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Resumo 

 

Este estudo tem como tema a presença do feminismo no jornalismo online. O objetivo é 

verificar se há presença dos conceitos do movimento feminista em reportagens 

jornalísticas por meio da análise de conteúdo da revista digital AzMina. A pesquisa 

parte da hipótese de que sim, há presença da base do feminismo na construção das 

matérias feitas pela revista, como afirma a linha editorial da publicação. Sendo assim, 

busca-se analisar onde está presente este feminismo nas reportagens analisadas na seção 

Fôlego. 
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Introdução 

 

O mundo sempre se renovou. Mudanças ideológicas, sociais, religiosas e 

econômicas ocorreram no decorrer da história. Buscar novas perspectivas sempre fez 

parte do percurso e lá estavam os homens, sentindo a necessidade de renovação. Um dos 

fatos mais importantes da história é a Revolução Francesa. Quando não satisfeitos com 

o sistema absolutista, homens com ideias iluministas resolveram lutar por seus direitos, 

civis e ideológicos. Mas e as mulheres? Por que nos livros de história apenas homens 

são lembrados? Onde estavam as mulheres nesses momentos considerados importantes 

para a nação mundial? Elas não fizeram parte de nenhuma conquista que mudou o rumo 

do mundo? Não se tornaram dignas de terem seus nomes marcados na memória da 

humanidade? Por quê? A mulher sempre foi tratada como o segundo sexo. Ela está 

sempre por trás de grandes homens e, consequentemente, por trás de acontecimentos 

importantes. Mas, e por que não foram protagonistas?  

Foi a partir desses questionamentos e de muitos outros que surgiu o movimento 

feminista.  A busca por igualdade política, social, econômica e de direitos civis faz parte 

                                                 
1
 Trabalho apresentado no DT8 Estudos Interdisciplinares do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2
 Professor do Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter), de Porto Alegre/RS, onde é docente da Faculdade de 

Comunicação Social. Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade do 

Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). Mestre em International Media Studies pela Deutsche Welle (Bonn-Alemanha). 

Contato: r.rodembusch@gmail.com 
3
 Discente do curso de Jornalismo da Faculdade de Comunicação Social do Centro Universitário Ritter dos Reis 

(UniRitter). Contato: gabrielafritschh@gmail.com 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 2 

dele. A tomada de consciência sobre a dominação, exploração e opressão do gênero 

feminino tornou-se seu símbolo e, desde o Século XVIII, na França, durante a 

Revolução, o movimento vem criando mudanças em nossa sociedade. É neste cenário 

que esta pesquisa se apresenta e tem como objetivo entender a imprensa feminista e, por 

meio de duas publicações jornalísticas da Revista AzMina, especificamente na seção 

Fôlego, saber se ela apresenta os conceitos teóricos do feminismo. Assim, lançamos a 

pergunta: as publicações jornalísticas da Revista AzMina são feministas, como afirma a 

linha editorial do veículo? Após verificarmos se o resultado é positivo ou negativo, 

mapearemos em quais elementos jornalísticos eles se encontram.  

 

Mas afinal, o que é feminismo? 

 

A luta por igualdade de todos perante a lei tem seu marco histórico no Século 

XVIII, na França. O movimento, que buscou os conceitos de igualdade, liberdade e 

fraternidade, ficou conhecido como Revolução Francesa. E foi no início da revolução 

que se deu origem ao movimento coletivo de mulheres, denominado até hoje como 

feminismo. Segundo Sau (2000), o feminismo é um movimento político e social que se 

caracteriza pela tomada de consciência das mulheres sobre a opressão, exploração e 

dominação a que elas foram e ainda são submetidas por uma parte dos homens. 

Sau (2000) explica que o feminismo é mais do que reivindicar direitos iguais: é 

um movimento que fala sobre sexualidade, economia, vida cotidiana, maternidade, 

trabalho doméstico e até mesmo prostituição. Para a autora, "o feminismo repensa todas 

as questões e compreende todos os seres humanos, seja qual for o seu sexo" (SAU, 

2000, p.127)
4
. Para Varela (2008), o termo feminismo não agrada a todos. Apesar de 

seu significado trazer conforto para alguns, para outros, o efeito é contrário. A autora 

faz uma reflexão sobre o movimento, dizendo que basta citar o termo feminismo para 

que muitas pessoas demonstrem contrariedade, colocando-se automaticamente na 

defesa.  

A resposta para essa atitude, conforme Varela é o motivo pelo qual esse 

movimento existe, ao questionar as regras estabelecidas por aqueles que se beneficiam 

dela: os homens. Assim como Sau (2000), Varela (2008) afirma que o feminismo surgiu 

na Revolução Francesa e seu aparecimento foi muito pertinente. Segundo ela,  

                                                 
4
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foram os revolucionários e ilustres franceses do século XVIII- incluindo 

também as francesas- que começaram a defender as ideias de igualdade, 

liberdade e fraternidade. Pela primeira vez na história, eles questionaram 

politicamente os privilégios de nascimento e surgia o princípio da igualdade. No 

entanto, as mulheres que defenderam que esses direitos incluíam todos os seres 

humanos, terminaram na guilhotina, enquanto eles seguiram pensando que a 

nova ordem estabelecida significava que as liberdades e os direitos só 

correspondiam aos homens (VARELA, 2008, p. 9-10).
5
 

 

