

Para Antônio Gramsci (1999, p. 175), ao destacar sobre ideologia:
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todos os esforços dos cientistas, a ciência jamais se apresenta como nua
noção objetiva; ela aparece sempre revestida por uma ideologia e,
concretamente a ciência é a união do fato objetivo com uma hipótese, ou
sistema de hipóteses, que superam o mero fato objetivo (GRAMSCI, 1999,
p.175).

Essa mesma ideologia dicotomiza os processos comunicacionais, como

enfatiza o professor Alexandre Barbosa (2009, p.08-13) ao comentar sobre as duas

Américas Latinas: a Latina Popular e Latina Oficial, onde a ideologia dessa classe

não representada possa valer através dos meios de comunicação alternativos, em

detrimento aos massivos, com uma perspectiva de ideologização alternativa.

Desta forma podemos considerar que uma nova forma de propagação da
ideologia pode estar se desenvolvendo, onde todos os indivíduos detêm o
poder de se comunicar e propagar sua própria ideologia. E cabe salientar
que essa disseminação de crenças, culturas e ideias, que vêm atribuídas a
todas as formas de comunicação humana e que fazem parte da ideologia de
cada ser humano, tem o poder de modificar as formas de relação entre os
indivíduos, e esta forma pode ser proporcionada pelo uso de meios como a
Internet (HENRIQUES, 2007, p.14).

Comunicacionalmente confunde-se muito a perspectiva ideológica apenas

com a questão de pensamento político, principalmente dos meios de comunicação.

Muitos não têm ideologia própria, estão atrelados a ideologias de seus donos e de

seus funcionários, chefes. Isso é refletido basicamente pela falta de politização do

brasileiro.

Ao se tratar sobre ideologia ou formação ideológica dos meios de

comunicação destaca-se o pensamento de Thompson (2009) em que a ideologia é

entendida, de forma geral, como um sistema de crenças, ou formas e práticas

simbólicas, observando qual relação que as formas simbólicas possuem com as

relações de poder.

Se fenômenos simbólicos servem, ou não, para estabelecer e sustentar
relações de dominação, é uma questão que pode ser respondida somente
quando se examina a interação de sentido e poder em circunstâncias
particulares – somente ao examinar as maneiras como as formas simbólicas
são empregadas, transmitidas e compreendidas por pessoas situadas em
contextos sociais estruturados (THOMPSON, 2009, p.76).

A ideologia tem no uso de seu termo uma significação muito restrita a

doutrinas políticas e partidárias, utilizada de forma isolada. Porém, esse

direcionamento único distrai os indivíduos da propagação das formas simbólicas
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realizadas pela ideologia, esta também é uma das maneiras de propagação da

ideologia dominante.

Segundo o conceito inicial de ideologia de Tracy (1796), ela é tratada como

a “ciência das ideias”, na qual os ideólogos sabiam construir através de suas ideias

uma elaboração de sentidos, e era importante uma análise das sensações e das

ideias dos indivíduos em suas ações para que fosse possível identificar a ideologia.

Para Tracy a ideologia deveria ser positiva, útil e suscetível de exatidão rigorosa.

A partir deste contexto, será utilizada como forma de análise a falsa

concepção de ideologia neutra desmistificada por Thompson (2009), que classifica

os processos ideológicos não como fenômenos negativos, ilusórios e sim ligados a

grupos de interesses particulares, como um aspecto da vida social. Ela serve tanto

para manter grupos submissos, ou ir a favor dos grupos dominantes. E isso também

é refletido nos meios de comunicação social.

Semelhante ao equipamento militar, ou à tecnologia tática, a ideologia pode
ser uma arma para a vitória, mas não para um vencedor específico, pois ela
é em princípio, acessível a qualquer combatente que tenha os recursos e
habilidade para adquiri-la e empregá-la (THOMPSON, 2009, p. 73).

A ideologia, nessa concepção, não significa um aspecto negativo para quem

exerce algo de acordo com sua ideologia. Neste caso ela é algo que faz parte de um

ser humano, ou até mesmo do contexto social em que ele vive. Cabe a qualquer

indivíduo saber usar a ideologia conforme as formas estabelecidas entre um grupo,

bem como entre a sociedade em geral.

A ideologia está inserida em todos os campos sociais e nas relações
humanas. Na comunicação ela faz parte, e influencia, em toda a
propagação das informações e ideias de seus produtores, bem como na
recepção de cada indivíduo. A sociedade manifesta sua cultura e ideologia
através das formas simbólicas que assimila e reproduz. Desta forma o
estudo da ideologia é fundamental para a compreensão de como se constrói
o processo de interação entre os indivíduos e qual reflexo cultural possui a
partir do meio de comunicação em que estas interações são desenvolvidas
(HENRIQUES, 2007, p. 04).

A ideologia, que é subjacente ao sistema de relações sociais, produz

significados em quem a recebe e também em quem a emite, em forma de valor,

legitimando em seus receptores uma dada conduta que corresponda aos interesses

do grupo dominante.



54

Uma das dificuldades do modelo é o pressuposto do caráter hegemônico da
mídia ou, nas palavras de seu próprio criador: "o modelo trata a
institucionalização da comunicação como algo demasiadamente
unidimensional e diretamente relacionada à ideologia dominante"
(MORLEY, 2003, p. 368).

Assim, no interior da memória,

O que “esquecer” e o que “lembrar” pode ser definido em função de uma
ideologia ou de um sistema dominante da sociedade. Se cada cultura define
o que se deve “preservar” e “esquecer”, no nível da memória coletiva, então
a “história intelectual da humanidade pode ser considerada uma luta pela
memória” (DORNELES, 2007, p.04).

Bem como se destaca, concordando com Pierre Bourdieu (1989, p.10) que as

ideologias, por oposição ao mito, produto coletivo e coletivamente apropriado,

servem interesses particulares que tendem a apresentar como interesses universais

comuns ao conjunto do grupo. Essa utilização termina sendo geral com uma

perspectiva mais manipuladora da realidade social. Por isso, é tão importante o

debate da questão ideológica na perspectiva dos meios de comunicação social.

Do agendamento do tema ao tratamento da matéria, pode-se inferir variáveis

com conotações transferíveis ao senso comum capazes de produzir tanto a revolta,

quanto a aceitação de fatos que servem a sistema e grupos. É também nessa

perspectiva que se relaciona esse agendamento e tratamento de dados sobre a

violência contra a mulher na mídia na perspectivas de construção, no inconsciente

da população, das relações de gênero numa perspectiva democrática, num jogo

onde o implícito se articula ao explícito, exigindo técnica e ética profissionais de um

lado e perspicácia e aguçado senso crítico do outro, conforme será tratado a seguir.
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CAPÍTULO III – A ARTICULAÇÃO DO IMPLÍCITO AO EXPLÍCITO NA
FORMAÇÃO DE SENTIDO DO DISCURSO JORNALÍSTICO

A literalidade de todos e qualquer discurso é importante constituinte

semântico posto à intenção do locutor como também à ressignificação do enunciado

pelo destinatário da mensagem. Ambos, locutor (emissor) e destinatário (receptor)

têm função ativa em face da intencionalidade, da constituição semântica e dos

desdobramentos do discurso.

O linguista suíço Ferdinand de Saussure (1857-1913), estudando a linguística

numa vertente estruturalista, conferiu grandes avanços aos estudos dessa área ao

tratar aspectos significativos da linguística e da semiótica de maneira ampliada,

desde a arte musical, visual, fotográfica, de gêneros infográficos a quaisquer sinais,

através do quais, seres humanos manifestem expressão originária de sentido e

competência comunicativa para exprimi-lo, mediante a articulação entre significante

(símbolo, sinal) e conteúdo (ou significado).

Ducrot (1987) foi além das proposições saussurianas ao inferir à língua, como

elemento da lingüística, características de um sistema aberto, uma vez que o

discursista utiliza tanto códigos implícitos quanto códigos explícitos, e assim, o dito

se articula ao não dito, gerando variáveis que estão além do expresso no discurso,

num jogo de regras que se confundem à existência cotidiana.

A transcendência do dito ao não dito, como implicações veladas ou

camufladas em qualquer discurso é explicada porque, segundo Ducrot (op cit),

embora a expressividade seja característica aparente da língua, a liberdade se

apresenta, em parte, como objeto de restrição.

Existe um conjunto não negligenciável de tabus linguísticos que ultrapassam

do fazer lexicográfico ou vocabular ao coercitivo. São normas culturais implícitas que

não se ousa violar, numa espécie de lei do silêncio, envolvendo atividades,

sentimentos e acontecimentos prescritos em códigos de valores dos quais não se

fala, ou se o fazem, utilizam recursos e estilos eufêmicos e metafóricos para não feri-

los nem reduzi-los, o que torna, segundo Ducrot (1987) a formação de sentido

dependente do implícito. “A implicitude da expressão é uma recorrência em
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particular, que permite deixar entender sem acarretar responsabilidade de ter dito”

(DUCROT, 1987, p.15).

Recorrer à implicitude no meio jornalístico é assim uma prática cotidiana

como o é o fazer linguístico enquanto subjacente a cultura, mais especialmente

considerando contextos históricos e a dimensão fisio-espacial, ideológica ou

simplesmente recursos literários para se chegar de forma mais eficaz a uma

determinada categoria de destinatários.

Dessa forma, no implícito fundado na enunciação, tomar a palavra não é um

ato tão livre e gratuito o quanto por vezes se imagina, vez que consiste além de

propositar o enunciado materializado no discurso, também chamar, sem dizer, o

destinatário a preencher uma lacuna no campo da silogia relativa a algo não

expresso, necessário à compreensão ou à coerência das proposições explícitas.

Essa realidade torna o discurso um jogo, até certo ponto aberto, de

interlocuções cortadas por variáveis com interdiscurso, desempenho, competência

comunicativa, intencionalidade entre outros elementos pertinentes a qualquer

análise, pois todo discurso “responde a certa necessidade e visa a certos fins”

(DUCROT, 1987, p.16).

Sendo assim, o objetivo se entrelaça ao subjetivo de tal modo que exigem

complementaridade remetente às questões: disse o que, porque disse, de que forma

disse, para quem disse, e principalmente, o que não disse, mas expressou de

alguma maneira. Há, pois, um jogo de eficácia tanto na explicitude da fala quanto na

implicitude ou inocência do silêncio (DUCROT, 1987).

A inocência do silêncio ou omissão da palavra é um campo conceitual ainda

pouco explorado pelos estudiosos da comunicação, acredita-se, tanto por englobar

ideologias quanto por estar mais no campo interpretativo em nível do receptor de tal

maneira que o chamado ombudsman, como critica com os olhos do leitor não tem se

traduzido em objeto epistemológico nos termos requeridos para o feedback da

implicitude como elemento da prática discursiva na medida que a necessidade

requer sua exploração na atualidade.

Essa relutância, segundo Ducrot (op cit) tem sido a causa do

empobrecimento dos fatos sociais eleitos notícia pela pauta dos jornais ao longo da
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história. Segundo o autor, para compreender o jogo entre o implícito e o explícito no

discurso considere-se o esquema: “ora, x implica y, logo, ele me disse y“, mas esse

y nunca pode ser encontrado e sim reconstruído (p.20).

Em parte, esse prejuízo à arte discursiva no jornalismo se deve ainda às

proposições de objetividade e imparcialidade tomada em alguns regimes e espaços

político-geográficos como neutralidade, sinônimo de ética profissional, o que é um

equívoco insistente pela vontade ideológica das forças do capital em perpetuá-lo

(SANTOS, 2009).

Face o exposto, reitera-se a necessidade de incluir na retórica do jornalismo

o caráter conotativo dos elementos do discurso. Até porque há que se reconhecer

com amparo em Maingueneau (2008) que as funções da linguagem1 se comunicam

entre si em todos os discursos. O que há é a prevalência de uma sobre as demais,

como característica sobreposta a cada gênero literário.

Tem-se em Maingueneau (op cit) que uma das características do texto

impresso é a abstração da comunicação direta. Um redator de jornal não escreve

para uma pessoa e sim para um público leitor diversificado, porque vivem sob

diferentes paradigmas culturais e ideológicos. Essa abertura ilimitada do número de

destinatários confere ao enunciado um caráter dinâmico devido à condição não

estática de seus interlocutores. Há na concepção de Maingueneau (op cit) um ethos

que é coletivo, mas ele não suprime, ao contrário, se relaciona com o eu, que é

pessoal e intransferível.

Nessa riqueza de variáveis, o discurso jornalístico é tecido de modo que

mesmo um reduzido número de recursos diz mais do que aquilo que aparenta dizer

e às vezes até em prejuízo do pretendido.

A linguagem é cheia de armadilhas, isso porque as formas podem ter vários
sentidos (polissemia) ou sentidos próximos (sinonímia) tem se realmente
consciência das nuances de sentido de cada uma delas? Além disso, um
mesmo enunciado pode ter vários valores (polidiscursividade); um valor
referencial (ele descreve um estado do mundo), enunciativo (diz coisas
sobre a identidade e as intenções dos interlocutores, de crença; tem-se
consciência dessa multiplicidade de valores?) (CHARAUDEAU, 2010, p.
38).

