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Resumo: O presente artigo tem como objetivo debater sobre as questões de gênero nos cursos 

de Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e Faculdades Santa Amélia 

(Secal) em Ponta Grossa, Paraná. Ao longo do artigo serão apresentados os dados de um 

questionário aplicado em 2015 com 171 estudantes das duas instituições acerca da perspectiva 

de gênero na formação e na atividade profissional. O questionário foi elaborado pelo grupo de 

pesquisa Jornalismo e Gênero (UEPG) e teve como intuito identificar a compreensão sobre a 

relação entre gênero e jornalismo, tanto no ambiente universitário, como na perspectiva 

profissional.  
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Introdução 

Ao considerar a relevância das questões de gênero na atualidade e partir da 

compreensão de que o processo de aprendizagem reflete diretamente no modo como o(a) 

futuro(a) jornalista exerce sua atividade, o artigo tem como objetivo analisar os dados de um 

questionário aplicado em 2015 aos estudantes do Curso de Jornalismo da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa e da Faculdades Secal.
4
 O resultado das perguntas abertas que 

tinham como base identificar qual o entendimento dos(as) estudantes sobre as perspectivas de 

gênero e o exercício da profissão será a base deste trabalho. Além disso, o foco da pesquisa 

está em identificar os argumentos usados pelos(as) alunos(as) para responder porque é 

importante ou não a inclusão das questões de gênero na formação do(a) jornalista. 

É importante reconhecer que a formação do(a) jornalista contribui significativamente 

para problematizar o cenário em que estamos inseridos. Se o(a) futuro(a) profissional tiver, ao 
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longo dos anos de graduação, contato com as questões de gênero, a tendência de um 

jornalismo comprometido com os direitos humanos e pautado no interesse público torna-se 

ainda maior. Logo, a formação jornalística é o principal meio para a construção de um 

jornalismo cidadão. 

A mídia e o jornalismo são constituídos por gênero, logo, estudar como o jornalismo é 

perpassado por essas questões torna-se um meio de entender a influência da imprensa na 

reprodução de valores e das concepções hegemônicas de gênero (SILVA, 2010, p.63). Cabe 

ao Jornalismo propiciar o debate público, trazendo uma nova percepção da realidade 

(WOITOWICZ; ROCHA, 2014). Torna-se fundamental ressaltar o papel da formação 

jornalística, que precisa estar baseada no entendimento de que o(a) jornalista é um(a) 

“produtor de conhecimento e de cultura, através de uma atividade profissional especializada 

na formulação, seleção, estruturação e disponibilização de informações que são usadas pelos 

indivíduos para perceberem e situarem-se diante da realidade” (ANDRADE, 2007, p.3). 

O objetivo desse artigo é identificar de que forma as questões de gênero são 

compreendidas pelos(as) estudantes de graduação em Jornalismo de Ponta Grossa. Para isso, 

esse trabalho tem como aporte teórico as discussões sobre jornalismo e gênero, evidenciando 

a importância desses estudos e reafirmando o papel do jornalismo. Se reconhece a 

essencialidade da mídia reconhecer e considerar as questões de gênero. Não apenas em suas 

produções, mas também no ambiente de trabalho jornalístico, mencionado ao longo do artigo. 

Afinal, as perspectivas de gênero estão presentes não apenas em produtos dos meios 

comunicacionais, mas sim, em todo o processo de produção.  

O presente trabalho também traz uma contextualização do grupo de pesquisa 

Jornalismo e Gênero da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ao abordar sobre o grupo no 

qual os questionários foram desenvolvidos, se reconhece também a importância em fomentar 

estudos sobre jornalismo e gênero. Pois, quando instituições de ensino superior possibilitam 

um espaço para estudos feministas e de gênero e propiciam a própria existência de grupos de 

pesquisa, também se transformam em espaços de resistência. Posteriormente, o trabalho 

indica os resultados dos questionários aplicados em 2015, nos cursos de Jornalismo de Ponta 

Grossa. Além de trazer informações que contextualizem as percepções dos(as) futuros(as) 

jornalistas sobre a temática de gênero, o foco do artigo está em mostrar a coleta das respostas 

sobre a relevância ou não de abordar as questões de gênero durante a formação em 

Jornalismo. Assim, mais do que mostrar qual a compreensão que os(as) estudantes possuem 

sobre as perspectivas de gênero, o artigo disserta sobre a importância de incluir o assunto 
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durante a graduação, como forma de estimular o exercício de um jornalismo comprometido 

com a sociedade e com o interesse público. 