Foi o exercício da coragem de fazer uso da sua própria consciência que 

desencadeou a onda da revolução entre as mulheres. Varela (2008) reflete em sua obra 

que desde os momentos de elucidação do ser humano que as perguntas importantes 

começaram a surgir dentro do feminismo. “Por que as mulheres são excluídas? Por que 

os direitos se aplicam apenas a metade do mundo, rapazes? Onde está a origem dessa 

discriminação? O que podemos fazer para combatê-la?” (VARELA, 2008, p. 10)
6
. É 

interessante perceber que o assunto feminismo é discutido desde o Século XVIII e ainda 

hoje ele é tema na sociedade contemporânea. Podemos perceber isso, por exemplo, em 

reportagens que abordam a temática a partir de perspectivas como saúde da mulher, 

trabalho, a ideologia feminista hoje e a utilização das ferramentas do século XXI, como 

a internet, como auxílio na propagação do feminismo entre os jovens. 
7
 

O início do feminismo, como já é sabido, surgiu por volta do Século XVIII, na 

Revolução Francesa. Mas foi séculos mais tarde, com a publicação da obra O Segundo 

Sexo, de Simone de Beauvoir (1949), que o movimento tornou-se um símbolo na 

sociedade. A autora teoriza as desigualdades construídas a partir das diferenças entre os 

sexos feminino e masculino, trazendo à tona um debate sobre a situação da mulher na 

sociedade. No texto, os pontos de vista biológicos, sociológicos e psicanalíticos são 
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abordados, problematizando as relações de poder e de dominação que o primeiro sexo, 

determinado masculino, exerce sobre o segundo sexo, o feminino. 

Conforme sua teoria, “a necessidade biológica- desejo sexual e desejo de 

posteridade- que coloca o macho sob a dependência da fêmea não libertou socialmente a 

mulher”, (BEAUVOIR, 1949, p.14). Ainda, diz que a mulher sempre foi, quando não 

escrava do homem, vassala dele. A autora aborda que os dois sexos nunca partilharam o 

mundo em igualdade e que em quase nenhum país o estatuto legal é idêntico ao do 

homem, o que muitas vezes ainda prejudica consideravelmente a figura feminina. 

Mesmo quando os direitos são reconhecidos, um longo hábito impede que eles sejam 

encontrados nos costumes, de forma concreta, pois 

 

economicamente, homens e mulheres constituem como que duas castas; em 

igualdade de condições, os primeiros têm situações mais vantajosas, salários 

mais altos, maiores possibilidades de êxito que suas concorrentes recém-

chegadas. Ocupam na indústria, na política etc., maior número de lugares e os 

postos mais importantes. Além dos poderes concretos que possuem, revestem-se 

de um prestígio cuja tradição a educação da criança mantém: o presente envolve 

o passado e no passado toda a história foi feita por homens (BEAUVOIR, 1949, 

p. 14-15). 

 

Na obra seguinte de O Segundo Sexo - fatos e mitos (1949), chamada O 

Segundo Sexo: a experiência vivida (1980), Beauvoir apresenta a ideia de que ninguém 

nasce mulher e sim se torna com o passar do tempo. Ela retoma a lógica de que nenhum 

destino biológico, psíquico ou econômico deva definir a forma com que a fêmea 

humana se assuma no seio da sociedade.  É possível interpretar tal afirmação a partir da 

ideia de que a mulher pode ser o que ela quiser, sem ter que se submeter a regras pré-

estabelecidas pelo machismo impregnado na cultura de nossa sociedade.  

Beauvoir (1980) reflete sobre o termo mulher de verdade, onde as próprias 

mães, que teoricamente sofreram e ainda sofrem com a opressão do patriarcado, 

ensinam suas crianças do sexo feminino a seguirem o mesmo caminho que elas. Para a 

autora, as mães pensam que é mais prudente transformar suas filhas em mulheres de 

verdade para que assim a sociedade as acolha mais facilmente. Entre os atributos 

ensinados para que as mulheres se tornem este exemplo verdadeiro de imagem 

feminina, estão práticas de corte e costura, cozinha, cuidados com a casa, a arte de 

seduzir, a importância de se manter pura e o dever de cuidar dos filhos. As virtudes 

femininas se assemelham mais a uma ditadura do que a uma verdadeira vocação. 

Beauvoir explica que 
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para ser graciosa, ela deverá reprimir seus movimentos espontâneos; pedem-lhe 

que não tome atitudes de menino, proíbem-lhe exercícios violentos, brigas: em 

suma, incitam-na a tornar-se, como as mais velhas, uma serva e um ídolo 

(BEAUVOIR, 1980, p. 23). 
 

O que vem mudando a situação apresentada são as conquistas do feminismo. 

Para Beauvoir (1980) é cada vez mais comum que as meninas sejam instigadas a estudar 

e praticar esportes, por exemplo. Apesar disso, ainda existe cobrança por parte da 

sociedade para que essa mesma criança não perca sua feminilidade e, acima de tudo, se 

torne uma mulher de verdade. Adichie (2014) partilha da mesma ideia que Beauvoir 

(1980) em relação aos estereótipos dado às meninas, os quais apontam que elas cresçam 

mais frágeis aos olhos do mundo do que os meninos. Assim como Varela (2008) e 

Beauvoir (1980), Adichie (2014) diz ter a impressão de que os termos feminismo e 

feministas são limitados por estereótipos e sofrem julgamento, mesmo que muitos não 

saibam sobre seu real significado. É comum o movimento ser julgado de forma 

pejorativa, como explica: 

 

Só queria ilustrar como a palavra feminista tem um peso negativo: a feminista 

odeia os homens, odeia sutiã, odeia a cultura africana, acha que as mulheres 

devem mandar nos homens; ela não se pinta, não se depila, está sempre 

zangada, não tem senso de humor, não usa desodorante (ADICHIE, 2014, p.15).  
 