1 Conativa, fática, metalinguística, poética e emotiva ( MAINGUENEAU, 2008, p.60).
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Assim, comunicar implica também na avaliação sobre o efeito sentido para

influenciar o outro na intencionalidade pretendida. Por outro lado, há um interesse

social a ser considerado em um jogo de troca em que se articulam, segundo

Charaudeau (op cit), identidade, finalidade, propósito, espaço de locução, de

tematização que permitem recomposições infinitas. O contrato de comunicação

midiático é por sua natureza, polissêmico gerador de “um espaço público de

informação e é em seu próprio quadro que se constrói a opinião pública” (p.115).

Justifica-se assim o fato de a construção da notícia se dá numa instância

filtrada, ou seja, não é todo fato social que é eleito à pauta do noticioso e os critérios

são os mais diversificados, ou seja, descrever o que se passou, reportar reações e

analisar fatos requer tratamento adequado a tempo, espaço, importância na

hierarquia dos acontecimentos num encaixe de um dito que remete a outro dito

(coleta de informações) que transcende também a um não dito, mas existente, como

características discursivas, que provocam reações, novos acontecimentos, porque

um discurso é atravessado por muitos discursos.

Primariamente, a produção de uma notícia exige a movimentação de uma

escala de hierárquica de profissionais, cada um com os sentidos voltados para a sua

área de atuação, quais sejam: coleta de dados, focos principais e secundários,

volume de informação, redação, fotojornalismo, edição e produto à venda, apenas

para ilustrar.

Freitas (1999), ao descrever essa oficina de produção da notícia, se reporta

quão distante o apurado fica da imparcialidade, da objetividade e da veracidade da

informação, perseguidas pelos jornalistas e apregoadas pelos veículos de

comunicação social:

O leitor terá sempre uma informação parcial dos acontecimentos. Devido a
tais fatos {...} as notícias são meros relatos de aparências codificadas: a)
pelo código semiológico ou linguístico; b) pelas técnicas de nomeação
ordenação; c) por um estilo. Somente após serem obedecidas essas três
etapas ou ordens básicas de restrições ao elenco de possibilidades do
enunciado jornalístico, a verdade se apresenta como conformidade do texto
com o acontecimento aparente (FREITAS, 1999, p.12).

Por essas e por outras razões, por mais que o jornalista se esforce em torno

da objetividade da impessoalidade e da veracidade, a subjetividade é um de seus



59

elementos, pois que além de todo dito remeter a um não dito, a impessoalidade é

também um mito, pois o jornalista como todo enunciador é uma pessoa crivada por

culturas, emoções e saberes, através dos quais desenvolve uma inteligência

sensorial para captar e analisar fatos sociais com os elementos e habilidades

próprias de cada um, logo, a veracidade é apenas um elemento ladeado à verdade.

Charaudeau (2010) complementa esse raciocínio afirmando que comunicar,

informar tudo é escolha: de conteúdo, de normas do bem falar com clareza e efeitos

de sentido para influenciar o outro, mediante estratégias discursivas. “O informador é

obrigado a reconhecer que está permanentemente engajado num jogo em que, ora é

o erro que domina, ora a mentira, ora os dois, a menos que seja tão-somente a

ignorância” (p. 39).

Sendo assim, os critérios de imparcialidade, objetividade e veracidade no

jornalismo são essencialmente um mito, se visto na concretude do explícito. O

elemento que o aproxima do pretendido é, por excelência o implícito na

subjetividade das entrelinhas textuais. Freitas (1999, p.12) contribui com esse

raciocínio nos seguintes termos: “A busca da intenção do discurso pronunciado

pelos enunciantes visa trazer à tona os pressupostos que o sujeito deixa implícito ou

subentendido em sua ação discursiva”.

É, pois, o sujeito leitor o fator de controle sobre o enunciado e sobre a

intenção do enunciador na ressignificação crítica dos conteúdos importantes à práxis

social, vez que o espaço multimídia como espaço por excelência propício ao fazer

comunicação é um entre muitos outros formadores da opinião pública, acerca de

temas relevantes como é o caso da desconstrução da violência contra a mulher e

construção da democracia de gênero nos espaços sociais, cuja eficácia do discurso

será analisada, conforme o caminho metodológico descrito no próximo capítulo.
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CAPÍTULO IV – GÊNERO E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO DISCURSO
DOS JORNAIS PIAUIENSES “MEIO NORTE” E “O DIA”

Este capítulo se propôs a apresentação e análise do corpus da pesquisa,

verificando como os jornais piauienses abordam a violência contra a mulher e sua

contribuição ou não para a construção do tema democracia de gênero e

desconstrução da violência.

4.1 Os caminhos da pesquisa

A atividade de pesquisa é definida por Chizzotti (2006), como o conjunto de

procedimentos orientado e planejado pela busca de um conhecimento. Com base

nessa afirmação, o caminho metodológico para realização desse trabalho foi

pesquisa bibliográfica e análise qualitativa de um corpus formado por um universo

de 150 (cento e cinquenta) reportagens, que foi o total de agendamento em dois

anos, 2009 e 2010, pelos jornais Meio Norte e O Dia, das quais tomou-se uma

amostra de 40 (quarenta) matérias jornalísticas, 13 hipertextos, perfazendo 26,8%

do total. Vale ressaltar que as 62 figuras analisadas, trata-se de textos e hipertextos.

A pesquisa teve um caráter exploratório, pois houve a necessidade de ler as

730 edições de cada jornal, publicadas nos 24 meses para localizar as notícias que

seriam coletadas e que fariam parte do corpus a ser analisado. Explorava-se o jornal

diariamente e em seguida procedia-se a separação do material.

O critério de escolha das matérias foi sorteio e as variáveis temáticas

enfocadas foram violência contra a mulher, gênero, emancipação feminina e

políticas públicas. Assim, para obter uma amostra satisfatória, decidiu-se, portanto,

delimitar o período de coleta dos dados dentro do recorte temporal entre os anos de

2009 a 2010, período que compreende as articulações e a implantação do Pacto

Estadual pelo Enfrentamento à Violência Contra a Mulher no Piauí.
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Nesse contexto, a Secretaria de Políticas para as Mulheres-SPM, do

Governo Federal situa que os Estados entram na corrida para cumprir as etapas de

Adesão ao Pacto a partir de 2008. No nordeste o primeiro a aderir foi o Estado da

Bahia em 30 de junho de 2008. O Piauí cumpre as etapas e assina o Pacto no dia

09 de setembro do ano de 2009.

A modalidade de veículo escolhida foi a mídia impressa, por conferir mais

materialidade ao tema, e por esta razão, mais praticidade para trabalhar com o

material, que foi fotografado e analisado. Para a coleta dos dados utilizou-se uma

câmera fotográfica Sony cyber-shot 8.1 Mega Pixel, e, posteriormente, as notícias

foram recortadas através do programa Corel Draw X5 possibilitando colocar nas

imagens a identificação das mesmas com recurso de legenda.

Os jornais escolhidos foram Meio Norte e O Dia, ambos de circulação diária.

Nos critérios da escolha dos veículos considerou-se o fato de O Dia ser o mais

antigo veículo de imprensa escrita em circulação no Estado do Piauí e o Meio Norte

ser a empresa do ramo que registra a mais alta tiragem por edição e o mais alto

índice de circulação.

O corpus engloba, portanto, matérias de capa de cadernos e de editoriais,

focando gênero, violência contra a mulher, emancipação feminina e políticas

públicas, objetivando relacionar o implícito ao explícito, no texto e na iconografia, no

sentido de responder a questão de pesquisa.

A escolha das capas dos jornais para análise foi oportuna, em razão, de elas

serem o destaque de cada edição veiculada pela imprensa, chamando a atenção do

leitor por meio de manchetes, títulos, subtítulos e antetítulos.

Nesse liame, Marques de Melo (2003, p.86) alude que uma matéria que

aparece na primeira página de um jornal ou tem chamada na capa de uma revista,

sem dúvida provoca maior impacto. E exerce maior influência.

Quanto aos editoriais, tem se que os mesmos representam a opinião dos

veículos de comunicação diante de um determinado acontecimento ou até mesmo

da falta dele.
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Editorial é o gênero jornalístico que expressa a opinião oficial da empresa
diante dos fatos de maior repercussão no momento. Todavia, a sua
natureza de porta voz da instituição jornalística precisa ser melhor
compreendida e delimitada. Popularmente se diz que o editorial contém a
opinião do dono (MARQUES DE MELO, 2003, p.103).

Nesse sentido, verifica-se o reforço da realidade no bojo de todo o conteúdo

expresso, de sua forma de exposição e até de omissão de assuntos da pauta

selecionada.

A classificar com base nos objetivos, trata-se de uma pesquisa analítica, por

buscar analisar o processo de desconstrução de paradigmas culturais violentos

contra a mulher pelo jornalismo, visando à inserção do tema democracia de gênero

na agenda das políticas públicas.

Quanto ao método, a pesquisa foi referenciada nos estudos linguísticos na

abrangência dos conceitos e recursos do discurso enfocados por Ferdinand de

Saussure, quanto a estética e semiologia, e no jogo entre o implícito e o explícito

com sustentação teórica em Maingueneau e Charaudeau.

Preferir análise do discurso a análise de conteúdo significou, neste caso,

minimamente reconhecer que não seria possível reeditar o discurso de alguém sem

manipulá-lo sob a forma de interpretação, influenciado por símbolos culturais e

ideologias dominantes, conforme abordagem de Bourdieu.

Ao passo que na análise de conteúdo apresenta-se como a prática de uma

atividade científica na qual o pesquisador se pretende neutro e em nome dessa

neutralidade, afastado do objeto de estudo, o que não seria possível, nesse caso

(ROCHA, DEUSDARÁ, 2005).

A análise do discurso pressupõe uma reorientação teórico-prática já a partir

da postura e da relação do pesquisador com o objeto, dado que a linguagem não se

distancia da interação social (ROCHA, DEUSDARÁ, 2005).

Assim, a linguagem não é uma via de mão única, e sim um processo

dialógico maior que o diálogo, porque é complexo, gerador de novas expressões,

reproduzida, mas também produzindo novos comportamentos, significados que

compõem determinada visão de mundo, quer seja referente aos fatos objetivos, às

normas sociais ou aos conteúdos subjetivos.
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Para Chaves (2009, p. 98), o movimento do discurso sobre a realidade não

constitui uma ordem acabada em si mesma, uma vez que na linguagem se

reconhece a realidade constituída, ao mesmo tempo em que expressa também a

realidade a ser criada, aquela que está sendo inventada.

Assim, o discurso não finaliza um sentido único, não estabelece apenas um

caminho de leitura a trilhar, mas supõe a prática de ir além do explícito e buscar

muitos outros sentidos implícitos, na tessitura do texto que remete a outra realidade,

muitas vezes, distante da apresentada inicialmente.

Desta forma, Manhães (2006, p.306) destaca que análise de discurso é, na

verdade a desconstrução do texto em discursos, ou seja, em vozes. A técnica

consiste em desmontar para perceber como foi montado.

Para estudar a violência contra a mulher, sob o foco do discurso jornalístico,

definiu-se como categorias gênero, violência e políticas públicas, o que permitiu

assim analisar em que perspectivas se desconstrói a violência para construir a

democracia de gênero, numa concepção de ciência que abrange espaços de

construção de olhares diversos.

Finalmente, a noção de construção enfatiza que se lida com o mundo em

termos de construção e não de uma maneira mais ou menos “direta”, ou imediata;

em um sentido verdadeiramente real, diferentes tipos de textos constroem o mundo.

O uso construtivo da linguagem é um aspecto da vida social aceito em discussão

(GILL, 2008, p. 248).

4.2 Matérias de capa ano 2009/2010, Jornal O Dia

O jornal O Dia veiculou matérias de capa relacionadas à violência contra a

mulher e construção de gênero em quatro edições durante o ano de 2009. A análise

a seguir contemplará as variáveis: o explícito, o implícito, estética e semiologia.
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O Explícito

Trata-se de uma matéria de violência. O explícito na chamada de capa revela

poucas informações, cumprindo a função primordial das manchetes: seduzir o leitor

a abrir o jornal e ler a matéria detalhadamente.

Por sua vez, a matéria que está na página sete acrescenta ao texto da

chamada o sobrenome da vítima e conta com economia de recursos de linguagem a

prisão do acusado. Note-se que, além de predominância da linguagem denotativa,

onde os vocábulos são precisos, expressam realmente o sinônimo, o termo

“acusado” isenta o jornalista da armadilha de julgar, posto que acusado ainda não é

oficialmente criminoso. Ressalte-se que ele é qualificado como assassino, mas por

outras ocorrências.

