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Resumo 

 

A partir de pesquisa que colabora com a constituição de um campo de intersecções entre 

Comunicação para a Cidadania, Educação e Relações de Gênero, o presente texto pretende 

contribuir para a construção de uma sociedade na qual os Direitos à Comunicação e à 

Educação estejam assegurados. Ao ter este objetivo como guia, o presente trabalho 

descortina a memória dos trabalhos apresentados no Grupo de Pesquisa Comunicação para 

a Cidadania da Intercom, com temas sobre Relações de Gênero, em 2015, quando se deu a 

comemoração dos 40 anos de 1975, Ano Internacional da Mulher, instituído pela ONU. A 

análise da investigação é comparada ao que foi apresentado em 2005 – quando do marco 

dos 30 anos –, verificando-se a autoria, temas e aportes teóricos dos artigos. Há de se pensar 

na pesquisa, rumo a um ensino de graduação e pós-graduação que colabore para uma 

Comunicação que respeite as minorias e defenda os direitos de todas as pessoas.  
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de Pesquisa Comunicação para a Cidadania. 

 

 

 

Introdução 

Em 1º de janeiro de 2015, Dilma Rousseff foi empossada presidenta do Brasil, iniciando o 

exercício de seu segundo mandato no cargo. Dilma (PT), primeira mulher presidenta da 
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República, foi eleita no ano anterior, com mais de 54 milhões, derrotando seu adversário 

Aécio Neves (PSDB) no segundo turno. Já em março de 2015, houve protesto nas ruas, que 

pedia a renúncia ou o afastamento da presidenta. Em 17 de abril de 2016, com acusação de 

crime de responsabilidade por “pedaladas fiscais”, a Câmara dos Deputados autorizou o 

processo de impeachment, sendo que em 12 de maio assumiu o presidente interino Michel 

Temer (PMDB). Em 8 de julho de 2016, foi noticiado que, conforme a Procuradoria da 

República, a “pedalada” não é crime
4
. O processo de impeachment continua.  

Em outubro de 2015, entre outras ações, com uma reforma administrativa, o então Governo 

Dilma criou o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos 

Humanos. Não obstante houvesse críticas a essa reunião das antigas secretarias em um 

ministério – por conta de poder diminuir autonomia e verba –, no dia 18 de fevereiro de 

2016, para oficializar tal reforma administrativa, a Câmara dos Deputados aprovou emendas 

à Medida Provisória (MP) 696/2015, com trechos contrários à população LGBTT 

(Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transgêneros) e ao aborto. Por exemplo, os 

parlamentares proibiram a expressão “da incorporação da perspectiva de gênero” que 

existia como um dos aspectos que o recém-criado Ministério deveria levar em conta 

(Gadelha, 2016). Outra emenda estabelece que o Ministério deve trabalhar contra o aborto 

(bandeira histórica de luta do movimento feminista). 

Em 2015, foi tema da redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio): “A 

persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira”. Quase oito milhões de 

pessoas fizeram a prova, realizada nos dias 24 e 25 de outubro e que também contou com 

perguntas sobre as teorias da filósofa Simone de Beauvoir  - teórica fundamental para o 

feminismo -, entre outras. As perguntas e, principalmente, o tema da redação foram 

amplamente noticiados e comentados nas redes sociais, o que contribuiu para aumentar a 

reflexão sobre a desigualdade de gênero, no País. Já em maio de 2016, ficamos chocadas 

com a notícia de um caso de estupro coletivo no qual a vítima, de 16 anos, no Rio de 

Janeiro, foi estuprada por 30 homens, o que foi filmado e divulgado em rede social. Ainda 

em maio de 2016, outro caso de estupro coletivo foi noticiado: no mesmo final de semana 

do estupro coletivo no Rio de Janeiro, uma jovem de 17 foi violentada por quatro homens, 

conforme disse em depoimento à polícia. Nas redes sociais e nas ruas, mulheres de todo o 

País se manifestaram contra a violência contra a mulher e reforçaram a campanha “Eu luto 

pelo fim da cultura do estupro”.     