A partir das ideias dos autores utilizados neste capítulo é possível dizer que o 

feminismo se caracteriza pela luta por igualdade de gênero, pela libertação das ideias 

das mulheres e que não só mulheres, mas qualquer ser humano pode se identificar com 

os ideais feministas. O movimento feminista é político e social e tem em sua base a 

tomada de consciência das mulheres sobre a exploração, dominação e opressão que 

sofrem pela sociedade machista. Além da reivindicação de direitos iguais, o movimento 

fala sobre sexualidade, economia, vida cotidiana, maternidade, trabalho doméstico e 

prostituição.  

Dentro do feminismo não há hierarquia e não há liderança. O discurso, 

pensamento e prática feminista carregam em sua ideologia ética e acima de tudo, 

mostram para as mulheres que elas são as únicas que devem dominar suas vidas, 

independente do que a sociedade patriarcal pensa. A definição clássica e simples para 

que a sociedade possa compreender o real significado da palavra feminista é "uma 

pessoa que acredita na igualdade social, política e econômica entre os sexos” 

(ADICHIE, 2014, p. 66). Quando o mundo puder deixar seus preconceitos de lado e 
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entender o conteúdo do termo, talvez seja possível alcançar o objetivo central do 

movimento feminista. 

 

Imprensa feminista 

 

A luta por direitos iguais, que é a base do feminismo, está presente nas 

atmosferas políticas, sociais e acadêmicas. O tema é tão importante que, a partir da 

segunda onda, quando começou a se denunciar de forma mais concreta a opressão 

sofrida pelas mulheres, produções jornalísticas feministas começaram a surgir no Brasil, 

fortalecendo o tema na esfera pública. Segundo Tamião (2009), o surgimento dessas 

publicações esteve inserido no contexto da ditadura militar no Brasil. Em 1960, o país 

esteve em uma década que foi palco de importantes transformações políticas e sociais, 

além da instauração do Estado autoritário brasileiro com o golpe civil-militar em 1964. 

Foi nesse contexto que surgiram algumas expressões de resistência, em contrapartida à 

restrição da liberdade de expressão imposta no período de ditadura.  

Para Cardoso (2004), a imprensa feminista surgiu no Brasil junto à imprensa 

alternativa. Chinem (1995) explica que nos anos 1970 circularam no Brasil inúmeros 

jornais de tamanho tabloide e todos tinham em comum a coragem de se opor e 

questionar. Entre 1964 e 1980, cerca de trezentos periódicos surgiram e desapareceram 

e todos tinham como característica a oposição ao regime militar. Conforme o autor, 

esses jornais ficaram conhecidos como imprensa alternativa, nanica, de leitor, 

independente e underground, pois era a única que fazia perguntas. As publicações 

feministas surgiram nessa época e foram consideradas filhas da imprensa alternativa. 

Conforme Tamião (2009), jornais como Brasil Mulher, publicado entre 1975 – 1980, 

Nós Mulheres, publicado entre 1976 – 1978 e Mulherio, publicação de 1981 – 1988 

surgiram no país e constituíram manifestações importantes das práticas feministas. 

Cardoso (2004) afirma que com o passar dos anos, a onda dos periódicos 

alternativos perdeu força, deixando apenas seus registros na história. Porém, a imprensa 

feminista continuou sua luta e permaneceu em meio aos jornais brasileiros. A autora 

divide os periódicos feministas em dois grupos:  

 

a primeira geração, contemporânea dos jornais alternativos e, de forma geral, 

voltada para a questão de classe, e a segunda geração, grupo de periódicos 

feministas editados a partir de 1981, de forma geral, voltada para a questão de 

gênero (CARDOSO, 2004, p.37-38). 
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Para Cardoso (2004), a primeira geração ficou marcada por diversos assuntos 

que tratavam de diferentes contextos políticos e sociais, nos quais as mulheres se 

encontravam. Como a autora coloca em 

 

debate entre 'questões da mulher' versus 'questão geral', feminismo liberal 

versus feminismo marxista ortodoxo, por reivindicações de ações públicas que 

coloquem as mulheres em igualdade com homens, pela questão da autonomia 

partidária e pelo combate à ditadura (CARDOSO, 2004, p.38). 

 

Já a segunda geração aborda o conceito de gênero, além de assumir temas 

relacionados exclusivamente às mulheres, como a violência doméstica, a sexualidade e 

o planejamento familiar. Ainda, fala sobre a luta pelo direito às diferenças e trabalha 

junto à ONGs e associações voltadas às questões de gênero. Fazem parte da primeira 

geração jornais como o Nosotras, fundado em 1974 e o Brasil Mulher, de 1975. 

Segundo Cardoso (2004), ambos traziam em suas publicações o debate entre mulheres 

feministas e mulheres militantes de esquerda, o que era bem comum dentro do 

movimento feminista nos períodos de 1974 a 1980.  

Conforme a autora, os dois periódicos foram marcados pelo regime de exceção, 

fazendo com que as militantes deixassem a agenda do movimento de mulheres de lado 

para se aproximar da política esquerdista. Nessa época, a esquerda reforçava a luta por 

uma sociedade melhor para todos e, segundo a autora, acreditava-se que essa luta só 

seria ganha com o fim da ditadura e com a implantação de uma sociedade socialista. Por 

esse motivo, as feministas dessa época se dedicaram a essas pautas. 

Os jornais ChanacomChana, de 1981 e Fêmea, de 1992, foram exemplos de 

publicações da segunda geração da imprensa feminista. Segundo Cardoso (2004), 

ChanacomChana foi considerado um jornal de vanguarda para a época, pois trazia 

reflexões radicais e profundas, além de seu conteúdo abordar um tema específico: o 

lesbianismo. A autora discute que as publicações realizadas pelo jornal tiveram 

influência e introduziram o conceito de diferença no movimento feminista. 