O Implícito

Nesta reportagem, o implícito na capa privilegia o aspecto comercial visto que

violência chama a atenção da sociedade e logicamente faz vender o produto

informação. Observe-se ainda o rebuscamento dos termos, o redator é direto

econômico com as palavras, não expõe a vítima em detalhes, respeitando a sua

dignidade. Resumidamente, a vítima foi também implicitamente tratada como vítima
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e o acusado como suspeito até que se processe o julgamento. Um dos fatores que

geralmente contribuem para essa conduta discreta é o fato de a mulher ser de

classe média alta, estudante de medicina, sexto ano, curso valorizado pelo mercado,

casos em que a família é geralmente ligada à elite intelectual, crítica e politicamente

influente.

Encontra-se em Foucault (1979), conforme referencial construído, que o

poder funciona em cadeia e que não existem alvos inertes, no caso da comunicação

social, o leitor e a sociedade também influenciam a imprensa com a sua rede de

relações sociais tecidas.

Semiologia e estética

O corpus ocupa cerca de um quarto da página e a foto apresenta

proporcionalidade entre o texto escrito e o recurso icônico. A vítima não é exposta

em situação cadavérica (deformada) e o suposto assassino é fotografado de fronte,

como geralmente acontece em matérias policiais, porém, com uma aparência

preservada. Portanto, esteticamente, constata-se que tanto na parte textual quanto

nos recursos gráficos o implícito e o explícito estão próximos, de modo que o dito e o

não dito, nas palavras do Ducrot (1987), se articulam sem maiores contradições, o

que não é o caso da segunda reportagem, analisada a seguir.
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O explícito

Observa-se que a manchete veiculada no dia 14 de agosto na capa do Jornal

O Dia apresenta o seguinte enunciado: “Mulher é presa com 1,8 kg de cocaína2 no

aeroporto”. A impressão que o enunciado passa na manchete é de mulher traficante

em prejuízo de qualquer outra variável.

Considere-se que é impossível a qualquer categoria de leitor folhear o jornal e

não perceber a manchete de capa, ainda que o tema da reportagem não lhe

interesse diretamente. Até para pessoas que não o manuseiam, geralmente em

logradouros onde existem salas de espera, o jornal é posto em evidência com a

manchete para cima.

2 De acordo com a Nova Lei de Entorpecente, 11.343/96, o flagrante delito em que a autoridade
policial encontra o acusado considera tráfico, conforme o art. 28, § 2º: Para determinar se a droga
destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância
apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e
pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.



67

Se não houver da parte do leitor que visualizou a manchete interesse em ler a

reportagem veiculada na página 7 dessa edição, sairá com uma opinião “distorcida”

acerca do informado.

Observe-se que apenas no clichê (subtítulo) da matéria, dentro do jornal e em

letra de menor destaque aparece: “A polícia suspeita que a acusada Fernanda Alves

estava sendo usada como mula de traficantes”. Aqui a mulher passa de ré a vítima,

entretanto, ao analisar o corpus na sua totalidade, dos quatro parágrafos que

compõem o texto, três pesam acusações contra a mulher, que ainda não foi julgada

legalmente, apenas no penúltimo parágrafo é levantada a possibilidade de a mesma

ter sido recrutada pelo tráfico.

O implícito

A mulher é possivelmente vítima, mas já é ré condenada pela imprensa, leia-

se Sanematsu (2005). O leitor se depara com diversos filtros, entre os quais, a

estreita ligação do tráfico de drogas com a exploração sexual e com a escravidão,

aos quais, não se faz qualquer alusão, como também se omite a profissão da

mulher, entre outras referências pessoais que geralmente constam no inquérito
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policial, no sentido de sondar os meios de sobrevivência e as relações que, neste

caso, poderiam concorrer para muitos esclarecimentos.

Maingueneau (2008) ressalta com propriedade a ideia de lealdade no

discurso a partir da construção linguística do ethos, advertindo que o ato de tomar a

palavra implica na construção de uma imagem do outro, mas também informa sobre

si.

Note-se que formas verbais de ação como “esconder e pretendia”

predominam no corpo da matéria jornalística, sendo que com exceção de autuar,

todas são referidas à mulher, o que conota uma espécie de voluntarismo para o

tráfico, ou seja, traficante por opção e não por exploração.

Semiologia e estética

Observe-se que tanto a distribuição do texto, ocupando a parte superior da

página, quanto a fotografia em destaque localizada privilegiadamente no canto

superior esquerdo, melhor zona de percepção do olho humano, e ocupando boa

parte do espaço da matéria ratificam a imagem de mulher criminosa e não de vítima.

A terceira matéria analisada a seguir aborda o subtema políticas públicas. Na

manchete, O Dia privilegia a informação sobre o pacto de proteção à mulher, firmado

entre governo e sociedade civil organizada, no sentido de aprimorar os mecanismos

de proteção contra a violência.
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No desmembramento da reportagem, assinada pela repórter Mayara Bastos,

editada na forma de hipertexto, enfocando pontos de vista do movimento e do

governo, aborda-se “Mulheres reclamam da precariedade da rede de proteção

existente no Piauí”. Um título que denuncia a insatisfação das mulheres, com a

deficiência dos órgãos de proteção as mesmas, circunstancialmente estabelecendo

uma oportuna cobrança, em razão da visita da ministra-chefe da Secretaria de

Políticas para as Mulheres, Nilcéa Freire.

Encontra-se no site da Secretaria de Políticas para as Mulheres-SPM, que o

Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra a Mulher foi lançado em

agosto de 2007 pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como parte da Agenda

Social do Governo Federal e consiste em:

3Um acordo federativo entre o governo federal, os governos dos estados e
dos municípios brasileiros para o planejamento de ações que visem à
consolidação da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as
Mulheres por meio da implementação de políticas públicas integradas em
todo território nacional.

3 Fonte: http://www.sepm.gov.br.
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A adesão ao Pacto exige o cumprimento de metas estruturantes como o

fortalecimento dos serviços especializados da Rede de Atendimento e

Implementação da Lei Maria da Penha; Proteção dos Direitos Sexuais e

Reprodutivos e Implementação do Plano Integrado de Enfrentamento da

Feminização da AIDS; Combate a Exploração Sexual e ao Tráfico de Mulheres e

Promoção dos Direitos Humanos das Mulheres em Situação de Prisão.

A seguir, o enunciado sem a presença iconográfico mostra o discurso de

integrantes de uma entidade de defesa da mulher denunciando o mau

funcionamento de órgãos essenciais à causa feminina.

O explícito

Trata-se de uma matéria de denúncia em que as mulheres fazem alusão

direta às carências instrumentais das delegacias especializadas de defesa da

mulher na capital e no interior do Estado do Piauí.

As informações dão conta da existência e atuação do Conselho Estadual de

Defesa da Mulher e da articulação deste com a chegada da ministra da Secretaria

Especial de Políticas para as Mulheres.
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Observa-se o detalhamento descritivo das condições das delegacias,

enfocando números, horários, causas e consequências do mau funcionamento

desses órgãos.

O implícito

No implícito, observa-se que a citação direta com os recursos de aspas

confere um tom de veracidade ao enunciado, bem como, conhecimento de causa

acerca da problemática por parte da enunciadora (denunciante).

O momento e o local são apropriados para tal análise de conjuntura, tendo em

vista a presença de autoridades que atrairão a imprensa e olhares da sociedade

como um todo, colocando assim a causa em evidência, despertando o interesse

público pelo problema, para o qual, visto desse ângulo, implícita e explicitamente se

pede soluções.

Semiologia e estética

No tocante à semiologia e estética, percebe-se neste caso a ausência de

fotos, por se tratar de hipertexto que dá sequência a narrativa de fatos relacionados

a uma mesma reportagem. Entretanto, há destaque da força dos movimentos sociais

em torno da causa, enfocando particularmente sua articulação aos governos no

sentido de propor e avaliar políticas públicas mais consistentes para o enfretamento

da violência contra a mulher, conforme se observa a seguir.
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A matéria acima é ainda parte do hipertexto já mencionado na mesma edição

e responde às denúncias do conselho anteriormente veiculadas. Trata-se de ações

governamentais no campo das políticas públicas, no caso, voltada para a segurança.

O explícito

Informa a assinatura do pacto pelo governador, explica as proposições gerais

do pacto, destacando diretrizes e conjuntura em que o mesmo está sendo

desenvolvido no país.

O implícito

Observa-se que a violência é ainda o principal tema em destaque. A página

não menciona nenhuma outra política pública como geração de emprego e renda,

escolarização, comportamento do mercado de trabalho em relação aos direitos da

mulher, todos, pertinentes ao movimento, ao governo e especialmente à Secretaria

Nacional.

Percebe-se implicitamente nesse caso, certo empobrecimento da construção

de gênero no campo reflexivo com visível transcendência a efeitos práticos. Essa

realidade pode ter partido dos atores envolvidos no lócus de produção da matéria,
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ou seja, governo e movimento focaram violência, quanto pode ter sido reduzida por

um filtro ativado durante coleta de dados e redação.

Semiologia e estética

A foto enfoca a presença de diversas forças sociais envolvidas no contexto,

com espaços proporcionais à participação de cada segmento governo e sociedade.

Essa realidade encontra amparo teórico em Minayo (1994), ao abordar um

empobrecimento epistemológico da violência ligada à omissão, à discriminação, à

falta de políticas intersetoriais que reduzam a violência física, psicológica e social,

vez que atos violentos se desenvolvem, segundo a autora, em cadeia de relações.

Por outro lado, percebe-se, com amparo em Sanematsu (2005), que os

espaços sociais estão sendo, do ponto de vista histórico, conquistados

gradativamente pelas mulheres, no governo e na mídia, e que elas, a cada dia, se

preocupam em utilizá-los mais eficientemente em favor da construção de gênero.

O Jornal O Dia, na edição de 30 de agosto de 2009 apresenta como

manchete de capa: “Prostituição”, seguido do título: “Bastidores da noite em

Teresina” e do lide (resumo do que será abordado no corpo do texto) com a seguinte

descrição: “Gente movida pela busca de prazer ou pela curiosidade, prostitutas e

travestis, dinheiro e motéis decadentes compõem o cenário descrito na reportagem”.

No desdobramento da reportagem de capa verifica-se a existência de um

hipertexto fragmentado em várias figuras e subtextos, que por fazer parte da mesma

peça jornalística serão analisados como componentes de uma única reportagem

editada pelo veículo O Dia, em que a violência sexual, moral, psicológica e a

situação financeira mulheres prostitutas é um problema que também remonta a

história da capital piauiense. Esse problema foi filtrado, leia-se segundo o

entendimento dos repórteres que preferiram enfocar o prazer, a opção de ser.
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Os profissionais da comunicação terminam por contribuir com a cauterização

de um raciocínio pilar da homofobia e da violência em suas mais diversas

manifestações. Eles enfocaram tudo, menos profissão, que era o que sugeria o tema

da reportagem. Constata-se, portanto, uma naturalização da violência nos termos

enfocados por Gramsci (1999), denotando também o enrijecimento das relações

sociais vendidas como produto da comunicação, conforme Oliveira (2008).

O explícito

O hipertexto assinado por Flávio Meireles e Thiago Amaral traz como

antetítulo a prostituição e como título “No centro do sexo”. No subtítulo leia-se:

“Prostitutas e travestis de todos os estilos e de todas as idades fazem parte da

história do Centro de Teresina”.
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A priori, o antetítulo que visa relacionar a prostituição com atividade

profissional toma um viés de preconceito, logo na primeira sequência, onde se ler:

“Uma vez Paissandu sempre Paissandu”. Disposto em forma de entretítulo para

chamar atenção do leitor e tornar mais atrativo o texto. Na sequência ao

desenvolvimento da reportagem que inicialmente apresenta uma personagem

identificada por Tulipa com a seguinte descrição: “separada, desinibida e por vezes

de linguajar vulgar, ela divide a esquina com outras três “amigas”, a espera de

clientes que pagam de 30 reais pelo serviço básico e 50 reais pelo serviço completo,

dependendo da distância onde o mesmo é realizado e da qualidade do local”. O

repórter destaca ainda que na Paissandu tem de tudo, magra, gorda, feia, bonita e

até menor de idade na atividade sexual comercial.

Na segunda parte do hipertexto leia-se: “Satisfação 100% garantida” já no

primeiro parágrafo o discurso enfoca o quanto os bordéis de Teresina são opções de

lazer, apontando estabelecimentos onde homens procuram aventuras e mulheres

vendem seu corpo. No texto verifica-se também as atrações de sexo barato e

cerveja cara. Outro fato relata exemplo de uma mulher que deixa a atividade de

cabeleireira para ingressar no ramo da prostituição, por ser mais interessante e

lucrativo.
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Na terceira parte do hipertexto consta o trocadilho “Sou do mundo, mas tenho

dono”, apontando “a promiscuidade” como alternativa às mulheres casadas.

O texto enunciado apresenta os discursos produzidos pelo sujeito da

prostituição e pelos envolvidos na produção da reportagem através dos quais em
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seu discurso a prostituta busca legitimar a sua prática sexual de forma comercial se

colocando na condição de necessitada, pessoa desprovida de estrutura financeira

necessária para garantir a sua sobrevivência e de seu parceiro. Por isso, afirma que

mesmo sendo do mundo, tem “dono”, mas precisa se prostituir, para sobreviver,

Na quarta sequência leia-se: “São os travestis que dão as cartas”. Na margem

do discurso, “todo o centro de Teresina cheira a sexo, prostitutas e travestis por toda

parte para atender a todas as excentricidades”. Desinibidas e sem pudor algum,

unindo o útil ao agradável – dinheiro e prazer, chegando a fazer até sete programas

por noite.