 

Jornalismo e Gênero: abordagens cruzadas 

Sabe-se que as notícias contribuem para o modo como as relações de gênero são 

compreendidas por cada pessoa (CERQUEIRA, 2008). Isso porque, como aponta Márcia 

Veiga da Silva, o Jornalismo constitui-se como uma instância pedagógica cultural (2010, 

p.47). Logo, significa que a mídia e consequentemente as produções jornalísticas exercem 

influência na sociedade, ao atuarem em um papel “educativo” e “didático”. Assim, como ela 

destaca, o Jornalismo colabora diretamente para a “produção dos saberes cotidianos”. 

  

(...) um lugar extremamente poderoso no que tange à produção e à circulação de uma 

série de valores, concepções, representações – relacionadas a um aprendizado 

cotidiano sobre quem nós somos, o que devemos fazer com nosso corpo, como 

devemos educar nossos filhos, de que modo deve ser feita nossa alimentação diária, 

como devem ser vistos por nós, os negros, as mulheres, pessoas das camadas 

populares, portadores de deficiências, grupos religiosos, partidos políticos e assim 

por diante. Em suma: torna‐se impossível fechar os olhos e negar‐se a ver que os 

espaços da mídia constituem‐se também como lugares de formação – ao lado da 

escola, da família, das instituições religiosas. (FISCHER, 2002, p. 153 apud SILVA, 

2014, p.48) 

 

Por sua forte capacidade de instituição cultural formadora, a mídia possui destaque 

devido à sua abrangência, modos de produção, circulação e difusão do conteúdo produzido. 

As produções são carregadas com os saberes diários e várias formas de conhecimento 

(SILVA, 2014, p.48). No entanto, a ligação entre as questões de gênero e jornalismo vão 

muito além do caráter pedagógico exercido pela profissão. Tratar sobre essa relação implica 

em abordar também as representações sobre o feminino reproduzidas pela imprensa. 

“Diversos investigadores sustentam que os media são a instituição central da actual 

configuração do sistema social, portanto a forma como eles constroem e descrevem ideologias 

é marcante na definição do sexo feminino” (CERQUEIRA, 2008, p.139).  

No livro Las palavras tienen sexo, de Sandra Chaher y Sonia Santoro, as autoras citam 

a Conferência Mundial de Mulheres em Beijing (1995), que considerou os meios de 

comunicação como uma das áreas fundamentais para alcançar a igualdade entre homens e 

mulheres.  

Assim, desde muito tempo, os meios de comunicação são ferramentas para diminuir 

desigualdades e buscar o respeito à diversidade. Para que os meios de comunicação cumpram 

esse papel, Santoro e Chaher tratam sobre a importância da formação de jornalistas que 
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atentem para as questões de gênero. Elas chamam a atenção para os produtos jornalísticos e o 

modo como estes são elaborados, bem como sua repercussão. 

Não há como pensar o jornalismo como uma profissão isenta e à parte da sociedade. 

Compreende-se que a cobertura jornalística, ao exercer o papel de informar, se constitui como 

um espaço para conhecimento, debate e reflexão. Por isso a necessidade de o jornalismo 

reconhecer sua influência na sociedade e preocupar-se para que as produções jornalísticas 

incluam as questões de gênero, em sua transversalidade com os aspectos de raça, classe, 

geração, entre outros, de forma a estimular a diversidade, a igualdade e o respeito.  

Afinal, as percepções de gênero perpassam diretamente nas relações sociais. Isso 

porque gênero é “constituinte da identidade dos sujeitos” (LOURO, 1997, p.24), assim ele 

está presente diretamente na sociedade. Falar de desigualdades, relações de poder, política e 

principalmente o papel da imprensa, implica também abordar, em alguma medida, as questões 

de gênero. É neste sentido que se considera a pertinência de enraizar a prática de envolver as 

perspectivas de gênero nas instituições de ensino, espaço responsável por educar. Nesse caso, 

os cursos de Jornalismo possuem a responsabilidade de formar um(a) profissional pluralista 

que leve em consideração os mais variados grupos sociais. 

 

De lo que no suele hablarse es de la formación que reciben periodistas y 

comunicador@s que llenarán las páginas que leeremos a diario, editarán los 

noticieros que construirán nuestras imágenes de la realidad y pondrán en circulación 

ideas por la radio. (CHAHER e SANTORO, 2007, p.11) 

 

Sabendo que as questões de gênero incidem sobre as relações sociais e de poder, é 

importante frisar que as perspectivas de gênero, quando ignoradas, abordadas de forma 

deturpada ou mesmo referidas como algo supérfluo, acabam reforçando o patriarcalismo. 