O Fêmea, segundo Cardoso (2004), apresentava três grandes características da 

segunda geração. As publicações eram editadas por uma ONG, eram financiadas por 

entidades internacionais e do Estado e cobriam assuntos da questão de gênero, firmando 

a tendência de especialização por tema. No período de 1974 até 1999, Cardoso (2004) 

diz ter catalogado 75 periódicos feministas no Brasil e afirma que a imprensa feminista 

se caracteriza como um fenômeno nacional. Isso porque a autora constatou que em 
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todas as regiões do país há registros de publicações desse tipo, apenas na região Norte 

que não. Além disso, Cardoso afirma que a "imprensa feminista é um fenômeno 

contínuo e vigoroso socialmente, já que suas publicações são editadas initerruptamente, 

desde 1974 até nossos dias" (2004, p. 51). 

A imprensa feminista surgiu cercada pela censura no país, a fim de colocar em 

pauta temas que sempre foram importantes, mas pouco abordados. Hoje, publicações 

feministas estão na internet, feitas por profissionais da comunicação por meio do 

jornalismo online. Um dos exemplos desse segmento é a Revista AzMina. Para a editora 

de redação, Nana Queiroz, a imprensa feminista não deveria ser necessária, pois “ela 

não é somente a que fala sobre mulheres, mas sim a que prega a equidade, a igualdade 

de direitos, que interpreta mulheres como as pessoas inteligentes que elas são”
8
. 

Para Nana Queiroz, se o jornalismo em geral fosse feminista, os maiores 

veículos do país não teriam de 70 a 90% de colunistas homens. Em sua fala é possível 

perceber a importância da imprensa feminista, para que seja praticável a busca do 

equilíbrio tão sonhado dentro dos meios de comunicação brasileiros. Além disso, a 

jornalista reconhece que, uma vez que o meio não é ideal, então a imprensa feminista 

deve continuar a ser feita. Isso para que sejam alcançados os conceitos pregados pelo 

movimento, que além da igualdade de gênero, fala sobre temas que digam respeito à 

consciência tomada pela mulher sobre sua vida.  

 

Revista AzMina 

 

Ainda hoje, publicações jornalísticas surgem com base nos ideais da imprensa 

feminista, iniciada no Brasil por volta dos anos 1970, como visto anteriormente. Com o 

advento do jornalismo online, que teve sua eclosão com a popularização da WWW, 

alguns portais de notícias feministas surgiram. Em 2014, a revista online AzMina teve 

seu aparecimento para continuar a busca pelos ideais da imprensa feminista brasileira. 

As publicações jornalísticas da Revista AzMina serão o objeto de estudo desta pesquisa. 

Conforme descrito no site da revista (2017), a AzMina é uma instituição sem fins 

lucrativos com o objetivo de utilizar a informação para combater os diversos tipos de 

violência que afetam as mulheres brasileiras, considerando as diversidades de classe, 

                                                 
8 Disponível em 

<http://portalimprensa.com.br/noticias/brasil/76415/azmina+nao+deveria+ser+necessaria+todo+jornalismo+deveria+

ser+feminista+diz+nana>. Acesso em: 06/02/2017. 
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orientação sexual e raça. A instituição promove palestras, debates e realiza consultorias 

com a intenção de aprofundar o tema sobre os direitos da mulher. Além disso, AzMina 

são autoras e coautoras de campanhas de conscientização nas redes sociais, como a 

Carnaval Sem Assédio
9
 e Mamilo Livre

10
. 

Dentro da instituição existe a Revista AzMina, uma publicação online e gratuita 

para mulheres. Segundo o site, dentro da revista "há jornalismo investigativo acessível, 

de qualidade, e sem rabo preso com anunciantes" (2017). A equipe é formada por 

pessoas apaixonadas pelo projeto editorial, que se dedicam a usar o jornalismo e a 

educação para ajudar a melhorar o mundo. A ideia de criar a AzMina surgiu da 

jornalista Nana Queiroz, hoje diretora de redação da revista, em 2014. A partir do 

conhecimento dos resultados da pesquisa Tolerância social à violência contra as 

mulheres do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), que concluiu que para 

26% dos brasileiros, mulheres que mostram o corpo merecem ser atacadas, a jornalista 

realizou um manifesto em frente ao Congresso Nacional. Foi então que se criou a 

campanha Eu Não Mereço Ser Estuprada nas redes sociais, onde diversas mulheres do 

Brasil se juntaram para falar sobre violência sexual, relatando casos e buscando apoio 

com outras mulheres. 

Foi a partir desta mobilização, em que a jornalista Nana Queiroz percebeu o 

poder da quebra do silêncio entre o público feminino, que surgiu a ideia de criar uma 

instituição focada em utilizar a informação, o jornalismo, a cultura, as redes sociais e o 

diálogo para empoderar mulheres contra as diversas violências que ela enfrenta em seu 

dia a dia: institucional, doméstica, profissional, sexual, racista, contra sua liberdade de 

orientação sexual, entre outras. Tendo em vista a diversidade como maior critério, a 

equipe foi constituída por mulheres de diversas raças e orientações sexuais, com 

formação em jornalismo, direito, comunicação e psicologia, para produzir uma revista 

feminina que empoderasse as mulheres. Um meio que pudesse ser considerada plural, 

em que todas as mulheres se enxergassem e na qual encontrassem informações que 

pudessem libertar essas mulheres das violências do machismo. 