Ainda no mesmo texto, no quinto parágrafo o personagem identificado por

Dandhara denuncia a existência do preconceito contra os travestis, fato que muitas

vezes culmina além da agressão verbal também a física, em flagrante desrespeito a

livre orientação sexual do mesmo.

Na última parte do hipertexto, o título do enunciado revela que “Curiosidades

também levam ao caminho dos bordéis” observando que a curiosidade é um dos

determinantes que leva o cliente aos bordéis. Depois leia-se no intertítulo, “DONAS
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DA RUA”, estabelecendo uma relação de propriedade e de espaço de quem ocupa

aquele local.

Logo em seguida, na mesma linha aparece a legenda iconográfica com a

chamada: “a noite não assusta quem trabalha vendendo o corpo,” destacando a

coragem dos atores sociais em questão, pela pré-disposição em permanecer nas

ruas durante a madrugada a espera de clientes.

O implícito

Flagrantemente, o sentido do texto extrapola as entrelinhas, revelando o

preconceito em torno das referências inferidas na linguagem. “No centro do sexo”,

que aparentemente denotaria um trocadilho com o centro da capital, conota-se com

teor semântico pejoral, confirmado na expressão “Uma vez Paissandu sempre

Paissandu”, que equivale dizer: quem é prostituta nunca deixará de ser. Mesmo sem

se dar conta o repórter faz um estereótipo da prostituta como sujeito marginalizado

e, portanto, incapaz de ter uma vida fora da prostituição.

Observe o reforço depreciativo na descrição: separada (inconstante), vulgar

(sem classe, sem confiança, sem educação), divide a esquina (disputa clientes) com
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“amigas” (termo aspeado, indicativo de que esses atores são instáveis até nas

amizades).

No segundo espaço do hipertexto, observe-se o recurso de comparação “sexo

barato e cerveja cara” sugere que dinheiro é secundário numa atividade que elas

fazem porque gostam, pois que, ser do mundo e ter dono é uma opção em ser

promíscua.

Na quarta sequência, quando se ler travesti dão as cartas, não está

subentendido que têm poder e sim que são sexualmente ativos e passivos,

cumprem qualquer papel, atendem a todas as “excentricidades”. Por serem

anormais atendem a clientes com fantasias anormais, esquisitos, sem pudor, que

equivale a sem vergonha e, por dinheiro e prazer, note que unir o útil ao agradável

neste caso, remete a tais significados.

Finalmente, “as donas da rua” se impõem, são corajosas, passando uma

imagem distorcida acerca das relações sociais, das agressões, dos riscos a que

estão expostas. Resumidamente, elas fazem parte de um imaginário exótico e são

tratadas como seres exóticos.

Semiologia e estética

Os recursos iconográficos observados são primeiro a forma de hipertexto,

onde constam diversas matérias jornalísticas decorrentes de uma grande

reportagem, ampliando espaços de um determinado tema, neste caso, a prostituição

envolvendo diversos atores sociais, o que torna a página chamativa e interessante

ao leitor.

Além das construções frasais apelativas e ideologicamente flagrantes nos

títulos, antetítulos e subtítulos, a página expõe pessoas e recintos em quatro

imagens, destacando seminudez, recursos de pornografias tomados como se

fossem arte erótica.

No canto superior direito, registre-se um bode, fora do hipertexto, como se

estivesse saindo do espaço à esquerda, o que reforça a imagem de desvalorização

e achincalhismo para com o tema e as personagens.
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4.3 Matérias de capa ano 2009/2010, Jornal Meio Norte

O jornal Meio Norte veiculou matérias de capa relacionadas à violência,

emancipação da mulher, gênero e políticas públicas em seis edições durante os

anos de 2009 e 2010. A análise a seguir contemplará as mesmas variáveis: o

explícito, o implícito, estética e semiologia.

Percebe-se na análise a seguir que há uma diversidade de subtemas tratados

pela pauta, mas a violência, assim como no Jornal O Dia, predomina sobre os

demais. Isso pode ser explicado, conforme anteriormente dito, em consequência de

a informação ser vendida ao público sob os aspectos mercadoria, e violência chama

a atenção, mobiliza a indústria de segurança na compra de produtos que reforcem

esse desejo e essa necessidade de consumo, entre outros aspectos.

A manchete de capa a seguir destaca estatística relacionada à agressão

contra mulheres.
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A matéria veiculada no dia 5 de setembro de 2009 relata estatísticas

relacionadas à violência contra a mulher, mas o termo usado pelo redator é o

eufemismo agressão. Leia-se:

O explícito

A reportagem a que faz menção a manchete, assinada pelo jornalista Efrém

Ribeiro, encontra-se na página policial, onde se destaca a ocorrência, os dados

pessoais de vítima e agressor, declarações da delegada da mulher, Vilma Alves,

sobre o caso e os supostos motivos da ocorrência, para então proceder à divulgação

da estatística, reforçada pela divulgação de nova ocorrência.

O implícito

Observe-se o clichê acima do título da reportagem, com o seguinte teor: “Em

um dos casos ocorridos ontem, o vigilante Manoel Alves, 59 anos, golpeou com um

facão a esposa Maria do Socorro, que foi internada no Hospital Getúlio Vargas. O

marido da vítima teve uma crise de ciúme ao vê-la conversando com outro homem”.
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Ao invés de mencionar tentativa de homicídio doloso, o redator insiste

também aqui no eufemismo agressão, ora, agressão pode ser qualificada desde um

tapa, um palavrão, uma ameaça a uma lesão fatal.

O motivo: uma crise de ciúme. Além de ciúmes não ser motivo justificável

para a barbárie apresentada, o repórter já entrou, consciente ou inconscientemente

cumprindo o papel de advogado do agressor e acrescenta a justificativa, também

“ela conversava com um homem”, ratificado no quarto parágrafo. O quinto parágrafo,

a forma como a estatística foi colocada, passa uma ideia de naturalização, que pode

desencadear em banalização da violência contra a mulher, vez que não traz

nenhuma reflexão acerca da quantidade de ocorrências, nem as providências no

campo da justiça e segurança como política pública.

Semiologia e estética

Note-se que a foto dispõe de uma legenda com a retranca: “violência”

destacada em negrito e escrita em caixa alta para despertar o leitor, seguida do

título: “Mulheres sofrem com atitudes agressivas dos homens” Mesmo com a foto

desfocada o redator utilizou-se de uma legenda para conferir maior impacto sobre a

narrativa, embora tenha preservado a imagem da vítima, expondo-a com baixa

resolução.

Ainda que a intenção do redator seja preservar a imagem da vítima, é patente

o desrespeito à apresentação pública de uma mulher vítima de violência. A própria

vítima ao se deparar com sua aparência deformada pode vir a ter sua autoestima

agravada em face da imagem, ratificando que a metodologia de divulgação não

contribui com a construção da democracia de gênero, o que pode ser constatado

também na matéria seguinte.
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É extremamente oportuno reconhecer a influência mercadológica que permeia

o mundo das notícias, informação que chega ao mercado como um produto a ser

vendido e consumido como qualquer outra mercadoria, pautada no apelo comercial

em detrimento da sua função social. Portanto, como esclarece Medina (1988) a

notícia é um produto à venda.

Assim, atendendo também a um apelo comercial, a prostituição é destaque na

capa na edição de 6 de novembro de 2009, onde no intertítulo denuncia a existência

de 73 pontos de exploração sexual em rodovias que cortam o Estado. No subtítulo é

apresentado estatisticamente o aumento de mais de 100% dos pontos de

exploração sexual nas estradas piauienses.

Verifica-se na continuidade de capa, na página B-4 do Jornal Meio Norte o

desdobramento da matéria sobre o aumento da prostituição nas BRs piauienses.

Leia-se:
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O explícito

No corpo da matéria, até o penúltimo parágrafo ocorre uma sucinta descrição

do problema da prostituição, abordando números em síntese comparativa,

anualmente. A matéria também reporta ao local que concentra a maior quantidade

de pontos de prostituição, como bares, restaurantes, prostíbulos e pátios de postos

de gasolina.

No penúltimo parágrafo, a jornalista cai na armadilha de justificar as causas

da prostituição, atribuindo-a ao desejo de consumo e ao incentivo da família sem, no

entanto, analisá-las.

O implícito

A matéria, além de ser filtrada na análise, torna-se omissa em relação aos

fatores que levam à vulnerabilidade social, que levam à prostituição na

adolescência, o uso de drogas e bebidas alcoólicas não entra nesse teor como

consequência e sim como causa, embora se reconheça sua condição de agravante

às causas, como também não foi mencionada nenhuma política pública para

combater a situação.
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Ressalte-se ainda um sentido implícito em estruturas secretas assentadas no

discurso da jornalista, tornando visível, explícito aquilo que, muitas vezes não está

claro no texto, mas engendrado ideologicamente no mundo cultural de quem o

constrói exacerbando uma conduta homofóbica quanto à construção de gênero

expressa no último enunciado: “O interessante é que não é só para o público

masculino, mas o feminino também e até o homossexual”. Homem pode, mulheres e

homossexuais não podem, é espantoso, interjetivo.

No tocante à questão Gênero relatada anteriormente, Carloto (2010) elucida

que essa visão já pode ser considerada reducionista uma vez que o terceiro sexo

reclama atual e constantemente o direito de existir, genética, social e legalmente.

Note-se que a referência ao público masculino não enfoca uma prevalência

em termos de índices e sim, que está subentendido uma espécie de direito que,

embora não reconhecido oficialmente, revela as bases de um estatuto cultural nos

termos anteriormente descritos por Gramsci e Thompson.

Semiologia e estética

Ressalte-se que a fotografia, usada nos jornais, tem a função de apresentar

uma informação visual sobre determinado acontecimento e seus respectivos

envolvidos quer seja, como agente passivo ou ativo da ação que circunda o fato

jornalístico, apresentando uma comunicação denotativa, mas que também pode

ensejar cognitivamente vários endereçamentos aos olhos de quem faz a leitura.

Neste aspecto, na imagem visualizada anteriormente percebe-se apenas

flagrante de meninas que “por quererem usufruir certo padrão de consumo”

resolvem ingenuamente fazer programa. Recorde que a iconografia não faz qualquer

alusão a homens e homossexuais, embora tenha sido relatado no texto,

transcendente ao implícito.

Atente-se para a visão patriarcalista no trabalho de editoria assinada por

Caroline Durães:
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O explícito

A manchete acima veiculada pelo Meio Norte em novembro de 2009 explicita:

“Álcool motiva 80% da violência doméstica”. O discurso projetado no título

(manchete de capa) consiste na sustentação de um nexo causal entre o alcoolismo

e a violência inferindo que o álcool é um determinante da violência doméstica e

familiar contra a mulher.

Nota-se que a manchete vem acompanhada de um intertítulo e um subtítulo,

onde o primeiro apresenta o seguinte teor: “DOENÇA / Por se tratar de doença

social, o fácil acesso às bebidas leva ao consumo precoce”, completada pelo

segundo, onde se ler: “Em Teresina o consumo de álcool é que motiva a violência

doméstica e também é responsável por 30% das internações psiquiátricas. A esposa

e os filhos são as principais vítimas”.

O explícito no corpo da reportagem na parte interna do jornal ratifica o

enunciado na capa de que a violência doméstica é motivada pelo álcool e que

alcoolismo é doença. Ora e doente pode ser punido? A justiça nunca estabeleceu

sobre isso um consenso, as questões relacionadas são pendentes a casos de

jurisprudência, direito interpretativo.
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O promotor se pronuncia a respeito dos números, qualificando as ocorrências

como agressões físicas, morais, psicológicas, mas a vítima não quer a punição e sim

que o companheiro não beba mais. E desde quando o querer da vítima ou do

agressor está acima da lei? Agora, observe-se os encaminhamentos: assistente

social e religião, espiritualidade.

O implícito

O enunciado nesta matéria está além das palavras pronunciadas, denotam

uma tolerância que extrapola a atuação de cada segmento envolvido: agressor,

família, justiça e imprensa. Além de os termos remeterem a um não dito, que por ser

doença deve ser suportada, a justiça deve ser mais tolerante e a imprensa não

consegue se isentar de sua análise eivada do patriarcalismo.

Esta compreensão reflete o pensamento de Saffioti, quando sugere que o

patriarcalismo é uma violência naturalizada contra a mulher que se perpetua na

sociedade, privilegiando a condição masculina em detrimento à da mulher.

Seria oportuno a repórter ter perguntado ao promotor entrevistado quantos já

beberam e deram uma surra nele, quantos já agrediram a delegada Vilma, quantos

já destrataram o padre da paróquia e insultaram a assistente social que faz estudo e

avaliação familiar.