Assim, a forma com que as questões de gênero são tratadas, ou a falta de abordagem, conduz 

para uma sociedade em que pessoas são julgadas e culpabilizadas por sua orientação sexual, 

por serem mulheres e até mesmo por remeterem ao feminino, sempre posto como inferior. 

 

Relações de gênero no ambiente de trabalho jornalístico 

Márcia Veiga da Silva (2010) conclui, em sua dissertação, que o masculino é o gênero 

que constitui o Jornalismo. Isso porque, além da forma que as questões de gênero são 

retratadas na imprensa e muitas vezes a invisibilidade que o assunto possui, o jornalismo é 

realizado evidentemente por pessoas. Pessoas essas que são constituídas por gênero, cada uma 

com sua visão de mundo e bagagem cultural. A autora discorre também que as notícias são 

perpassadas pelas concepções de gênero, relações de poder e de gênero, em todo o processo 
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de produção (2010, p.64).  Logo, ela explica que as produções jornalísticas são produzidas de 

acordo com essas concepções que cada jornalista possui. Certamente, outros fatores como as 

relações hierárquicas, classe, raça e de geração, apontados por Márcia Veiga da Silva (2010, 

p.64), também interferem no processo de construção da notícia. Assim, torna-se oportuno 

questionar sobre como cada profissional do jornalismo entende as questões de gênero, uma 

vez que essas concepções vão gerar efeitos diretos nos produtos jornalísticos que o público 

tem acesso. 

Além da importância de conhecer a compreensão que o(a) jornalista possui sobre 

gênero, visto que isso irá refletir em seu trabalho (tanto em redações, como assessorias e 

cursos de Jornalismo), há que se considerar a desigualdade no ambiente jornalístico. Os dados 

do Perfil do Jornalista Brasileiro (2013) indicam que além das mulheres receberem menos que 

os homens em todas as faixas por idade e ocupação, elas são minorias em cargos de chefia. 

Mesmo sendo a maioria na profissão (64%) e com maior presença em assessorias, as 

condições de trabalho privilegiam os homens, como mostra Felipe Pontes (2016, p.1). “São 

por isso as mais descontentes com o trabalho e sofrem com uma profissão que não oferece 

condições iguais de disputa pelos melhores postos, o que fica evidenciado pelos baixos 

índices de acesso a plano de saúde e apoio à formação”. 

Até a década de 1960, eram poucas as mulheres que trabalhavam na imprensa. A partir 

de 1970, se teve a entrada de um número significativo de mulheres nas redações. (ABREU e 

ROCHA, 2006). Outro indicador que ajuda a explicar o crescimento das mulheres no 

jornalismo é o nível de escolaridade superior ao dos homens (ABREU e ROCHA, 2006, 

p.09). A entrada de um grande número de mulheres nos cursos de Jornalismo, sendo muitas 

vezes a maioria, é algo que se mantêm até os dias de hoje. Rocha também mostra que a 

feminização se dá principalmente em áreas mais novas e de menor prestígio. Há que se 

lembrar também, como ressalta a autora, que “as mulheres não conseguem ingressar com 

facilidade em todas as áreas e sim nas que lhe são permitidas” (2004, p.103). Este aspecto 

evidencia a dificuldade que as mulheres possuem em conseguir chegar a cargos de chefia. 

Mesmo com as transformações vivenciadas e os direitos conquistados pelas mulheres, 

há muitas barreiras a serem quebradas. Além de dedicar-se para repensar sobre as 

representações que a mídia veicula e o quanto isso interfere no cotidiano, é fundamental que a 

entrada das mulheres na profissão não seja sinônimo de mão de obra barata e que o assédio 

moral não seja algo comum no trabalho, como revelou a pesquisa do Sindicato de Jornalistas 

do Distrito Federal, ao indicar que 77,9% das jornalistas afirmaram ser vítimas de assédio16. 
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Inclusão, desigualdade de gênero e representatividade são questões de grande relevância para 

o jornalismo. Por isso, necessitam ser refletidas constantemente por jornalistas em atuação e 

por jornalistas responsáveis com a formação de novos(as) profissionais. As escolas de 

jornalismo precisam fomentar o debate sobre as questões de gênero, tendo consciência do 

papel do jornalismo na sociedade. 