                                                 
4
 Conforme reportagens publicadas nos sites do Globo, EBC e Estadão (2016).  
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Em 2015, comemorou-se 40 anos do Ano Internacional da Mulher, instituído pela ONU 

(Organização das Nações Unidas), considerado um marco na luta pelos direitos das 

mulheres. Também comemorou-se o 20º aniversário da Quarta Conferência Mundial sobre 

as Mulheres e a adoção da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, documento final da 

Conferência que listou 12 pontos prioritários de trabalho com o objetivo de alcançar a 

igualdade de gênero e eliminar a discriminação contra mulheres e meninas em todo o 

mundo (www.onumulheres.org.br) . Entre as 12 áreas temáticas do documento, destacamos: 

Educação e Capacitação de Mulheres; Mulheres e Mídia; Direitos das Meninas. Diferente 

disso, no Brasil, em 2015, houve destaque no noticiário e nas redes sociais para a discussão 

dos planos municipais e estaduais de educação, que deveriam ser aprovados em todo o País. 

Ocorreu que setores conservadores da sociedade – liderados por bancadas evangélicas – 

apresentaram vetos a iniciativas que tratavam de igualdade, identidade de gênero, 

orientação sexual e sexualidade nas escolas (http://educacao.uol.com.br/noticias). Por sua 

vez, educadoras, pesquisadoras, movimentos feministas, LGBTTs e grupos pró-diversidade 

se colocaram contrários ao veto, realizaram protestos nas ruas, Câmaras e na Internet. No 

Facebook, comunidades e páginas – como “É Pra Falar de Gênero Sim” – motivaram o 

debate e as manifestações. A discussão começou com a retirada de gênero do Plano 

Nacional de Educação. Em 2016, ocorrem protestos contra o Programa Escola Sem Partido, 

Projeto de Lei n. 867/2015, que pretende incluir na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional uma negação à liberdade de expressão de professoras e professores, nos moldes de 

lei já aprovada no estado de Alagoas (http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/).  

No GP (Grupo de Pesquisa) Comunicação para a Cidadania da Intercom (Sociedade 

Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação), como aparecem as reflexões 

sobre relações de gênero? É importante mencionar que entendemos cidadania como 

exercício de direitos e luta pela manutenção e ampliação de direitos (Manzini-Covre, 1995), 

trata-se de cidadania ativa e democrática (Benevides, 1998).  

Como parte de uma pesquisa, realizada em 2012, por 19 pesquisadoras/es do GP 

Comunicação para a Cidadania (Lahni e Lacerda, 2013) sobre a constituição, temas e 

aportes teóricos do Grupo entre 2001 e 2011, realizamos, a partir da categoria gênero, uma 

reflexão a respeito dos trabalhos do GP em 2005 (Lahni e Auad, 2013). No presente artigo, 

voltamos à análise de 2005 para refazer o caminho em 2015 e um breve estudo 

comparativo.  
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Em 2005 e 2015, Gênero e Comunicação para a Cidadania 

Conforme mencionamos em artigo anterior (Lahni e Auad, 2013, p. 118), além da 

importância dos eventos de 1975 e 1995 para os governos e organismos internacionais, o 

Dicionário Mulheres do Brasil, organizado pela feminista Schuma Schumaher e por Érico 

Vital Brazil (2000, 229, 238, 239), também salienta a importância do Ano Internacional da 

Mulher e das conferências mundiais para a igualdade de gênero. No verbete “Feminismo pós-

1975”, com o subtítulo “A segunda onda feminista no Brasil”, o Dicionário traz inúmeras 

ações e eventos realizados no País “em prol da construção de uma sociedade igualitária”. 

Segundo a publicação, “o apogeu desse processo de integração internacional da luta das 

mulheres se deu com a realização da IV Conferência Mundial da Mulher (Beijing, 1995)”. 

Para nós, Gênero é assumido como categoria de análise (Scott, 1989), também no presente 

texto (como no anterior), com a intencionalidade de não perpetuar posturas neutras nos 

processos de construção do conhecimento e de produção midiática. Tais posturas tornariam 

invisíveis grupos de  mulheres para quem e por quem políticas igualitárias de comunicação 

devem ser formuladas e implantadas (Lahni e Auad, 2013). Vale mencionar, não existem 

direitos humanos sem direitos humanos das mulheres.  