Esta discrepância nos termos explícitos remete a um não dito que está para

além da tolerância, é uma mordaça cultural que não contribui para elucidar o

machismo e mudar os rumos da construção gênero na sociedade piauiense.
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Semiologia e estética

Observe-se que o rosto do agressor na foto confirma o enunciado: foto

avermelhada em destaque na capa e metade de uma página privilegia

ideologicamente que eles só agridem porque ingerem álcool e, como é doença, não

têm culpa de beber. Infere-se no explícito e no implícito a visão pratiarcalista da qual

a repórter ainda não consegue se desvencilhar através dos filtros apresentados e da

defesa inconsciente que fez dos agentes agressores.

Semiologicamente, compreende-se que o visual da imagem fotográfica

disposta na capa do jornal cumpre o papel de atrai o leitor, explicitamente expõe a

pessoa ingerindo álcool, mas também ideando a construção de sentidos, muitas

vezes inseridos no próprio contexto da reportagem, mas não dito, omitido em sua

redação.

A seguir, observa-se aspectos psicossociais que entremeiam a violência

contra a mulher no estado:
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“Na capa veiculada em 18 de julho de 2009 no jornal Meio Norte observa-se

o título:” 90% retiram queixas contra os agressores”, e um antetítulo cuja formulação

versa sobre Lei Maria da Penha, onde atribuiu às vítimas a culpa pela não

aplicabilidade da lei em toda sua extensão. Em seguida, encontra-se no subtítulo,

que na 5º Vara Criminal de Teresina, 90% das mulheres agredidas desistem de

denunciar seus agressores. Lei pune a agressão contra as mulheres com pena de

até 4 anos de prisão.

O explícito

A narrativa expressa na manchete culpabiliza a mulher pela não aplicação da

lei em toda sua extensão. Ou seja, o acusado de agressão fica impune por culpa das

próprias vítimas que se omitem em denunciar os seus agressores e quando os faz,

retiram as queixas como se nada tivesse acontecido.

O implícito

Compreende-se que denúncias sobre os motivos da não aplicação da Lei

Maria da Penha, reside na dependência financeira das vítimas, fragilidade emocional

e adestramento cultural.
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Semiologia e estética

Observe-se que na foto de capa aparece a imagem de uma mulher na parte

superior direita, mas não ficou claro se a mesma é operadora do direito ou se é

vítima. A imagem poderia até sai da composição proposta que não alteraria a

compreensão do texto, mas da forma que está pode encaminhar um olhar diferente

para a leitura do enunciado.

Na página B1 se processa o desdobramento da matéria de capa referida

anteriormente. Veja-se:

O explícito

O redator lembra que a Lei Maria da Penha pune com rigor os agressores que

praticam violência doméstica contra a mulher. Infere também que a violência contra

a mulher está relacionada ao consumo de álcool. Mostra fragilidade da mulher, que

abre mão de seus direitos, retirando a queixa contra seus agressores, em razão da

dependência financeira para prover a família, ou resumidamente, o medo da fome.
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O implícito

O Box na segunda coluna da notícia projeta o discurso jornalístico que

inicialmente parece condenar a mulher, mas se redime, porque denuncia a

fragilidade da política de segurança e sua desconexão com a justiça a partir do

conteúdo: “Agressores que são presos em flagrante pelas polícias, civil e militar são

libertados pela desistência das vítimas”. Para fins de punição, a conduta da vítima é

irrelevante perante a lei, e o jornal terminou insinuando isso. Infere-se também a

ocorrência de outros fatores que a submete a situações vexatórias como a

publicização da violência sofrida e a coação cultural.

Semiologia e estética

Nota-se na matéria a fotografia de uma mulher na parte superior direita, com

a seguinte legenda: “Com medo de passar por dificuldades, as mulheres retiram as

queixas contra os maridos.

O editor utilizou uma foto de uma suposta vítima de violência no momento em

que a mesma procurou o órgão de defesa da mulher para desistir da ação contra o

agressor. A imagem agrupada ao texto ratifica o título: “mulheres agredidas retiram

queixas”. A legenda da imagem trás antetítulo: “MEDO DA FOME” acompanhado, do

título: “Com medo de passar por dificuldades, as mulheres retiram queixas contra

maridos”.

Em relação ao que está escrito no texto em questão, Saffioti (2004) discorda

da noção de que as mulheres sejam cúmplices de seus agressores e informa que

para elas serem consideradas cúmplices na permissão às agressões masculinas,

deveriam desfrutar de igual poder homens.

Portanto, como o seu poder é diminutivo em relação ao macho, restam a elas

aguentarem a imposição em detrimento aos seus direitos, em razão da circunstância

força maior e não da permissão. Assim, acredita-se que elas desistem da ação não

pela cumplicidade, mas por não estarem em iguais condições aos seus agressores.

Na matéria seguinte encontramos um flagrante ideológico, leia-se no

antetítulo abaixo: “Uma presidente é um começo, mas muito ainda deve ser feito”.
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O explícito

No título: “Mulheres esperam mais políticas públicas denota a insuficiência de

mais políticas para atender as necessidades das mulheres”. No subtítulo há

referência sobre a troca de comando da nação de um homem por uma mulher

ideando a expectativa da criação de mais políticas públicas para defender os direitos

das mesmas, flagrante posição ideológica.

O implícito

A capa do Jornal Meio Norte edição de 07 de novembro do ano de 2010, denúncia a

insuficiência de políticas públicas voltadas a atender as mulheres. Nesse sentido,

alude que a mulher historicamente sofre desvantagem por conta do comando

masculino.

Semiologia e estética

A manchete trata da eleição da presidente Dilma Rousseff para governar o

Brasil, inferindo outro olhar, perspectivas de mais políticas de promoção dos direitos

e valorização da mulher.
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O explícito

Na matéria de continuação de capa com o título: “Mulheres estão esperando

mais políticas públicas” mostra a expectativa em relação à eleição da presidente

Dilma. O antetítulo da conta do pioneirismo do comando feminino no país e reforça a

expectativa de proteção à mulher.

O implícito

Nas entrelinhas, uma mulher no comando da nação em tese seria menos

egoísta do que o homem para garantir mais políticas públicas para as mulheres.

Semiologia e estética

No Box destacado na cor amarela encontra-se a conotação ideológica da

desigualdade de gênero expressa pela ausência da mulher em setores estratégicos,

confirmando uma desvantagem sexista do feminino em relação ao masculino, na

espreita da questão de gênero, sobre tudo, pela manutenção do poder do macho na

função de comando e a submissão da mulher, principalmente na política setor

historicamente dominado pelo macho.
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No caso a seguir, a preferência pela capa, deve-se em primeira linha ao

critério comercial, matérias que chocam a opinião pública fazem vender jornais.

Relativo a manchete de capa da edição de 23 de dezembro de 2010, com o

título: “Homem fas 6 filhos em 2 filhas”, bem como, o desdobramento da notícia

possibilitou a seguinte análise:
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O explícito

O discurso explícito denuncia com economia de termos, uma anomalia na

conduta do pai, que pode ser verificado logo no título da matéria: “ Estuprou filhas e

tem 6 filhos-netos”, ratificando a manchete apelativa na capa do Jornal Meio Norte: “

Homem faz 6 filhos em 2 filhas”. Um subtítulo ainda na capa refere a defesa do

acusado que diz não saber que era crime a ação que cometera.

O implícito

Por ser anômalo, é chamativo, quebra as convenções sociais, faz vender o

produto a notícia, porque é quente e chama a atenção do leitor.

Semiologia e estética

O jornalista não julga, mas a forma como expõe os fatos condena o acusado

diante das evidências: armas e Box explicativo da conduta criminosa, além reportar

ao fato de que o mesmo já havia tentando matar um filho que é surdo-mudo.

Análise

Nesse bloco de reportagem de capa, percebe-se que os jornais Meio Norte e

O Dia, em algumas reportagens apresentam um discurso eloquente sobre violência

contra a mulher, destacando os índices de ocorrências e alguns determinantes que

ocasionam às agressões, mas também inferem discursos relativos a políticas

públicas que contribuem para a construção do tema democracia de gênero. Por

outro lado, em outras reportagens os meios de comunicação saturam os cidadãos

tanto pela divulgação quanto pela omissão, leia-se Shinkai (2011).

Com base em Thompson (2009), acrescenta-se que a ideologia, que é

superficialmente tratada como neutra, pode ser desmistificada, uma vez que serve a

pessoas e grupos que delas se apropriam com maior eficiência e eficácia.

Constatou-se que espaço existe, os jornais não negam inclusão na pauta, mas os

sujeitos precisam continuamente de exercícios para melhor aproveitá-los. Oportuno

também é enfocar a contribuição de Saffioti (2004) ao citar o patriarcalismo como o

traço distintivo e mola propulsora da violência contra a mulher, uma vez que no
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campo epistemológico os jornais ainda denunciam o patriarcalismo com uma visão

patriarcalista.

4.4 Editoriais O Dia e Meio Norte 2009/2010

Sabe-se que os editoriais cumprem o papel de premiar o leitor com a visão do

veículo de comunicação sobre determinado acontecimento atual de impacto e

repercussão na sociedade.

Para Rabaça e Barbosa (2001, p. 255) os editoriais são textos jornalísticos

opinativos escritos de maneira impessoal e publicado sem assinatura, referente a

assuntos ou acontecimentos que definem e expressam o ponto de vista da empresa.

Portanto, o editorial é compreendido como um texto jornalístico opinativo e

principal instrumento de que dispõe a empresa de comunicação para expressar sua

opinião, ou a de seus colaboradores financeiros que garantem a operacionalização

da mesma.

Assim considera-se que:

o controle do sentido jornalístico está também atravessado pelas
contradições que marcam as empresas jornalísticas, onde as
relações capitalistas de produção nutrem um conflito latente entre os
jornalistas assalariados e seus empregadores e respectivos
mediadores (MARQUES DE MELO, 2003, p. 75).

É de valia perceber, portanto, que o sentido da orientação ideológica no

editorial é campo privilegiado por possibilitar a reprodução das relações sociais e do

próprio pensamento da empresa ou grupo que contribuiu financeiramente para

manter a rotina produtiva do meio. A orientação ideológica vai depender, portanto,

de quem esteja alinhado à empresa de comunicação, podendo determinar a

orientação em face de seu respectivo interesse.

A seguir serão analisados os editoriais dos jornais O Dia e Meio Norte.
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4.4.1 Editoriais O Dia

Nesse bloco de matérias, analisa-se os editoriais do Jornal O DIA, cuja

escolha se deve ao fato de que esse tipo publicação expressa a opinião do veículo

de comunicação, a linha de pensamento que norteia a política do jornal.

O destaque conferido aos editoriais ampara-se em Marques de Melo (2003)

que considera que os veículos de comunicação social se movem na direção que

lhes é dada pelas forças sociais que os controlam e que refletem também as

contradições inerentes às estruturas societárias em que existem.

O explícito

No editorial “A defesa da mulher”, o autor enfoca a humanização das relações

de gênero como principal temática. Para discorrer sobre o assunto, apresenta como

fato social a visita à Teresina da ministra da Secretaria Especial de Políticas

Públicas para as Mulheres. A Lei Maria da Penha é apontada como referência legal,

mas o editorialista se preocupa em esclarecer as limitações legais diante do

conjunto das relações de gênero, como relações socialmente construídas,
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entremeadas por variáveis cotidianas como álcool, drogas e machismo. É expressa

ainda a preocupação com o comportamento feminino diante do amparo legal e seu

conjunto de deveres.

O implícito

A competência linguística do emissor deixa poucas margens implícitas. O foco

principal nessa dimensão além textual é a compreensão da violência nos conceitos

de Chauí (1998), como o resultado da imposição da vontade de alguém mais forte

sobre outrem mais frágil, constituindo-se em mola propulsora das dificuldades de

gênero. A lei é entendida como um parâmetro de punição, necessário diante do

contexto, mas não garante harmonia como resultado final satisfatório nessa

construção. Há assim, na articulação do implícito ao explícito denotado na frase “e

não tem lei no mundo que diga isso” um convite a despertar para questões que

estão além das letras da lei, pois que, são cotidianas e requerem múltiplos olhares.

Semiologia e estética

Como nos editoriais, este não traz gravuras, apenas é bem disposto na

página de opinião, tornando o texto chamativo e informando o tema já a partir do

título. Outro aspecto a ser destacado é a elegância com que o autor analisa a

problemática, a começar pela precisão das palavras utilizadas.

Na sequência da editoria, no ano 2010, constata-se no texto “Diferentes, mas

iguais”, um trocadilho chamativo à reflexão do tema:
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O explícito

No explícito o discurso enfoca a problemática das chamadas minorias

discriminadas, enfocando razões históricas, econômicas políticas e culturais, e

reconhecendo, em seguida, esforços no campo das políticas públicas, sob pressão

social, para corrigir tais desvios de comportamento. Este texto é introdutório à

informação principal que é a publicação da cartilha “Gêneros diferentes, direitos

iguais”, lançada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O implícito

O texto apresenta recurso de intertextualidade com outros textos e o discurso

revela uma postura de compromisso com a causa que transcende à simples

informação sobre o lançamento da cartilha. Observe-se que o termo explícito minoria

discriminada remete a um implícito, de certa forma, inadequado à mulher, tendo em

vista que a população feminina é maioria, logo os problemas de discriminação estão

ligados a outros fatores não mencionados no discurso, mas aponta relevantemente a

questão da discriminação no trabalho, como motor das demais discriminações.
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Semiologia e estética

Trata-se de um texto resumido, que condensa muitas informações em restrito

espaço. A disposição com que o mesmo é diagramado não favorece destaque e

visualização da matéria. Para pessoas que estão engajadas no movimento e

autoridades que se interessam pela causa, o mesmo é perceptível, para o leitor em

geral, é difícil de ser lido.