 

Grupo de Pesquisa Jornalismo e Gênero 

Com início em 2010, o grupo de pesquisa Jornalismo e Gênero, vinculado ao 

Mestrado em Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), tem o objetivo 

de fomentar pesquisas na área para compreender as representações de gênero nos veículos de 

comunicação, além de atentar-se para o exercício da profissão. O grupo Jornalismo e Gênero, 

registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq em 2011, foi criado a partir do 

reconhecimento da importância do jornalismo para a sociedade (WOITOWICZ; ROCHA, 

2014). Além disso, ao entender que as questões de gênero perpassam o jornalismo, atenta-se 

para o papel da mídia, em especial das produções jornalísticas, de propagar as representações 

de gênero. 

O grupo desenvolve pesquisas com enfoque sobre as representações de gênero na 

mídia e a presença das mulheres no jornalismo (história e atualidade). Com a coordenação das 

professoras Karina Janz Woitowicz e Paula Melani Rocha, o grupo tem a participação de 

estudantes da graduação e do mestrado. O grupo realiza também o Colóquio Mulher e 

Sociedade, evento criado em 2012 e realizado no dia 8 de março, Dia Internacional da 

Mulher, que possui o intuito de oferecer um debate interdisciplinar sobre a temática e 

propiciar uma maior aproximação entre a academia e a sociedade ao trazer assuntos de 

relevância social (WOITOWICZ; ROCHA, 2014). 

 

A data de realização do evento foi escolhida por representar simbolicamente as lutas 

das mulheres pela igualdade de gênero, servindo como uma oportunidade para 

envolver pesquisadores, representantes de movimentos sociais e gestores públicos 

no debate sobre temas pertinentes aos direitos das mulheres, nas palestras e painéis 

temáticos (WOITOWICZ; ROCHA, 2014, p.146). 

 

Dessa forma, o grupo pretende, além de instigar estudos sobre jornalismo e gênero, dar 

maior visibilidade para a temática nos anos de graduação, através do ensino, pesquisa e 

extensão, para que os(as) futuros(as) profissionais desenvolvam a capacidade de observar as 

desigualdades na profissão e estimular o debate e a reflexão do público sobre o assunto 

(WOITOWICZ; ROCHA, 2014, p.147).  
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O corpo docente da instituição precisa ter em mente a responsabilidade em formar 

um(a) profissional que respeite e contemple as diferenças, que tenha consciência do seu papel 

de formador(a) de opinião. Por isso, é essencial o reconhecimento de que o jornalismo está a 

serviço da sociedade e do interesse público. Os cursos devem formar jornalistas que 

trabalhem em prol do exercício da cidadania ao compreenderem o pluralismo da sociedade e 

buscarem em seu cotidiano incluir os mais diversos grupos sociais e abordá-los de maneira 

igualitária, sendo sempre guiados pelos princípios dos direitos humanos.  

 

Perspectivas de Gênero nos Cursos de Jornalismo 

Em 2015, o grupo de pesquisa Jornalismo e Gênero da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (UEPG) aplicou um questionário a estudantes dos cursos de Jornalismo da UEPG e da 

Secal (Faculdades Santa Amélia). O questionário foi dividido em dois eixos principais, que 

tratam da relação de gênero no ensino de Jornalismo e das impressões dos acadêmicos sobre 

os modos de produção no jornalismo. 

 A análise dos questionários integra a pesquisa de iniciação científica “A inclusão da 

perspectiva de gênero na formação profissional: Perspectivas da atividade jornalística nos 

cursos de Ponta Grossa”. A pesquisa irá se dividir em duas frentes: 1) Retrato do ensino, 

pesquisa e extensão nos cursos de Jornalismo de Ponta Grossa; e 2) Perspectivas da atividade 

jornalística dos cursos de Ponta Grossa, desenvolvidas conjuntamente sob orientação das 

professoras que coordenam o grupo de pesquisa Jornalismo e Gênero. A pesquisa em questão 

envolve a segunda perspectiva e também inspirou o trabalho de conclusão de curso em 

desenvolvimento, com a mesma temática, intitulado: “Gênero e Formação em Jornalismo: Um 

retrato do tratamento das Questões de Gênero nos cursos de Jornalismo de Curitiba e Ponta 

Grossa”. 