O objetivo da revista, que é digital e gratuita, é contribuir para a redução das 

desigualdades de gênero no Brasil, com a pretensão de mudar a comunicação 

                                                 
9 Campanha #UmaMinaAjudaAOutra, lançada no início do ano. Disponível em: < 

http://www.hypeness.com.br/2017/02/revista-azmina-cria-campanha-com-direito-a-marchinha-e-video-por-um-

carnaval-sem-desrespeito-machismo-e-assedio/>.  
10 Projeto Mamilo Livre, idealizado pela Revista AzMina em parceria com J. Walter Thompson. Disponível em: 

<https://mamilolivre.com/>.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 10 

jornalística e publicitária no que se refere ao discurso de gênero e representatividade. A 

equipe traz à tona publicações que normalmente são esquecidas pela imprensa 

brasileira, como a falta de representação política da mulher e a violência doméstica. Os 

editoriais de moda, por exemplo, estão de acordo com princípios de sustentabilidade e 

rompem com o padrão de beleza inatingível, além da não utilização de Photoshop. No 

que diz respeito à publicidade veiculada, é realizada uma seleção dos anunciantes, que 

devem garantir respeito à autonomia e à autoestima da mulher, tanto no que diz respeito 

ao impacto dos produtos quanto em relação à propaganda em si. Segundo a revista, 

dessa forma, mais do que manter-se fiel a seus valores, a revista AzMina ajuda a 

promover um marketing mais respeitoso e empoderador.  

O principal lema da instituição AzMina é o fim do silêncio, agindo para que o 

primeiro passo no combate à violência contra a mulher seja ajudar as mulheres a se 

reconhecerem como vítimas. Conforme a revista (2017), a normalização da violência na 

sociedade brasileira é um dos maiores entraves ao empoderamento e à libertação de 

situações de violência. A editora institucional da Revista AzMina, Letícia Bahia, 

concedeu uma entrevista via e-mail, em janeiro de 2017, para agregar a esta pesquisa. 

Questionada sobre a linha editorial da publicação, Bahia (2017) explica que 

basicamente todos dentro da instituição são contra o machismo. "Temos algumas 

posições editoriais específicas, como sermos favoráveis à descriminalização do aborto. 

Sobre outros assuntos, como a regulamentação do trabalho sexual, não há consenso e 

AzMina não se posiciona sobre" (Bahia, 2017). 

Bahia (2017) afirma que há uma preocupação muito grande em escrever os 

conteúdos da revista de modo horizontal, pois não é objetivo da AzMina dar conselhos 

aos seus leitores. Essa atitude se traduz em escolhas de identidade visual, estruturas 

gramaticais e na linguagem. Outra afirmação feita por Bahia é que a linha editorial é 

explicita e a instituição não acredita que seja possível abordar qualquer questão sem 

isenção. A equipe da Revista Azmina é composta por colaboradoras, que são as 

colunistas, e por um núcleo de mulheres que estão no dia a dia pensando em pautas, 

editando, buscando parcerias e captando recursos. Bahia diz que quase todo o trabalho 

realizado é voluntário: "AzMina ficou mais robusta em 2016 e o dinheiro finalmente 

começou a entrar, mas ainda precisamos de outros trabalhos para nos sustentar" (2017). 

As reportagens são produzidas a partir da arrecadação por meio de financiamento 

coletivo, que segundo Bahia "se queríamos engajar, fazer um lance representativo, nada 
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mais justo do que pedir ajuda, o que também funciona como uma forma de validar a 

ideia junto ao público" (2017). Para ela, o financiamento coletivo tem suas vantagens e 

desvantagens, uma vez que  

 

a divulgação é um trabalho incansável, e quando termina você tem que enviar 

centenas de prêmios - um trabalho cansativo e difícil pra quem não tem um 

sistema de logística de distribuição. Também acreditamos que é um modelo um 

pouco gasto. Hoje é difícil um usuário do Facebook percorrer sua linha do 

tempo sem ser solicitado a contribuir por uma causa pelo menos uma vez ao dia. 

Alie isso ao fato de que o Brasil não tem uma cultura de doação e você tem um 

belo problema. (BAHIA, 2017, s/n). 
 

Outro fato interessante sobre a revista é que ela não contrata homens e preza 

pela diversidade em sua equipe. Segundo Bahia, "queremos minorias falando em 

primeira pessoa, então nos interessa contratar pessoas de outros estados, etnias, 

religiões" (2017). Além disso, a editora institucional afirma que "sim, somos uma 

revista feminina feminista. A missão da nossa organização é promover o 

empoderamento feminino por meio da informação e da educação". A revista é atuante 

nas redes sociais também. No Facebook, a página da Revista AzMina conta com 

115.798 curtidas; no Instagram, 16.500 seguidores; e no Twitter, 4.976.
11

 Entre 

colaboradoras e equipe de redação, são 21 profissionais voluntários que produzem a 

AzMina.  

As publicações da Revista AzMina são divididas em seções. Desde reportagens 

investigativas até matérias exclusivas para o público LGBT, a revista abrange diversos 

temas que fazem parte da definição do conceito de feminismo. Para esta pesquisa, as 

reportagens analisadas são da seção Fôlego, descrita como a editoria que apresenta as 

investigações patrocinadas pelo Programa de Bolsas de Reportagem da Revista Azmina 

(realizado por meio do financiamento coletivo). 