4.4.2 Editoriais Meio Norte

O jornal Meio Norte, por sua vez, publicou mais editoriais durante os dois

anos a respeito do tema em comparação com o concorrente O DIA. Os editoriais

consistem em espaços que se ampliam gradativamente mobilizando a opinião

pública acerca das questões de gênero e violência contra a mulher.
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O explícito

No editorial acima se constata que o (a) autor (a) faz uma análise dos três

anos de aplicação da Lei Maria da Penha, no Piauí, enfocando estatísticas acerca

da desistência das vítimas em impetrar representação e mantê-las contra os

agressores.

No segundo parágrafo, justifica-se a construção do título “Grandes Desafios,

uma vez que se aponta questões culturais, medo e desinformação como os

principais entraves para deslanchar estatísticas mais justas em relação à construção

de gênero no Estado.

O implícito

A divulgação do prêmio “Boas Práticas” culmina a intenção principal da

editoria, no sentido de contribuir socialmente com a causa.

Semiologia e estética

Observa-se que a extensão do texto visa não cansar o leitor e também

apresenta como atrativo um Box em destaque onde se informa dados e os números

de utilidade pública do disque denúncia.

No próximo editorial, tem-se um ombudsman, relacionado à matéria de capa

publicada pela jornalista Caroline Durães. Leia-se:
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O explícito

Observa-se que há visível absorção dos termos descritos na matéria inicial

pela jornalista, tais como “abuso de álcool e outras drogas”. O discursista expõe

números, descreve fatos, inclusive homicídios e atribui ao álcool a principal causa

dessas ocorrências, pedindo providências urgentes no campo das políticas públicas

para o problema, no sentido de minimizar os efeitos na família e na sociedade.

O implícito

No não dito, a causa fundamental da violência doméstica, da qual sofrem as

mulheres e por extensão a família e a sociedade é a dependência química.

Constata-se de antemão, um visível empobrecimento epistemológico do tema da

violência nos termos abordados teoricamente por Minayo (1994). É flagrante a

supressão de abordagens sobre dependência econômica, financeira, o ranço cultural

patriarcalista e a ineficácia do Estado no campo jurídico e da segurança.

Observe-se o quanto a opinião é construída nos espaços midiáticos uma vez

que “sem se dar conta” a articulista cita ainda no campo do explícito, homicídios
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dolosos para exemplificar os tais efeitos do álcool, e ao final, faz referência aos

mesmos como “crimes de pequena monta”, numa visível confusão da expressão de

gravidade relacionada à visão de lócus público e privado.

Semiologia e estética

O texto, típico das publicações das páginas de opinião, não traz qualquer

efeito visual de modo a despertar a atenção do leitor, à exceção de um Box,

enfocando sinteticamente o problema e objetivo que motivou a ação discursiva.

No editorial “Uma questão de Justiça”, o foco é a equiparação legal dos

direitos à união estável por parte de pessoas do mesmo sexo. Leia-se:

O explícito

O foco principal é a equalização de direitos de casais homossexuais aos

casais heterossexuais. A ação discursiva busca a competência dissertativa em torno

das polêmicas de ordem legal e cultural a respeito das questões homoafetivas, para

as quais se busca respostas à altura do que a sociedade exige em níveis de

Legislativo e Judiciário.
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O implícito

O discursista utiliza linguagem técnica, do campo jurídico, com efeito,

iminentemente denotativo, deixando pouca margem ao implícito, como em discursos

marcados pela objetividade, fazendo jus ao título “Questão de Justiça”.

Semiologia e estética

Não há também nessa construção textual destaque de recursos iconográficos

que chamem a atenção do leitor para além da proposta enunciativa.

O editorial é campo específico não só para a manifestação do pensamento da

empresa, mas também de quem de forma direta ou indireta corrobora para a

operacionalização da mesma.

Nesse sentido:

o editorial reflete não exatamente a opinião de seus proprietários nominais,
mas o consenso das opiniões que emanam dos diferentes núcleos que
participam da propriedade da organização. Além dos acionistas majoritários,
há financiadores que subsidiam a operação das empresas, existem
anunciantes que carreiam recursos regulares para os cofres da organização
através da compra de espaço, além de braços do aparelho burocrático do
Estado que exerce grande influência sobre o processo jornalístico pelos
controles que exerce no âmbito fiscal, previdenciário e financeiro
(MARQUES DE MELO, 2003, p.104).

A página de opinião a seguir versa sobre a violência contra a mulher através

da qual a empresa de comunicação manifesta o seu pensamento em relação ao

assunto. Leia - se:
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O explícito

Textualmente, o emissor expressa o quadro de violência contra a mulher

ainda registrado na sociedade piauiense, sinalizando para ações mais efetivas,

notadamente quanto ao cumprimento da Lei Maria da Penha e enfocando o

relevante papel da imprensa na função social de denúncia e sensibilização da

opinião pública.

O implícito

O título “A violência resiste” é na verdade um trocadilho que visa convidar os

sujeitos sociais a resistirem à violência contra a mulher. O corpo do artigo ratifica

essa informação, utilizando inclusive expressões conotativas para além do seu

significado literal, como nódoa, que remete a mancha, sujeira, mácula.

Semiologia e estética

Os termos do discurso são privilegiados na parte central da página do

noticioso e apresenta um quadro em destaque, que além de informar, torna-o mais

chamativo à atenção do leitor.
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Nas questões de gênero, observa-se que pouco é enfocado direito do

homem. O sexo masculino aparece mais como complicador reativo a mudanças

sociais na construção da democracia de gênero. São raros artigos de opinião nos

termos seguintes:

O explícito

Textualmente, o discursista denuncia a secundarização da saúde do homem,

na política de saúde, justificando que idosos, crianças e mulheres têm mais atenção.

O enunciado volta-se para a cobrança de políticas públicas para o homem no Piauí.

O implícito

Na verdade, o redator pretende despertar o leitor através do enunciado para

um fator que é do campo das políticas públicas, mas calcado em vertentes culturais:

o homem se sente forte e não se cuida. A saúde preventiva seria um sinal de

fragilidade, que para ele, subproduto da cultura patriarcal, é desafiador.
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Semiologia e estética

O texto traz como destaque apenas um recorte em Box, mas o título é

informativo e a sequência lógica confere objetividade e praticidade à mensagem: é

preciso atenção à saúde do homem.

Análise

A análise dos editoriais contidos na página de opinião dos principais jornais

piauienses revelam que o tema é abordado com frequência e que, o critério

preponderante para o agendamento ainda é a periodicidade em que a violência

encrudelece, ou seja, é a violência que puxa as demais variáveis à discussão na

mídia acerca das questões de gênero.

Constatou-se também, através de ombudsman, que a opinião do leitor é

assegurada e que este se expressa nos espaços sociais de mídia, contribuindo com

a discussão. Percebe-se no implícito, que o pessoal é político nos dizeres de

Hanisch, apud Alves e Pitangui (2001), e que os espaços entre o público e o privado

começam a dar sinais de articulação entre si sob o foco da justiça, da segurança e

principalmente das relações com o mercado, conforme será enfocado a seguir.

4.5 Construção de gênero, relações com o mercado de trabalho e políticas
públicas

4.5.1 Análise do Jornal O Dia

Em “Núcleos de Defesa da Mulher serão implantados em mais quatro cidades

do Piauí” o texto também se volta para a instrumentalização do aparato do estado

voltado para o combate à violência. Leia-se:
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O explícito

A implantação de Núcleos de Defesa da Mulher em situação de violência, na

Defensoria Pública do Piauí, em quatro cidades do interior do Estado: Campo Maior,

Floriano, Parnaíba e São Raimundo Nonato tem por objetivo ampliar o atendimento

e conferir celeridade.

O implícito

Ao aprofundar a questão não dita, a violência contra a mulher é problema

social grave e o Estado precisa se instrumentalizar para o combate a partir da

ressignificação de suas relações com vítimas e agressores, para compreender o

fenômeno em suas múltiplas variáveis.

Semiologia e estética

A fachada do prédio e os veículos estacionados confirmam a proposta do

texto tanto no explícito quanto no implícito, denotando a existência de uma rede de

serviços articuladas para esse fim.
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4.5.2 Análise do Jornal Meio Norte

O Meio Norte realiza certa seleção em áreas, de modo a colocar em evidência

a situação do mercado de trabalho em relação ao sexo e a sua ligação com a

construção de gênero.

No caso a seguir, a reportagem: “Desvantagem salarial da mulher cresce

com escolarização”, constitui-se de quatro hipertextos, ou seja, matérias relativas ao

tema da reportagem que serão analisados em 4 figuras. Segue a sequência a partir

da 34.
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A figura 34 que iniciou o bloco de imagens refere-se ao tema principal da

reportagem. Em seguida aparece a figura 35 que dispõe 2 Box, onde o primeiro

refere-se a dados do IBGE mostrando que aumentou o número de mulheres chefes

de família e também o tema mulher versos trabalho; na figura 36 destaca-se a

chamada “Economista explica desvantagens” e na figura 37 aparece a matéria: “o

crescimento em cargos de direção e chefe de família”. Nas figuras a cima verificou-

se:

O explícito

O hipertexto expõe a injustiça econômica nas relações de gênero nos

espaços de trabalho, denotando em pesquisas embasadas e oficialmente

reconhecidas, a exploração da mão de obra feminina no mercado. Mulheres

exercem as mesmas funções que os homens, entretanto, com remuneração inferior.

O implícito

O discurso desmistifica a noção ingênua de emancipação e independência

feminina, mascaradas pela ideologia patriarcal e machista nos meandros do Estado

e da sociedade burguesa, nos termos descritos por Kergoat (1996) e Arendt (2009).



112

Semiologia e estética

Hipertexto com quatro imagens e três Box, contendo jogo de cores que

chamam a atenção, descansam a mente e instigam na discussão do tema, enfocado

sob diferentes prismas.

Na sequência, sobre construção de gênero, relação com o mercado de

trabalho e políticas públicas encontra-se a matéria que trás como retranca:

Programa Solidário, cujo antetítulo extenso refere: O grupo de mulheres “Mão de

Fada” que tem entre 20 e 55 anos, são casadas, com filhos, agora possuem uma

maneira segura de produzir e ganhar dinheiro beneficiadas pelo Programa Economia

Solidária.

Em seguida, observa-se o título que enuncia: “Elas são chefes de família” ao

passo que no subtítulo tem-se um destaque ainda maior para o interjetivo “E COM

RENDA!”, Leia-se:

O explícito

A inclusão econômica de mulheres que nunca tinham experimentado uma

profissão.
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O implícito
Ainda no campo do explícito, a repórter termina se traindo e deixando

transparecer o ranço patriarcal da análise: “(...) e com renda!” Veja as aliterações,

cujo motivo é inexplicável.

Os mecanismos da solidariedade burguesa são mostrados aparentemente

como pano de fundo, mas adquirem um efeito cimental envolvendo o aparato

reconhecido por Gramsci (1999) para o controle cultural: religião, Estado e meios de

comunicação.

Semiologia e estética

A cor da letra “e com renda!” denota o destaque que reforça as aliterações,

colocando no enunciado um efeito para além do dito.

As duas reportagens a seguir exprimem, em série, a mesma linha de

raciocínio, onde o discurso parece travar uma batalha entre o dito e o não dito, no

sentido de saber quem se sobressai, ora as beneficiadas ora o governo, através da

SASC – Secretaria de Assistência Social e Cidadania.
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O explícito

Assim como no texto anterior trata-se de matéria relacionada à Economia

Solidária, onde grupos de mulheres têm se organizado cada vez mais, em todo o

Piauí, gerando melhorias na vida das mulheres.

O implícito

É flagrante, o não dito no texto, quando a repórter faz menção aos 200 e até

250 reais que as mulheres chegam a faturar dependendo da produção. O não dito

se revela ao mostrar que existem muitas mulheres fora do mercado de trabalho e as

que foram inseridas nos programas de economia solidária ainda sofrem com a baixa

renda.

Semiologia e estética

A cor da letra se confunde com a cor dos produtos exibidos, num jogo que

permite esteticamente mostrar alegria e satisfação com o resultado da economia

solidária. Semiologicamente, expõe as marcas de um processo histórico que legou a

mulher inferior condição de trabalho, e consequentemente baixa remuneração.

Isso encontra reforço em Perrot (1988) quando afirma ser a praticidade em

expropriar a mais-valia, um dos motivos da preferência pelo público trabalhador

feminino.