Foram respondidos 171 questionários com o objetivo de identificar se há uma 

preocupação dos cursos de Jornalismo de Ponta Grossa em abordar questões de gênero na 

formação profissional, no âmbito teórico e prático. Foram feitas 25 questões divididas entre 

23 perguntas fechadas e duas abertas. Ao todo, são 98 questionários de alunos da UEPG e 73 

de estudantes da Secal. Sobre o perfil dos acadêmicos que participaram da pesquisa, 143 se 

afirmaram heterossexuais, 15 estudantes como bissexuais e 13 acadêmicos se identificaram 

como homossexuais. São 92 estudantes de sexo feminino e 79 de sexo masculino. Na questão 

sobre a identidade de gênero dos estudantes, o resultado foi de 93 mulheres, 76 homens e uma 
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travesti. Nenhum estudante assinalou a opção transexual. Os acadêmicos são de 18 a 44 anos, 

sendo a faixa etária mais frequente de 18 a 22 anos. 

Abaixo seguem os quadros com perguntas sobre a compreensão do mercado de 

trabalho jornalístico e as questões de gênero. 

Tabela 1: Resultado do questionário (2015) 

Na sua opinião, o jornalismo contempla a diversidade das representações de gênero? 

Sim 41 

Não 123 

Não respondeu 6 

Depende* - devemos estar em consideração com a linha 

editorial do veículo 

Opção acrescentada pelo(a) 

estudante 
Fonte: As autoras, 2017 

A primeira tabela evidencia que um grande número de estudantes reconhece que o 

jornalismo na maioria das vezes não é pautado pela diversidade e valores como igualdade e 

inclusão. Essa falta de diversidade provoca reflexos principalmente quando grupos 

minoritários (como mulheres, LGBTs, negros, etc.) são esquecidos pela mídia em geral. Além 

de não serem ouvidos, ficam a mercê de uma cobertura estereotipada e superficial. Um 

exemplo disso é a cobertura jornalística sobre casos de violência contra mulher. O dossiê 

Violência Contra Mulher do Instituto Patrícia Galvão
5
 destaca o fato de que, em sua maioria, 

a imprensa trata da pauta sobre violência de maneira superficial. Questões como os direitos 

das mulheres, os serviços disponibilizados nessas situações e a causa motriz da violência não 

são aprofundadas. Logo, as notícias são abordadas em sua maioria da mesma forma e o 

jornalismo deixa de ser um campo propiciador de debates e reflexões. 

 

Tabela 2: Resultado do questionário (2015) 

Na escolha de fontes para a produção de conteúdos jornalísticos, você se preocupa em 

contemplar a diversidade de gênero? 

Sim 120 

Não 44 

Não respondeu 6 

Depende da pauta* Opção acrescentada pelo(a) 

estudante 
Fonte: As autoras, 2017 

A Media Watch, organização feminista sem fins lucrativos, realizou uma pesquisa 

com jornais do Canadá em 1990. A entidade, que desenvolve estudos sobre a representação 

feminina na mídia, identificou que os homens são mais procurados como fontes especialistas 

em relação às mulheres. A pesquisa citada na dissertação de Maria de Fátima de Oliveira, 

                                                           
5
 Disponível em: http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/o-dossie/ Acesso em 14 de jul. de 2017 

http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/o-dossie/
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intitulada “A Mídia e as Mulheres: Feminismos, Representação e Discurso” (2005, p. 27), 

indica que o cenário contribui para a falta de pluralidade, no qual se conserva a lógica 

patriarcal dominante, de que tudo que está ligado ao masculino possui maior valor. 

 

                  Tabela 3: Resultado do questionário (2015) 

Você acha importante o uso de uma linguagem igualitária no que se refere à produção 

jornalística? 

Sim 114 

Não 47 

Não respondeu 10 
Fonte: As autoras, 2017 

 

O “manual para uso não sexista da linguagem”
6
 discute em seu primeiro capítulo o 

papel dos meios de comunicação na socialização do gênero. Segundo o manual, a socialização 

do gênero diz respeito a um processo em que aprendemos a nos comportar, pensar e sentir de 

acordo com as normas e valores que cada cultura determinou para os sexos feminino e 

masculino. O manual (2006, p.10) explica que: “basicamente seria a aprendizagem dos papéis 

expressivos para as mulheres e dos papéis instrumentais para os homens, associada à 

valorização superior dos homens e às características estereotipadas femininas e masculinas”. 

 Nessa questão algumas frases foram acrescentadas nas respostas dos(as) estudantes.  