 

Análise 

 

Duas produções jornalísticas da seção Fôlego da Revista AzMina
12

 foram os 

objetos estudados nesta pesquisa por meio da análise de conteúdo, tendo como principal 

referência Bardin (1977). O processo de categorização se dará a partir do referencial 

                                                 
11 Números atualizados no dia 15/04/17.  
12

 A seção trata de produções jornalísticas descritas como de cunho feminista pela linha editorial da revista (N.A.) 
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teórico. A categoria de análise será chamada de feminismo, na qual os autores Sau 

(2000), Varela (2008), Beauvoir (1949) e Adichie (2014) explicam que o termo se 

caracteriza como um movimento político e social, que tem como objetivo principal a 

busca por igualdade de gênero, pela libertação das ideias das mulheres, além de dizer 

que não só mulheres, mas qualquer gênero pode se identificar com o movimento 

feminista. Dessa forma, entendendo esse grande conceito feminismo como uma série de 

atravessamentos e percepções, e para sistematizar melhor o que foi apresentado no 

referencial teórico, entenderemos como sendo feminista, as produções jornalísticas que 

forem caracterizadas por: 

A) Busca por igualdade de gênero; 

B) Tomada de consciência sobre dominação, opressão e exploração do 

gênero feminino; 

C) Reivindicação de igualdade de direitos civis, educativos e políticos; 

 

As reportagens analisadas são: A vida - e o estigma - de quem trabalha com 

aborto legal no Brasil
13

, publicada no dia 28 de setembro de 2016, e Cor, gênero e 

pobreza: o que torna as quilombolas mais vulneráveis ao estupro?
14

, publicada no dia 6 

de outubro de 2016. A hipótese desta pesquisa é de que os conteúdos jornalísticos da 

Revista AzMina são feministas, uma vez afirmado pela linha editorial do veículo de 

comunicação, por meio de entrevista com a diretora institucional, Letícia Bahia. Outro 

ponto que reforça a hipótese proposta é o de que apenas mulheres são contratadas para 

fazer parte da equipe e a diversidade,
15

 dentro desse universo feminino, é o carro chefe. 

Nas palavras de Bahia, a revista quer as minorias falando em primeira pessoa. 

Assim, esta pesquisa tem como objetivo saber se as reportagens selecionadas da 

seção analisada apresentam fundamentos do feminismo amplamente discutidos no 

referencial teórico. Se sim, mapear onde está a representação do feminismo neste 

material. Isto é, uma vez percebida a existência de características feministas nas 

reportagens
16

 da Revista AzMina, a segunda etapa é observar onde elas estão presentes. 

                                                 
13 Disponível em: <http://azmina.com.br/2016/09/a-vida-e-o-estigma-de-quem-trabalha-com-aborto-legal-no-

brasil/#>. Acesso em 19 de maio de 2017.  
14

 Disponível em: <http://azmina.com.br/2016/10/cor-genero-e-pobreza-o-que-torna-as-quilombolas-mais-

vulneraveis-ao-estupro/#>. Acesso em 21 de maio de 2017.  
15

 Entendemos diversidade neste contexto como diversas representações femininas, como étnico, racial, 

socioeconômicos e culturais (N.A.) 
16 "Gênero jornalístico que consiste no levantamento de assuntos para contar uma história verdadeira, expor uma 

situação ou interpretar fatos" (LAGE, 2006, p.74) 

http://azmina.com.br/2016/09/a-vida-e-o-estigma-de-quem-trabalha-com-aborto-legal-no-brasil/
http://azmina.com.br/2016/09/a-vida-e-o-estigma-de-quem-trabalha-com-aborto-legal-no-brasil/
http://azmina.com.br/2016/10/cor-genero-e-pobreza-o-que-torna-as-quilombolas-mais-vulneraveis-ao-estupro/
http://azmina.com.br/2016/10/cor-genero-e-pobreza-o-que-torna-as-quilombolas-mais-vulneraveis-ao-estupro/
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Para a pesquisa utilizaremos os elementos jornalísticos texto
17

, fotografia
18

, antetítulo
19

, 

título
20

, linha de apoio
21

, legenda
22

, fonte
23

 e destaque
24

.   

A reportagem A vida - e o estigma - de quem trabalha com aborto legal no 

Brasil
25

 traz um relato sobre a realidade de profissionais que trabalham no Programa de 

Interrupção Gestacional Prevista em Lei, onde algumas mulheres são atendidas para 

realizar o aborto legal. Faz parte do conteúdo explicações sobre o processo, a descrição 

de quem tem direito ao aborto e os estigmas que rodeiam a prestação desse atendimento. 

Durante a reportagem se fala nos tabus que envolvem o assunto, pois no Brasil o aborto 

não é legalizado, apenas em situações específicas.  

Ao interpretar a reportagem a partir das categorias e dos elementos jornalísticos, 

podemos perceber que o antetítulo O mito do aborto legal entra na categoria B. A 

palavra mito mostra que há consciência da mulher sobre a opressão, a exploração e a 

dominação do gênero feminino uma vez que ela sabe os direitos que tem, mas por 

pressão de diversos fatores esses direitos não se concretizam. Assim como o antetítulo, 

o intertítulo que fala sobre como funciona o aborto legal no Brasil se encaixa na mesma 

categoria. Isso porque a frase "ou deveria funcionar" mostra que há consciência sobre o 

tema, percebendo que o processo não funciona como deveria funcionar. Outra 

característica que chama a atenção são as fontes utilizadas na reportagem: todas são do 

gênero feminino. Podemos interpretar o elemento como a categoria A, que busca a 

igualdade de gênero. 