Assim, como mencionado, fizemos uma reflexão a respeito dos trabalhos do GP, com base na 

categoria gênero, em 2005. No trigésimo aniversário do Ano Internacional da Mulher, o 

então NP (Núcleo de Pesquisa) Comunicação para a Cidadania não apresenta nem um 

trabalho que verse sobre a temática comunicação e relações de gênero. Já quanto à autoria, os 

24 trabalhos, que constam na programação e anais, foram assinados por 20 mulheres e 12 

homens (os últimos números são maiores por conta da coautoria). Quanto às referências, de 

22 pessoas que aparecem entre as referências bibliográficas mais de uma vez (duas vezes, 

três, quatro e cinco vezes), 15 são homens e 7 são mulheres; entre as pessoas mais citadas 

(em quatro e cinco artigos), 4 são homens e 1 é mulher.   
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Nomes de autores e autoras citados/as em trabalhos do NP, em 2005, em dois ou mais 

artigos – Na tabela, nome (primeira coluna) e quantidade de artigos em que o/a 

autor/a é referência 

 

 

CASTELLS, Manuel cinco 

HABERMAS, Jurgen cinco 

BAUMAN, Zigmun quatro 

KAPLÚN, Mario quatro 

PERUZZO, Cicilia quatro 

BARBERO, Jesús M. três 

COVRE, Maria de L. três 

CANCLINI, Néstor G. três 

GOHN, Maria da G. três 

MELUCCI, Alberto três 

MORIN, Edgar três 

SANTOS, Boaventura de S. três 

BARBALET, Jack M. dois 

BOBBIO, Norberto dois 

BOURDIEU, Pierre dois 

CARVALHO, José M. dois 

FRANÇA, Vera dois 

DAMATTA, Roberto dois 

COGO, Denise dois 

GOMES, Wilson dois 

BOHMAN, James dois 

NUNES, Márcia V. dois 

 

Além das questões de gênero (ausência do tema e baixa representatividade feminina nas 

referências), já citadas, percebemos a presença de autores/as que têm trabalhos na 

comunicação ou nas ciências sociais e humanas sobre cidadania e identidade, especialmente.  

Assim, como apontamos em outro trabalho, embora tenhamos notado um olhar para mulheres 

e relações de gênero no NP Comunicação para a Cidadania, em 2005, esse olhar não reverte 

em reflexão sistematizada sobre o tema. Como afirma Denise Cogo (2005), no que se refere 

às pesquisas sobre culturas afro-brasileiras, entendemos que trabalhos que adotem gênero 

como categoria ou no interior de suas temáticas podem ter assumido maior presença no 

Núcleo de Pesquisa Comunicação e Cultura das Minorias, como de fato se deu.  

Verificamos nos anais do Congresso de 2005 os trabalhos do NP Comunicação e Cultura das 

Minorias. De um total de 30 trabalhos, 9 eram sobre a temática gênero, o que significa 30% 

do total. Os assuntos abordados nos textos foram: história e memória das mulheres; imprensa 

feminina; feminilidade mediada por computador; gênero na publicidade; estilos de vida nas 

revistas masculinas, como uma questão de gênero; informativo feminista em rádio 
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comunitária; mulheres na ciência; publicidade em programas femininos na TV; o assassinato 

da jornalista Sandra Gomide e o assédio moral no trabalho. Tal grupo foi extinto e, então, 

parte de suas pesquisadoras/es e temáticas usuais se somaram ao Comunicação para a 

Cidadania, certamente influenciando a relação de pesquisas apresentadas em outros anos.  