Por exemplo, ao assinalar a opção negativa, incluíram as frases “Na minha opinião não vejo 

discriminação no termo” e “Isso é desnecessário, porque rever uma linguagem igualitária 

significa alterar não somente a produção jornalística, mas toda uma produção acadêmica. Isso 

não é possível”. Ao marcar a opção “sim” um(a) estudante acrescentou: “ótima questão!”. 

 

            Tabela 4: Resultado do questionário (2015) 

Você considera importante a inclusão das questões de gênero na formação do 

jornalista? 

Sim 151 

Não 14 

Não respondeu 6 
Fonte: As autoras, 2017 

 
Entende-se que a formação jornalística está totalmente ligada ao exercício da função e 

que, dessa forma, a percepção que o(a) profissional tem sobre as questões de gênero ou a falta 

                                                           
6
 Disponível em: 

http://www.spm.rs.gov.br/upload/1407514791_Manual%20para%20uso%20n%C3%A3o%20sexista%20da%20l

inguagem.pdf Acesso em 14 de jul. 2017. 

http://www.spm.rs.gov.br/upload/1407514791_Manual%20para%20uso%20n%C3%A3o%20sexista%20da%20linguagem.pdf
http://www.spm.rs.gov.br/upload/1407514791_Manual%20para%20uso%20n%C3%A3o%20sexista%20da%20linguagem.pdf
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dela vão interferir nas suas produções jornalísticas e no desenvolvimento da sua atividade, 

considerada tão essencial para a sociedade. 

A tabela acima, que indaga sobre a importância da temática de gênero nos cursos de 

Jornalismo, desencadeou na segunda questão aberta do questionário. Ao responder “sim” ou 

“não”, o(a) aluno(a) deveria explicar porque considera importante ou relevante a inclusão das 

questões de gênero na graduação em Jornalismo. Dos 171 questionários, 36 respostas foram 

deixadas em branco (29 de estudantes da Secal e 7 da UEPG).  

Para a análise das respostas foram desenvolvidas oito categorias (cinco para respostas 

positivas, duas para respostas negativas e uma aplicável a ambas). Abaixo, as categorias e 

significado de cada uma delas:  

Opinião pública: Respostas que façam referência direta ou indireta ao papel do(a) jornalista 

como formador de opinião. Abordagem do jornalismo com sua capacidade de orientar, 

contribuir e influenciar a opinião pública. Respostas que façam menção ao caráter de 

orientação e informação da atividade jornalística 

Formação: Aborda a relação entre o ensino e atividade profissional. Trata sobre a 

importância da inclusão das questões de gênero para a formação do(a) jornalista, para um 

melhor desempenho da profissão. Respostas que tratem o assunto como um fator 

indispensável para educação e formação das pessoas. 

Diversidade: Frases sobre respeitar e contemplar as diferenças. Papel do jornalismo em fazer 

uma cobertura com pluralidade e variedade. Enfoque na maior representatividade das 

diferenças. 

Inclusão/igualdade: Respostas que abordam que as questões de gênero são essenciais para 

inserir quem está excluído, integrar pessoas e temas que são muitas vezes ignorados pelo 

jornalismo. Entendimento da profissão como determinante para uma sociedade inclusiva, 

além de uma cobertura igualitária e também com equilíbrio no mercado de trabalho 

jornalístico. 

Combate ao preconceito/discriminação: Reconhecimento do jornalismo como determinante 

para acabar com preconceitos e discriminações da sociedade, perpetuados pela mídia. 

Respostas sobre a importância de o jornalismo não ser pautado por discriminações e 

estereótipos. 

Termo secundário: Essa categoria aparece tanto para respostas em que o(a) estudante 

marcou “sim” ou “não” na pergunta anterior. Identificação das questões de gênero como algo 
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que não é essencial. Pode até ser relevante, mas há outros temas mais importantes e 

necessários. 

Atividade profissional: Respostas que expressam que o papel dos cursos deve ser focado nas 

técnicas jornalísticas e que a temática está desconexa do exercício da profissão, por isso não 

há necessidade de ser abordada durante a graduação. 

Interesse individual: Trata-se de acreditar que a temática é uma questão particular, que deve 

ser buscada a partir da vontade e necessidade de cada pessoa. Identifica-se o entendimento da 

não relevância da temática. 

Outros: Respostas que não foram fundamentadas em argumentos e que não foi possível 

entender a justificava colocada. 