No texto, as frases "A gente vive em um país onde o aborto é crime, não tem 

jeito. As mulheres têm o direito, mas é difícil fugir dessa carga” e "cabe justamente a 

esses profissionais decidir se a mulher terá direito ao aborto ou não – uma decisão que 

                                                 
17 "Procura conter informação conceitual, o que significa suprimir usos linguísticos pobres de valores referenciais 

(...). Sua descrição não se pode limitar ao fornecimento de fórmulas rígidas porque elas não dão conta da variedade de 

situações encontradas no mundo objetivo (...). A questão teórica (...) permite a constante atualização da linguagem" 

(LAGE, 2006, p. 48) 
18 "Recurso visual do jornalismo que deve ser entendido como uma possibilidade complementar e suplementar à 

informação textual" (MANUAL DA REDAÇÃO, 2013, p. 32). 
19 "Palavra ou frase que antecede o título. Ajuda a indicar o assunto, o local ou complementar informações do título." 

(LAGE, 2006, p. 82). 
20 "Palavra, locução ou frase em corpo maior que identifica a matéria. No caso das notícias, o título é constituido de 

uma frase que contém as notações essenciais do lide, generalizando as denominações e frequentemente anulando a 

perfectividade própria do texto noticioso" (LAGE, 2006, p. 75). 
21 "Resumo que complementa o título da notícia ou reportagem. É colocada sob o título" (MANUAL DE REDAÇÃO 

E ESTILO, 1994, p. 74). 
22 "Texto breve que acompanha uma ilustração" (LAGE, 2006, p. 88). 
23 "Procedência da notícia. Informante oficial ou oficioso" (LAGE, 2006, p. 71). 
24 "Frase retirada de notícia, artigo entrevista ou reportagem para ressaltar, em meio ao texto, um assunto." 

(MANUAL DE REDAÇÃO E ESTILO, 1994, p. 74). 
25 Disponível em: <http://azmina.com.br/2016/09/a-vida-e-o-estigma-de-quem-trabalha-com-aborto-legal-no-

brasil/>. Acesso em 02 de junho de 2017. 

http://azmina.com.br/2016/09/a-vida-e-o-estigma-de-quem-trabalha-com-aborto-legal-no-brasil/
http://azmina.com.br/2016/09/a-vida-e-o-estigma-de-quem-trabalha-com-aborto-legal-no-brasil/
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pode ser barrada pela objeção de consciência" fazem parte da categoria B, porque há 

tomada de consciência sobre dominação, opressão e exploração do gênero feminino.  

O trecho "Embora seja obrigação da instituição de saúde encontrar outro 

profissional que faça o procedimento sem contrariar suas crenças pessoais, em 

instituições com um número limitado de ginecologistas/obstetras, as vítimas ficam à 

mercê da vontade do plantonista" há a mescla das categorias B e C, porque há tomada 

de consciência sobre dominação, opressão e exploração do gênero feminino, mas 

também há reinvindicação de igualdade de direitos civis, educativos e políticos, quando 

é dito que a instituição tem a obrigação de encontrar outro profissional para que o 

direito da mulher seja garantido.  

A reportagem pode ser classificada como feminista, uma vez que em seu 

conteúdo percebemos os conceitos do feminismo por meio das três categorias. Além 

disso, a linha editorial da revista, que afirma ser a favor da legalização do aborto, dá 

pistas de sua posição pela escolha das palavras utilizadas no antetítulo - O mito sobre o 

aborto no Brasil - e por um dos intertítulos - Como funciona (ou deveria funcionar) o 

aborto legal no Brasil. No texto temos a consciência de que a mulher não pode opinar 

sobre sua escolha de abortar ou não, pois seu destino está nas mãos de médicos. Eles 

que podem dar o aval se ela realizará o procedimento ou não. Como relatado na 

produção, alguns profissionais da saúde são contra o aborto. Ainda, o tema aborto 

continua sendo um tabu na sociedade brasileira. O assunto, que deveria ser tratado como 

questão de saúde pública no país é tratado com desprezo e preconceito.  As categorias 

aplicadas nessa reportagem são a A. Busca por igualdade de gênero, B. Tomada de 

consciência sobre dominação, opressão e exploração do gênero feminino e C. 

Reivindicação de igualdade de direitos civis, educativos e políticos. A primeira é 

observada no elemento fonte e a segunda e terceira nos elementos antetítulo, intertítulo 

e texto.  

A segunda reportagem analisada, intitulada como Cor, gênero e pobreza: o que 

torna as quilombolas mais vulneráveis ao estupro?
26

 fala sobre abusos sexuais que 

ocorrem na comunidade quilombola Kalunga, localizada na cidade de Cavalcante, 

                                                 
26

 Disponível em: <http://azmina.com.br/2016/10/cor-genero-e-pobreza-o-que-torna-as-quilombolas-mais-

vulneraveis-ao-estupro/>. Acesso em 2 de junho de 2017.  

http://azmina.com.br/2016/10/cor-genero-e-pobreza-o-que-torna-as-quilombolas-mais-vulneraveis-ao-estupro/
http://azmina.com.br/2016/10/cor-genero-e-pobreza-o-que-torna-as-quilombolas-mais-vulneraveis-ao-estupro/
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Goiás. O poder público recebeu diversas denúncias de abuso sexual na região e em 2015 

o tema ganhou destaque no país
27

. 

Ao iniciar a interpretação da reportagem nos deparamos com dados impactantes 

sobre o assunto logo no primeiro destaque, que diz: "a maioria é de meninas negras, 

entre 4 e 11 anos. Porém, no quilombo Kalunga, localizado em Cavalcante (GO), os 

casos recorrentes seguem subnotificados, em meio a ameaças, silêncios e tabus". Esse 

elemento jornalístico se associa a categoria B. Tomada de consciência sobre dominação, 

opressão e exploração do gênero feminino, pois se sabe que há exploração e dominação 

do gênero feminino, além da identificação da opressão sofrida pelas meninas da 

comunidade kalunga, que passam por ameaças e são obrigadas a manter o silêncio 

devido ao tabu de denunciar os casos. O segundo e o terceiro destaque também se 

evidenciam como a categoria B, pois em seus conteúdos há a ideia de opressão: "Falar 

implica em ser emudecida, em apanhar e ser violentada com muito mais força" e “Se ser 

mulher no Brasil é delicado, imagina mulher descendente de escravo”, destaca a 

socióloga Tânia Cruz, que completa: “Esse corpo vai valer menos ainda”. 