Já em 2015, quando da comemoração dos 40 anos do Ano Internacional da Mulher e de 20 

anos da 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em Pequim, o GP Comunicação 

para a Cidadania contou com 71 trabalhos na programação e anais do Congresso Nacional da 

Intercom. Esses artigos foram apresentados em oito diferentes sessões, sendo uma intitulada 

Cidadania, Mídia e Relações de Gênero. Quanto à autoria, foram 63 mulheres e 26 homens (o 

número é maior que 71, em função das coautorias). Do total de artigos, encontramos 13 

artigos sobre gênero, o que significa 18,30% - pouco mais que a metade da porcentagem que 

vimos no Núcleo de Pesquisa Comunicação e Culturas das Minorias em 2005. Dos 13 

artigos, nove formaram a sessão específica de gênero, três (do total de nove da sessão) 

estavam na sessão intitulada Coberturas Jornalísticas em Comunicação para a Cidadania e 

um (do total de nove da sessão) estava na sessão Experiências Internacionais em 

Comunicação para a Cidadania. Todos os artigos selecionados, para esta análise, têm gênero 

no título ou nas palavras-chave, com exceção de um aqui incluido, sobre prostituição e 

turismo sexual. A autoria é majoritamente feminina também nos artigos sobre gênero, em 

2015.   

 

Na tabela, relação de temas dos Artigos, apresentados em 2015 sobre relações de 

gênero, e suas autorias por sexo. Na primeira coluna encontram-se os temas; nas 

demais está assinalado se a autoria é de uma mulher  (ou mais), um homem ou ambos, 

o que está marcado com um X 

 
Temas Mulher Homem Ambos 

Publicidade e população LGBT 2X - - 

Cobertura jornalística sobre performance de atriz 

transexual em Parada LGBT 

- X - 

Cotidiano e memória de mulheres - - X 

Mulheres na publicidade 2X - - 

Cobertura jornalística de adoção por casais LGBT - X - 

Cobertura jornalística sobre aids e homossexuais - - X 

Mobilização feminista, com corpos desnudos e internet   X - - 

Narrativas queer no jornalismo e epistemologia - X - 

Trans-subjetividade na blogosfera 2X - - 

Lei anti-homofobia em jornais   X - - 

Discursos midiáticos sobre o corpo feminino 2X - - 

Funk ostentação e gênero 2X - - 

Turismo e prostituição, na Copa, em jornais   X - - 

Total de autoras/es 13 (+2) 3 (+2) 2  
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Percebemos essa importante presença no GP e ainda a existência de variados assuntos. 

Notamos, no entanto, que o termo feminismo aparece no título de apenas um dos 13 artigos; 

nas palavras-chave, o termo feminismo aparece em dois artigos; os mesmos dois artigos 

incluem os termos mulher e mulheres entre as palavras-chave. Destacamos que, do total, seis 

artigos versam sobre comunicação e população LGBTT. Os outros sete artigos tratam mais 

diretamente de temas que enfocam mulheres, sendo um deles sobre prostituição – o qual 

pouco considera as relações sociais de poder sob as mulheres nesse assunto – e outro sobre 

mulheres trans – apresentado, no título, pelas autoras, como trans-subjetividade e, nas 

palavras-chave, consta transexualidade. Percebemos, ainda, que o conceito de cidadania é 

pouco trabalhado em boa parte dos artigos.  

Sobre as referências bibliográficas, assim como quanto aos temas em 2005, nos trabalhos de 

2015 aparecem teóricas das relações de gênero e feminismo. Na tabela a seguir, 

apresentamos a relação de autoras/es mais citados. Diferente de 2005 – cuja tabela apresenta 

as referências de todos os artigos que totalizaram 24 (nenhum sobre gênero) –, mostramos 

as/os mais citados apenas nos trabalhos sobre relações de gênero que somam 13 (o total de 

artigos é 71, como já mencionado).  
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Nomes de autoras e autores citadas/os em trabalhos do GP, em 2015, em dois ou mais 

artigos sobre gênero – Na tabela, nome (primeira coluna) e quantidade de artigos em 

que a/o autor/a é referência  

 