Abaixo é possível visualizar a disposição dos resultados gerais, por categoria: 

 

Gráfico 1: Resultado das respostas categorizadas 

 

                                                                   Fonte: As autoras, 2017 

 

Foram identificadas 20 respostas da categoria “opinião pública”, que ressaltaram a 

importância e influência do Jornalismo na sociedade.  Forma encontradas frases como: “Pois 

ajudamos a formar opinião. Dessa forma é importante sabermos sobre o assunto para 

evitarmos senso comum ou qualquer tipo de discriminação” (13A, 24 anos, mulher 

heterossexual, UEPG, 4ª série) e “Nós somos o futuro da mídia, a população forma opinião 

por meio dela, e infelizmente a mídia é extremamente preconceituosa e sexista. Além da 

faculdade ser um ambiente desconfortável para quem rompe com os padrões de gênero” (43B, 

19 anos mulher – inseriu a opção transgênero, homossexual, Secal, 3º ou 4º período). 

Foram 25 respostas classificadas na categoria “formação” e tiveram como base o 

reconhecimento do ensino como basilar para superar desigualdades e para que o exercício da 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

profissão ocorra de maneira mais igualitária. “Muitos acadêmicos entram na universidade sem 

saber nada ou ao certo o que é gênero, por isso é muito importante abordar o assunto e as 

formas de incluir no jornalismo” (29B, 30 anos, homem heterossexual, Secal, 3º ou 4º 

período). E “Para que o profissional tenha o mínimo de conhecimento das leis e termos 

corretos para produção de conteúdo sem discriminação de qualquer natureza. Ex: Saber como 

chamar cada gênero: "A" travesti e não "O" travesti”. (33B, 44 anos, Mulher, heterossexual, 

Secal, 5º ou 6º período) foram justificativas encontradas na categoria “formação”.  

Na categoria “diversidade” foram classificadas respostas como: “Além de questões 

humanitárias, o ofício pede que se fale para todos. Representatividade importa” (19A, 20 

anos, homem homossexual, UEPG, 2ª série). Demais respostas também abordaram sobre a 

necessidade de o Jornalismo comtemplar os diversos grupos sociais existentes, além de pautar 

as minorias sociais. 

“Combate ao preconceito/discriminação” teve 24 respostas. Nesta categoria está o 

reconhecimento da importância em lutar para o fim dos estereótipos tradicionais de gênero 

existentes na sociedade. As respostas possuem em comum o entendimento da necessidade de 

acabar com o preconceito. Assim, a inclusão das questões de gênero seria um meio para 

combater a discriminação.  Tais apontamentos são evidenciados através dessa justificativa: 

“Porque muitas vezes somos leigos quanto a esses assuntos e não percebemos o quão 

discriminatórios somos. A discussão de gênero é importante para abrir a mente dos futuros 

jornalistas” (80A, 19 anos, mulher heterossexual, UEPG, 1ª série).  

Inclusão/igualdade foi a categoria com maior número de respostas, totalizando 28.  

Nas respostas “Porque as mulheres precisam alcançar a igualdade no mercado de trabalho. O 

sexo e a orientação sexual não desqualificam ninguém” (52A, 19 anos, mulher heterossexual, 

UEPG, 2ª série) e “Não sei ao certo dados sobre escolha de fontes de gêneros variados, mas 

creio ser importante debater ideias com relação ao "uso" e edição mais "equilibrada" tendo em 

vista que mulheres são maioria no país e assumem posições de liderança. Além de dar voz a 

grupos minoritários com LGBTs” (54A, 21 anos, homem bissexual, UEPG, 2ª série) percebe a 

necessidade da temática para uma sociedade mais igualitária e inclusiva, que contribui tanto 

para mudar as representações de gênero na mídia, como buscar ambiente de trabalho 

jornalístico sem desigualdade. 

Em “termo secundário” foram inseridas 5 respostas. Duas que sucederam a afirmação 

que é importante incluir as questões de gênero nos cursos de jornalismo e três com o 

entendimento oposto (não considera relevante), perguntadas na questão anterior. É valido 
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destacar que, ainda que esses estudantes (ambos da UEPG, um homem e uma mulher, 

heterossexuais, na época da 1ª e da 2ª série) tenham marcado “sim” na questão anterior, 

identifica-se ressalvas em suas respostas, assim como aqueles que marcaram “não” na questão 

anterior (homens heterossexuais, alunos do 1º ano da UEPG). A faixa etária dos alunos dessa 

categoria é de 18 a 22 anos.  