O antetítulo O silêncio atrás da serra remete a ideia de opressão e exploração que 

as meninas e mulheres sofrem, ligando-se a categoria B. A linha de apoio pode ser 

interpretada da mesma forma, pois a frase “Se ser mulher no Brasil é delicado, imagina 

mulher descendente de escravo. Esse corpo vai valer menos ainda” mostra a tomada de 

consciência que existe sobre a dominação do gênero feminino.  

A categoria B pode ser ligada ao elemento jornalístico intertítulo, pois um dos 

intertítulos que aparece na reportagem é intitulado Cultura do machismo e mostra 

novamente a dominação, opressão e exploração da mulher por meio da palavra 

"machismo"; e também ao texto, pois todas as frases destacadas no elemento 

apresentam teor exploratório, opressivo e dominatório sobre o gênero feminino. 

A conclusão é de que a reportagem é feminista e, apesar de apenas uma das 

categorias se encaixar a ela, a maioria dos elementos podem ser mapeados. A categoria 

B aparece nos elementos destaque, antetítulo, linha de apoio, intertítulo e texto. 

Ao realizar a análise das reportagens foi possível chegar à conclusão de que, a 

partir das percepções obtidas por meio dos conceitos explorados no referencial teórico, 

                                                 
27

 Leia mais em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2015-04/abusos-de-criancas-da-

comunidade-kalunga-acontecem-ha-mais-de-20>. Acesso em 2 de junho de 2017.  

Leia mais em: < 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2015/04/16/interna_cidadesdf,479638/para-apurar-abusos-

de-kalungas-autoridades-fazem-audiencia-em-cavalcante.shtml>. Acesso em 2 de junho de 2017.  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2015-04/abusos-de-criancas-da-comunidade-kalunga-acontecem-ha-mais-de-20
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2015-04/abusos-de-criancas-da-comunidade-kalunga-acontecem-ha-mais-de-20
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2015/04/16/interna_cidadesdf,479638/para-apurar-abusos-de-kalungas-autoridades-fazem-audiencia-em-cavalcante.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2015/04/16/interna_cidadesdf,479638/para-apurar-abusos-de-kalungas-autoridades-fazem-audiencia-em-cavalcante.shtml
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a Revista AzMina produz conteúdos jornalísticos de caráter feminista. Dentro dessas 

produções foram mapeados os elementos jornalísticos em que aparecem as categorias de 

análise, fundamentadas no referencial teórico. Dentro das duas reportagens, os 

elementos percebidos que continham o feminismo são fonte, texto, linha de apoio, 

antetítulo, intertítulo e destaque
28

. As categorias de análise, que foram utilizadas na 

interpretação dessas reportagens, foram classificadas como A. Busca por igualdade de 

gênero; B. Tomada de consciência sobre dominação, opressão e exploração do gênero 

feminino; e C. Reivindicação de igualdade de direitos civis, educativos e políticos. 

Todas as reportagens apresentaram pelo menos uma das categorias em um dos 

elementos jornalísticos que foram mapeados.  

 

Considerações Finais 

 

O movimento feminista surgiu para dar voz às mulheres, mas também para 

proporcionar a equidade entre os gêneros nos âmbitos políticos, sociais e econômicos. A 

essência do feminismo abrange todos os gêneros e tem como objetivo acolher quem se 

interessar pelo seu conceito. Podemos observar que o tema vem sendo discutido em 

diversas situações, com pessoas mostrando-se a favor, contra e até mesmo quem prefira 

não se manifestar. Como qualquer temática, sempre haverá diversos entendimentos e 

independente de cada vertente o mais importante está sendo exercido: o assunto está em 

pauta na sociedade.  

Por meio da informação, a Revista AzMina se mostra como um ator importante 

na esfera pública, propondo-se a pautar temas que dizem respeito a violência contra a 

mulher, a busca por igualdade entre os sexos nos âmbitos políticos, sociais e 

acadêmicos, empoderamento feminino e diversidade cultural feminina. Por intermédio 

da plataforma online, os conteúdos jornalísticos realizados pela revista podem alcançar 

proporções mundiais. O jornalismo feito pela AzMina se propõe a colocar o feminismo 

em pauta, fugindo do estereótipo criado pela sociedade e abordando temas relevantes 

que dizem respeito ao movimento.  

A pesquisa tem como objetivo mostrar que a imprensa feminista é importante, 

pois aborda questões que possibilitam a evolução da sociedade como um todo, visto que 

o movimento feminista, base do segmento, busca a igualdade entre os gêneros. 

                                                 
28 Lembramos que para definição dos elementos jornalísticos foram utilizadas as bibliografias Lage (2006), Manual 

da Redação (2013) e Manual de Redação e Estilo (1994). 
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Notamos, também, que apesar da população estar em constante busca por mudanças 

sociais, ainda é necessário que se faça um jornalismo específico para tratar temas que 

dizem respeito ao feminismo. Concluímos que se a imprensa de hoje tivesse como norte 

o conceito de feminismo para executar seu trabalho, a sociedade perceberia o tema com 

mais naturalidade, permitindo que esse assunto fosse tratado sem julgamentos. 
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