A imagem seguinte ratifica o discurso do jornal sobre economia solidária

como movimento que proporciona a igualdade de gênero e contribui para a

emancipação feminina.

Nesses termos, leia-se:



115

No caso da reportagem a seguir, observa-se uma postura mais reflexiva em

relação à situação econômica da mulher.
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O Explícito

Mulheres submetidas a pesadas jornadas de trabalho para sustentar a família

nas áreas rurais. O próprio título da matéria: “Mulheres recorrem ao babaçu”

denuncia a exclusão das mulheres nas áreas rurais falta de oportunidades.

O Implícito

O discurso é denunciador da exploração da mão de obra em ofícios informais

degradantes. Ao mesmo tempo em que aponta certa conformidade dos atores

sociais com a situação.

Semiologia e estética

A fotografia em destaque denuncia a situação de pobreza e exclusão no

Estado, mas também mostra certo grau de satisfação e conformidade das mulheres.

Em 2010 o Jornal Meio Norte continua agendando o tema, enfocando esta e

outras variáveis. Leia-se:
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O explícito

No campo textual o discurso objetiva discorrer sobre a ascensão da mulher no

mercado de trabalho, com recursos intertextuais em pesquisa divulgada pela

Fundação Getúlio Vargas.

O implícito

No implícito, o discursista termina, sem ter dito verbalmente, enunciando que

em termos de independência financeira, é mais vantajoso estar solteira do que

casada, já que há um percentual maior de mulheres sozinhas que obtém maior

renda pelo trabalho.

Semiologia e estética

A foto em destaque no canto superior direito da reportagem confirma o

enunciado. Um casal se beijando e um comentário na legenda iconográfica, com

recursos de aliteração onde se ler: “Sim! Casadas têm menos chance de se destacar

na carreira”.

Na reportagem seguinte, note-se que o tema prostituição é também enfocado

como profissão, mas em características diferentes das antes descritas pelo Jornal o

Dia, o especialista aborda o preconceito como um viés maquiado. Leia-se:



118

O explícito

“Mais que profissionais amantes do sexo” reforça a condição de prazer e o se

identificar com o ofício. Renda mediana, profissão reconhecida, realização

profissional e pessoal.

O implícito

É preciso debelar o preconceito e entender a prostituição como profissão e

não como perversão. A matéria suscita a questão, mas apresenta as profissionais do

sexo não somente como tal, mas insinua que as mulheres gostam de fazer isso,

“amantes do sexo”

Semiologia e estética

Apenas um Box reforça a ideia principal do texto. Entretanto, observa-se que

sempre os jornais enfocam o tema existe no jogo de cores da diagramação das

matérias uma predominância de tons intensos e extravagantes, sugerindo apelação.

Há uma deselegância flagrante na abordagem estética.

Na diversidade de temas voltados para o mercado de trabalho, o Meio Norte

traz algumas inovações, como é o caso da reportagem abaixo:
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O explícito

A ascensão da mulher no mercado de trabalho da construção civil que, no

estado, até então, era restrita a homens.

O implícito

Sem ter dito, a mensagem que se sobrepõe é a força que o Estado através da

SASC – Secretaria Estadual de Assistência Social e Cidadania e a iniciativa privada,

via SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria, potencial parceiro

através das entidades patronais, estão dando à iniciativa do equilíbrio nas relações

de gêneros, notadamente no quesito emancipação profissional e financeira da

mulher.

Semiologia e estética

A foto reforça a dimensão ideológica do enunciado, onde se vê o governador

ao lado da diplomada, agora qualificada, apta a ingressar num mercado de trabalho,

explorando um campo para além das expectativas de bolos e tortas vendidos em

calçadas e butiquins.

Nas duas matérias abaixo, parlamentares de Teresina cobram reativação do

conselho da mulher. Veja-se:
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O explícito

Nas matérias sequenciadas acima, os enunciados têm por objetivo tornar

público os esforços das duas parlamentares para a reativação do conselho da

mulher no Estado, enfocando para isso os caminhos e os benefícios advindos.

O implícito

O discurso transcende semanticamente para além do explícito. Em jogo está

a maternidade (autoria) do conselho a ser criado. Observe os verbos de ação –

cobrar, querer – empregados no discurso. Há, portanto, um esforço reconhecido em

unir o socialmente útil e necessário ao politicamente oportuno, conforme enfatiza

Thompson (2009) ao reportar a ação de sujeitos numa corrida ideológica que

embora pareça neutra, serve a grupos maiores que a si mesmos.

Semiologia e estética

As imagens das parlamentares ratificam a proposta dos enunciados, visando

ativar no leitor a memória dos atores em questão, nos espaços sociais em que

atuam.
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Na reportagem “Piauí: destaque em assistência à mulher” confirma-se a

preocupação com a violência, mas o parâmetro de análise é o dado comparativo

entre assistência e pobreza. Leia-se:

O explícito

Expõe-se que o Piauí possui 107 municípios com estrutura de atendimento e

assistência à mulher. É recorde entre os estados brasileiros. A matéria não aborda o

tipo de assistência, apenas coloca em linhas gerais as principais políticas públicas

que respondem a garantias constitucionais como habitação, saúde, esporte, cultura,

lazer, segurança, entre outras e comparativamente, no extremo oposto estão

Roraima e Amazonas.

O implícito

O que aparentemente seria um elogio ao Estado do Piauí, toma um viés de

saturação ufanista, vez que o texto no último parágrafo associa maior índice de

assistência a regiões de extrema pobreza. A mensagem que não é dita consiste em

reconhecer que o Piauí faz assistencialismo e não conseguiu romper com os

grilhões do subdesenvolvimento.
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Semiologia e estética

Observe-se que mais uma vez, não há na imagem perspectivas de sobrevida,

e sim, mulheres em ante-sala de delegacia, aguardando atendimento.

No grupo de reportagem encontrado no Jornal Meio Norte sobre políticas

públicas de combate à violência contra a mulher, registra-se reivindicações de

instalações de órgão e aprimoramento de serviços públicos voltados para esse fim.

Leia-se:

O explícito

Em “Juizado da Mulher pode ser aprovado na próxima semana”, a matéria

datada de 17 de outubro de 2009 e assinada por Mateus Noronha registra o

intercâmbio existente entre autoridades do Executivo, do Legislativo e do Judiciário

no sentido de viabilizar a criação do juizado da mulher, enfocando os benefícios

extensivos a toda a sociedade piauiense.
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O implícito

Existe reconhecimento dos altos índices de violência e consequentemente da

necessidade de instrumentalizar o Estado e a sociedade para combatê-la.

Semiologia e estética

A imagem não coaduna com o enunciado, ao que se percebe é foto de

arquivo do jornal. Não mostra encontro, conversações, não acrescenta à proposta

discursiva.

Análise

O Jornal Meio Norte, agenda mais o tema construção de gênero, relações

com o mercado de trabalho e políticas públicas, vez que se constatou 12

agendamentos e apresenta, portanto, matérias com uma periodicidade mais

constante que o Jornal O Dia. A variedade e a riqueza de detalhes do Meio Norte

são também relevantes nessa abordagem.

A seguir, tratar-se-á a violência, sob o foco da comunicação, por ser uma

variável entre as mais agendadas onde se verificará como os jornais impressos O

Dia e Meio Norte tratam a violência contra a mulher.

4.6 Violência na pauta

4.6.1 Análise do Jornal O Dia

Existe certa preponderância do agendamento da violência física, em prejuízo

das demais formas de violência sofrida pela mulher. O Dia agendou o tema em três

edições. Sobre esta variável, veja-se como os jornais piauienses se pronunciam:
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O explícito

Na reportagem “Adolescente quase mata o padrasto que agredia sua mãe” o

discursista registra cuidadosamente que se não fosse a atitude da menina de quinze

anos, que acordou assustada enquanto o agressor agia, o fato poderia ter

desdobramentos mais graves.

O implícito

No implícito, o jornalista mantém uma postura ético-profissional, uma vez que

não editoraliza a matéria, mas é tecnicamente competente no não dizer e afirmar a

contradição da mãe que acolhe o agressor e discrimina a filha adolescente.

Observa-se que neste caso, não se verifica manipulação de informações para além

do ocorrido e sim para além do pretendido na narrativa: formar opinião critica sobre

a postura de mulheres agredidas.

Semiologia e estética

Trata-se de um texto de pequeno espaço, porém com um título sedutivo

visando atrair o leitor, cumprindo a função mercadológica da empresa jornalística.

Por outro lado, o volume de informações, associado às lacunas, que neste caso, não
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são filtros, também informam, causam o impacto pretendido ao leitor, convidando-o

indiretamente a tomar posição. Ademais, a matéria diagramada no canto esquerdo

reforça a imagem de mulher vítima, por recurso de associação temática.

A matéria a seguir apenas ratifica o estilo de narração objetiva.

Observe-se agora a diferença na postura da editoria em relação ao texto:
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O explícito

O discursista abre recurso intertextual com outras fontes e revela um dado do

interior do Piauí: “Picos - cresce a violência contra a mulher”, apontando como

motivos o consumo de álcool e o desconhecimento da Lei Maria da Penha.

O implícito

A fonte revela inconscientemente uma carga patriarcal que incorre na defesa

do agressor. A autoridade transita de delegado de polícia a advogado de defesa (do

réu), dando a entender que homens só agridem mulheres porque ingerem bebida

alcoólica. A sustentação da defesa feita reforça a margem para um questionamento

já apontado: quando estão bêbados eles também agridem homens? O agravante é

que a fonte é autoridade designada a conduzir lavraturas de boletins de ocorrência,

no qual ditam os termos para o escrivão.

No segundo argumento, “os agressores agem” porque desconhecem a Lei

Maria da Penha. E se conhecessem, não bateriam? Essa declaração sugere uma

definição subentendida que violência é crime, mas aplicada a mulher só não pode

agora porque existe a lei Maria da Penha e os homens ainda não sabem disso.

A reportagem é finalizada com outro tipo de ocorrência – assalto –

desvalorizando o tema com um recurso ou uma falha discursiva de digressão.

Semiologia e estética

Não há qualquer recurso iconográfico que destaque o enunciado. Apenas um

Box, no meio da matéria sobre “cresce a violência contra a mulher” com um símbolo

chamando a atenção para a leitura da notícia que denuncia onda de assaltos em

Picos alertando para a necessidade de mais ação da polícia que também ser

extensivo ao reclame implícito da matéria principal.

Veja-se a editoria sobre violência realizada pelo Meio Norte, jornal de maior

tiragem por edição e maior circulação no Estado do Piauí.
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4.6.2 Análise do Jornal Meio Norte

O jornal Meio Norte publicou mais matérias de violência envolvendo mulheres

que O Dia durante os anos de 2009 e 2010, constatando-se oito publicações.

Na análise das matérias busca-se verificar a contribuição da imprensa ao

processo de desconstrução da violência e construção da democracia de gênero no

discurso jornalístico sobre violência contra a mulher.

Na matéria analisada a seguir com o título: “De cada 10 agressões, 4

mulheres morrem” publicada na edição datada de 16 de setembro de 2009, na

página B4 a reportagem foi dividida em duas figuras em razão de sua extensão para

facilitar a leitura e interpretação da mesma.

Observa-se que a violência, entretanto, continua variável interligada às

demais áreas. Leia-se:
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O explícito

Na reportagem “De cada 10 agressões, 4 mulheres morrem”, a violência puxa

os demais temas e confirma na teoria de Medina que é produto à venda. O discurso

explicita dados da violência, mas o foco principal da matéria é divulgar a atividade de

educação expressa na teleconferência realizada entre Piauí e Itália, abordando

dependência financeira da mulher como violência geradora de outras violências e

enfocar ações governamentais e não governamentais para combater o problema.

Na continuidade da matéria, figura 53, um Box denuncia o aumento da

violência em 17% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Na

mesma página é divulgada também em Box, a faixa etária das mulheres que sofrem

violência como sendo de 19 a 37 anos.

O implícito

Os projetos de geração de emprego e renda não têm conseguido atingir a

totalidade do universo de mulheres que precisam interromper o ciclo de violência

com atividades produtivas. Os termos “algumas ações de sucesso” denotam

descobertura e inconcretude do enunciado. Essa implicitude pode ser percebida

também na exposição dos números sobre a população feminina no estado em
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contraponto com a minoria atendida pelos programas de geração de emprego e

renda.

Semiologia e estética

A foto mostra a participação popular na teleconferência, reforçando a

digressão entre tema, objetivo e título.

Dois Box na imagem 53 remetem ao fato de que 8 Delegacias Especializadas

da Mulher no Piauí é insuficiente para atender a demanda feminina que ocupa mais

da metade da população do Estado.

A seguir será analisada uma reportagem sobre violência doméstica. A matéria

consiste no texto principal “Quando o amor rima com dor” seguido por dois

hipertextos que confirma a mesma linha de percepção editorial. Leia-se.
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O explícito

Socorro Carcará e Nayara Felizar abordam tipos de agressão, número de

denúncias, motivos, perfil de vítimas e agressores, apontando ainda a dupla jornada

de trabalho como uma violência engendrada na sociedade capitalista causadora de

outras formas de violência pelo controle cultural e submissão econômica.