BUTLER, Judith cinco 

LOURO, Guacira Lopes quatro 

LIPOVETSKY, Gilles três 

SCOTT, Joan três 

FOUCAULT, Michel três 

PELÚCIO, Larissa três 

AUAD, Daniela dois 

BENTO, Berenice dois 

BOURDIEU, Pierre dois 

COLLING, Leandro dois 

COGO, Denise dois 

GIDDENS, Anthony dois 

GREEN, James dois 

LAHNI, Cláudia dois 

LAURETIS, Teresa de dois 

MARTIN-BARBERO, Jesus dois 

MISKOLCI, Richard dois 

OROZCO-GOMES, Guillermo dois 

PAIVA, Raquel dois 

PISCITELLI, Adriana dois 

PRECIADO, Beatriz dois 

SANTAELLA, Lúcia dois 

SANT’ANNA, Denise Bernuzzi dois 

 

Pela tabela, vemos que, entre as referências bibliográficas que mais aparecem nos trabalhos 

de gênero, no GP Comunicação para a Cidadania, em 2015, do total de 23 autoras/es, 14 são 

mulheres e 9 são homens. Em cinco trabalhos aparece apenas uma autora, Judith Butler – 

filósofa, estadunidense, professora de retórica e literatura comparada na Universidade da 

Califórnia, seus livros recorrem a teorias psicanalíticas, feministas e pós-estruturalistas (Sara 

Salih, 2012), sendo especialmente associada à teoria queer. A segunda mais citada, que 

aparece em quatro artigos, é a brasileira Guacira Lopes Louro – doutora em Educação e 

Professora Titular aposentada do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, autora de livros e artigos que tratam especialmente de 

questões de gênero, sexualidade e teoria queer (como Louro, 2003). É interessante notar que 

há autoras/es que aparecem como referências em 2005 e em 2015, como Jesus Martin-

Barbero e Denise Cogo. Ainda quanto às referências, embora consideremos que há para se 

melhorar nesse item, notamos como citadas duas ex-coordenadoras do GP Comunicação para 

a Cidadania e uma ex-coordenadora do então NP Comunicação e Cultura das Minorias.  
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Considerações finais  

Como mencionamos anteriormente, é necessário refletir sobre a pesquisa, a fim de contribuir 

com egressos que atuem na direção de assegurar direitos de todas as pessoas. Com este 

trabalho, percebemos uma maior presença de estudos sobre relações de gênero e 

comunicação, no GP Comunicação para a Cidadania da Intercom. Este crescimento – de 

nenhum trabalho com a temática, em 2005, para 13 artigos com a essa temática, em 2015 – é 

bastante positivo e certamente reflete o trabalho de mais de 10 anos da Secretaria de Políticas 

para as Mulheres do Governo Federal, a qual apresentou programas de incentivo, como o 

Prêmio de Igualdade de Gênero junto ao CNPq e o evento anual Mulher e Mídia.  

O aumento, como previsto, também reflete uma possível migração de pesquisadoras/es do 

então Núcelo de Pesquisa Comunicação e Cultura das Minorias (extinto) para o GP 

Comunicação para a Cidadania. Nesse ponto, entretanto, há que se notar que, em 2005, os 

trabalhos sobre gênero no NP de Minorias somaram 30% do total de trabalhos apresentados; 

já no GP de Cidadania, em 2015, os trabalhos sobre gênero somaram 18,30%. Isso pode 

indicar a não migração de pesquisadoras/es vindas/os do NP de Minorias para o GP de 

Cidadania ou, ainda, em caso contrário, um decréscimo dos trabalhos sobre gênero no âmbito 

deste espaço.  

Também consideramos importante pensar quantas são as pesquisadoras da Comunicação para 

a Cidadania que são referência sobre gênero. Quem são elas? Temos um acúmulo da área 

sobre a temática? Se elas pouco aparecem, e certamente existem, por que a invisibilidade? 

Finalmente, também notamos nos 13 trabalhos sobre relações de gênero, em 2015, que um 

diz respeito a mulheres trans e seis dizem respeito a homossexuais. Desses, há os se referem 

a gays e aqueles que se referem à população LGBT. Em meio a esses, as lésbicas aparecem 

em dois trabalhos, dentro do conjunto, sem ser o foco principal de nenhuma das produções. A 

palavra, por vezes, não está nem no significado da sigla LGBT. Assim, percebemos que há 

muito o que caminhar, na pesquisa de comunicação e relações de gênero, para que o Direito à 

Comunicação e a visibilidade sejam alcançados.  
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