Um exemplo de questão marcada como positiva, mas em que a justificativa possui 

objeção seria: “Sim, mas somente se abrir espaço a todos os estudos de gênero e não apenas 

àqueles que afirmam gênero como construção social. Além disso, os alunos que não quiserem 

integrar a discussão, não devem ser obrigados” (8A, 18 anos, mulher heterossexual, UEPG, 1ª 

série). Nesta outra resposta, o estudante, não considera importante a perspectiva de gênero na 

formação em jornalismo e ratifica em sua resposta que a temática é algo secundário: “Como 

formação opcional e complementar é aceitável, mas de forma obrigatória não vejo 

necessidade, pois existem outras prioridades” (84A, 22 anos, homem heterossexual, 1ª série, 

UEPG). 

Na categoria “atividade profissional” encontram-se duas justificativas negativas, que 

indicam uma visão tecnicista e que ressalta que o papel dos cursos de Jornalismo está em 

ensinar sobre as produções jornalísticas. “A atividade jornalística consiste em noticiar fatos 

para a população, não em diferenciar se o jornalista é homem ou mulher, portanto, não se 

deve discutir diferenças entre os gêneros se a ideia é promover a igualdade sexual” (86A, 18 

anos, mulher heterossexual, 1ª série, UEPG) e “Pois a única coisa que deve ser levada em 

consideração na formação é o desempenho do jornalista” (83A, 21 anos, homem 

heterossexual, 1ª série, UEPG) são as respostas dessa categoria. 

A última categoria também com duas respostas é de “interesse individual”. As 

respostas foram: “Porque não, acho que cada acadêmico procura estudar o que acha 

importante” (46B, 31 anos, homem heterossexual, Secal, 7º ou 8º período). “O ensino já é 

fraco, agora perder tempo com isso” (49B, 23 anos, homem heterossexual, Secal, 1º ou 2º 

período). Além de mostrar que a temática deve ser um interesse de cada um, nota-se a 

reafirmação dos estudantes em não considerar importantes as questões de gênero na 

graduação em Jornalismo. Cinco respostas foram classificadas na categoria “outros”, pois ou 

as respostas foram muito genéricas ou não foi possível compreender o argumento do(a)s 

estudantes. 

A análise dessas respostas permitiu identificar a compreensão que os(as) estudantes 

que participaram do questionário possuem sobre a inclusão das questões de gênero na 
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formação em Jornalismo. Percebe-se que a importância dessa temática na graduação baseia-se 

através das categorias criadas para a pesquisa. Em outras palavras, as justificativas apontam 

que o conhecimento sobre gênero contribui para uma sociedade mais igualitária, inclusiva, 

com jornalistas que se posicionam contra o preconceito e a discriminação e que contemplam 

as diferenças. Além disso, é nítido o reconhecimento da formação para um jornalismo de 

qualidade, que reconhece sua relevância na sociedade, através de seu papel de propiciar 

debates e gerar reflexões para o público. 

 

Considerações finais 

Além de identificar o perfil dos futuros profissionais graduados na cidade de Ponta 

Grossa e suas impressões ao abordar as perspectivas de gênero durante a formação, essa 

pesquisa parte do entendimento que a formação do(a) jornalista está diretamente ligada às 

influências que recebe para o exercício da profissão. 

A influência que a mídia, e especificamente o jornalismo, exerce na sociedade é 

determinante para as representações de gênero e a construção de identidades. Assim, ao 

reconhecer que a função dos cursos de Jornalismo vai muito além de ensinar técnicas de 

redação, entende-se que os meios de comunicação possuem responsabilidade sobre essas 

representações e construções de identidades.  

O tratamento escolhido de assuntos relacionados à mulher e LGBTs, por exemplo, terá 

impacto na sociedade, na forma como o assunto será repercutido. Da mesma maneira, a 

escolha de fontes trará maior pluralidade à notícia ou irá conservar a lógica patriarcal 

dominante, de que tudo que está ligado ao masculino possui maior valor. A formação 

jornalística necessita preparar profissionais que não pensem o jornalismo de maneira inerte à 

sociedade, com vistas ao fortalecimento dos eixos humanístico e contextual que compõem os 

projetos pedagógicos dos cursos. Em outras palavras, o jornalismo vai além de técnicas, trata-

se de um compromisso com a sociedade e com o interesse público, o que exige o 

enfrentamento dos debates em torno das questões de gênero, em sintonia com outros 

marcadores de diferença.  
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