Encontra-se também referência à dominação masculina sobre as mulheres

que são exploradas e oprimidas como é denunciado pelo patriarcado em Saffioti

(2004).

O Box explicativo informa os números da violência no Piauí e no Brasil,

situando inclusive que 14,4% das mulheres já sofreram violência doméstica.

O implícito

O amor nunca rima com dor, eis a mensagem implícita. Expondo

inversamente a violência, o discurso consegue levar ao leitor essa mensagem.

Semiologia e estética

A reportagem diagramada em meia página traz Box e foto, na qual a agressão

física transcende ao sofrimento psíquico. O trocadilho submissão e dependência de

mãos dadas reforçam o enunciado.

Os trechos da música de Chico Buarque usada na matéria (figura-54): “joga

pedra na Geni. Ela é feita pra apanhar. Ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um.

Maldita Geni!” Revela por meio da intertextualidade a violência e o preconceito

contra a mulher transcendente aos nossos dias.

O teor da matéria subsequente confirma reforça a estatística de violência

contra a mulher, “Caso Josélia: família cobra resultados”
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O explícito

A sociedade indignada com a brutalidade da morte da comerciária Josélia

cobra uma posição das autoridades da justiça e segurança pública.

O implícito

Josélia foi assassinada pelo marido, policial da reserva, por ser politicamente

influente, corre o risco de o caso ser arquivado e o acusado não ser punido. Os

jornais deixaram de noticiar os desdobramentos do fato, a autoria ficou evidente,

mas o crime nunca foi solucionado.

Semiologia e estética

O corpus diagramado em um quarto de página e foto com pouco destaque,

pequena, sem cores e sujeitos anônimos, veio desacompanhado de novas edições,

por isso, caiu no esquecimento.

A reportagem de Marcos Prado, a seguir, expõe a violência contra a mulher

sob o foco de aplicação da Lei Maria da Penha no Piauí.
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O explícito

O repórter expõe números e faz um balanço dos três anos de vigência da Lei

Maria da Penha. Nas evidências, o aumento do número de inquéritos em até 500% e

a zona leste como um dos redutos de violência contra a mulher na capital piauiense.

O implícito

Existem poucas informações além das imagens explícitas. A linguagem

denotativa gira em torno da informação principal, o aumento do número de

denúncias e inquéritos instalados - conseguindo sem chamar, despertar o leitor para

a proteção legal.

Semiologia e estética

O discurso verbal é distribuído em apenas duas colunas. Na primeira, o texto,

na segunda o Box com o símbolo do movimento feminista valoriza a causa e confere

identidade, e a foto, com a devida preservação da imagem, revela o quanto ainda se

tem pela frente como desafios para humanizar relações de gênero nesse particular.

Na reportagem “Pai que estuprou filha é condenado a 35 anos”, observa-se a

descrição sucinta da ação do agressor, a reação da família e o trabalho da justiça.

Leia-se:
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O explícito

A exposição dos fatos condena o pai perante a opinião pública por abuso

sexual durante oito anos a duas crianças sem quaisquer sinais de editoralização. A

atitude da mãe e a ação rápida da justiça interrompem o ciclo de violência e tira o

agressor de circulação.

O implícito

Mesmo cumprindo apenas a função de informar, observa-se que o texto deixa

margem implícita de grande importância, como ao enfocar a vulnerabilidade

financeira das vítimas, termina inferindo que a violência física, sexual e moral se

desenvolvem dentro de um contexto específico, passível de apropriação, análise e

medidas para interrupção do ciclo de violência e punição, o que é válido e oportuno.

Semiologia e estética

O personagem ativo do enunciado é o juiz. Logo, a foto ratifica o objeto em

discussão, que é a ação eficaz da justiça diante de fatos sociais graves que exigem

intervenção imediata do Estado.

A página policial do mesmo veículo agendou também crimes bárbaros,

envolvendo mulheres. Leia-se:
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O explícito

Da editoria de polícia, o jornalista Efrém Ribeiro agenda o tema cunhado no

seguinte fato: “Homem mata esposa e se enforca”.

O implícito

A objetividade discursiva denota a intenção de informar. Mesmo assim,

registram-se sinais de editoralização, vez que antecipado à apuração, “o motivo do

crime foi ciúme”. Não há nem mesmo o emprego de verbos no subjuntivo que

conotem dúvidas.

Semiologia e estética

A vulgaridade da cena denota desrespeito com a integridade de vítimas e

familiares.
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A armadilha de extrapolar as funções de informar não se aplica, entretanto, ao

discursista na matéria a seguir:

O explícito

Em “Soldado mata amante a facadas”, verbalmente o veículo expõe no

corpus o crime, descrevendo os motivos e as reações.

O implícito

No implícito, o envolvimento da polícia causa revolta na população. O que

aparentemente seria ciúme, ganha outro efeito também com trechos da subchamada

“(...) ela só iria a Parnaíba dentro de uma vasilha como frito”. Motivo: foi retalhada

por desobediência, vingança. A velha sensação de posse enfocada por Safiotti

(2004).

Semiologia e estética

A imagem preserva a vítima e o assassino, como também o veículo não

contempla novas edições enfocando os desdobramentos desse caso.
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Análise

Nesse item, foram analisadas dez matérias sobre violência contra ou

envolvendo mulheres. O tema violência, dentro da construção de gênero, continua

sendo o mais agendado pela imprensa piauiense, a cada ano com maior riqueza de

detalhes e incorporando novos recursos, fornecendo substância à opinião do leitor.

Numericamente, a violência física detém maior destaque, muitas vezes em

prejuízo de outras abordagens que também são igualmente danosas à

ressignificação de conceitos sobre gênero como: coação psicológica, exploração

sexual, violência financeira, moral, profissional, entre outras, também enfocadas,

entretanto em menores proporções.

Com amparo teórico em Medina (1988), a notícia é um produto à venda. Não

há como escapar a essa fatalidade de mercado, no máximo, recomenda-se

escrúpulos para vender. Jornal encharcado em sangue causa repugnância, não

constrói cultura de paz, mas rende pelos artifícios do pavor fabricado e da

curiosidade instintiva.

4.7 Abordagem do tema na mídia impressa piauiense quanto às categorias
temáticas

O jornal Meio Norte agendou o tema nas diversas categorias: violência contra

a mulher, gênero, emancipação e políticas públicas, quanto aos espaços, o mesmo

esteve em destaque na capa, cadernos, suplementos, editoriais, opinião, policiais e

gerais. Ao todo, foram cento e quatro matérias, perfazendo uma média de uma

construção discursiva a cada sete edições diárias, privilegiando o espaço de nove

capas e sete editoriais, durante os anos de 2009 e 2010.

A periodicidade observada no Meio Norte registra que 14% das edições

veiculam matérias relacionadas ao tema. Das quais a maioria é sobre violência

contra a mulher, ao passo que a menor parte fica distribuída entre gênero,

emancipação e políticas públicas.
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O gráfico a seguir permitirá visualização de distribuição da temática nos

respectivos agendamentos

GRÁFICO 1 – Meio Norte: agendamento sobre violência contra a mulher e
construção da democracia de gênero

Fonte: elaboração do autor

O jornal O Dia, por sua vez, agendou o tema bem menos que o Meio Norte,

registrando ao todo quarenta e seis publicações, das quais, quatro manchetes de

capa e dois editoriais, perfazendo um agendamento aproximado a cada quinze

edições diárias, durante os mesmos dois anos.

O Dia atingiu, assim, um percentual geral de agendamento do tema de

apenas 6%. Entretanto, em termos absolutos, o percentual de agendamento da

violência foi maior em relação ao total geral de matérias veiculadas que o Meio

Norte, pois dos 6%, 4,2% enfocou essa temática, restando apenas 1,8% para

distribuição entre gênero, emancipação e políticas públicas, conforme pode se

visualizar no gráfico.

GRÁFICO 2 – O Dia: agendamento sobre violência contra a mulher e
construção da democracia de gênero

Fonte: elaboração do autor
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Se por um lado essa realidade denuncia que a violência está na pauta,

porque está na sociedade mais que as propostas de construção de gênero, por

outro, deixa evidente o caráter da informação nos aspectos mercadológicos

pertinentes ao segmento empresa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do estudo realizado, constatou-se que a violência contra a mulher é

um fenômeno calcado em determinantes culturais e engendrado nas relações sócio

produtivas, com uma face peculiar a cada contexto histórico. Portanto, a

compreensão da violência requer diferentes abordagens.

No espaço púbico e no âmbito da vida privada, as relações sociais são

tecidas sob expedientes violentos, conforme abordado no desenvolvimento desse

trabalho. Cumpre, entretanto, reforçar, em face dos objetivos pretendidos, que o

patriarcalismo é um dos principais fatores postos à violência no campo privado, com

ramificações e fortes influências também na esfera pública, onde o estado burguês

engendra a violência conta a mulher em campos como trabalho, educação, cultura e

comunicação.

Nesse liame histórico-cultural e produtivo verificou-se que os sujeitos sociais

não são inertes, modificam o seu ambiente e a mulher tem desempenhado um papel

preponderante nessa escala evolutiva. Como sujeitos da história, ressignificam

conceitos, rearranjam formas de convivência, em um embate de forças de onde

fazem repensar e emergir direitos e deveres postos a si enquanto classe, ao homem

como companheiro, ao Estado no controle jurídico e político e à sociedade na

incorporação de novos conceitos sobre a mulher.

Assim, as noções de gênero, como relações socialmente construídas entre

os diferentes sexos, tem destacado a ampliação das discussões, uma vez que

incorporam cotidianamente novas variáveis ao tema, mas a democracia de gênero

pretendida é ainda um longo caminho, pois a hegemonia do grande capital e a

cultura patriarcal exigirão coragem, técnica e ação da parte dos sujeitos sociais

caminhantes nessa direção.

Na sociedade capitalista, os meios de comunicação como parte do aparato

ideológico do Estado, têm propiciado a abertura de espaços, mas a qualidade e o

conteúdo da discussão precisam ser melhorados continuamente, vez que a ideologia

subjacente é visivelmente voltada para o aspecto mercadológico. O cimento cultural
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constituído na imprensa é uma variável sensível à qualificação da própria mídia e

dos atores que são notícia nesse cenário.

A articulação do implícito ao explícito na formação do discurso jornalístico

revela a existência de campos semânticos e conceituais ora apontados, ora

discutidos com olhar patriarcal, ora omitidos por filtros culturais, econômicos e até

mesmo técnicos que empobrecem o tema constituindo-se em desperdício de um

espaço apropriado para o avanço das discussões e consequentemente da formação

da opinião pública.

Particularmente no corpus analisado, constatou-se que de todas as variáveis

abordadas, a violência física ocupa o maior espaço, haja vista que qualquer variável

pertinente a gênero, como construção das relações sociais, enfocada pela mídia

piauiense parte de uma narrativa de violência física, muitas vezes em prejuízo da

abordagem da violência psicológica, financeira, trabalhista, sexual, moral, política,

entre outras formas de violência sofrida pela mulher na sociedade capitalista.

Evidentemente, a construção de gênero passa pela desconstrução da

violência, mas a proposta deve transcender ao não bater, ao não matar e adentrar

no campo da justiça social, que remete à qualidade de vida, do tratamento do estado

no campo das políticas públicas e na reconstrução do espaço privado como espaço

de direitos iguais, e próximo ao espaço público, em termos de reconhecimento social

pelo jurídico, pelo econômico e principalmente pelas categorias formadoras do

gênero humano.

Nesse universo, o jornalismo tem atuado, mas ainda tem muito a oferecer na

construção da democracia de gênero. O trabalho das duas principais mídias

impressas piauienses – Jornal O Dia e Jornal Meio Norte - são marcadas pela

ampliação de espaços. Entretanto, a construção da notícia enfoca ainda uma visão

patriarcalista, muitas vezes inconscientemente. O (a) jornalista é dotado (a) de carga

cultural da qual não consegue se desvencilhar durante a atividade discursiva.

A notícia como informação, e esta, como produto à venda, precisa ser

atraente ao público leitor, logo, os fatos de maior repercussão são preferíveis ao

agendamento, por isso, estão na pauta com mais frequência, como a violência, com

seu lado necessário, que é a denúncia, mas com plausíveis riscos de banalização e
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ridicularização de vítimas. Essa realidade leva ainda, conscientemente ou não, à

aplicação de diversos filtros que uma vez aplicados, nem sempre consideram o

interesse da sociedade em primeiro lugar.

Um dos aspectos relevantes que ainda merecem destaque é o feedback da

sociedade por meio do ombudsman e espaços de opinião, onde se tem valorizado a

postura do leitor. Esse é um elemento que por excelência tem propiciado

crescimento, pela criticidade com que é desempenhado por atores da sociedade.

Sem a pretensão de esgotar o tema, espera-se que esta reflexão tenha

contribuído com a imprensa no sentido de refletir sobre a cobertura da violência

contra a mulher ao se avaliar sua contribuição social na construção da democracia

de gênero, de onde se espera também poder suscitar a realização de novas

experiências acadêmicas.
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