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O artigo busca apresentar um breve cenário da atuação profissional das mulheres nos 

grupos de mídia no Brasil e em outros países do mundo. Para tanto, recorre à 

interpretação de estudos realizados por organizações como World Association for 

Christian Communication (2005; 2010; 2015), Women’s Media Foundation (2011) e 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Federação Nacional dos Jornalistas 

(2012) e seu entrecruzamento com depoimentos de jornalistas que atuam nas redações. 

Os estudos de caso são analisados, ainda, à luz da Economia Política da Comunicação, 

com base nas produções de César Bolãno (2000), Janeth Wasko (2006), Helen Riordan 

(2004) e Vincent Mosco (2010). Os resultados salientam a prevalência da sub-

representação feminina em postos de comando e dos tetos de vidro nos grupos de mídia. 

Palavras-chave: Economia Política da Comunicação; Economia Política Feminista; 

Gênero; Indústrias Culturais; Mulher. 

 
As representações criadas pela mídia, na tentativa de traduzir as expressões de 

gênero, por vezes, reforçam imagens que evocam a submissão feminina, ao ampliar suas 

lentes e apresentar elementos particulares da identidade de um determinado grupo de 

mulheres como características universais, que podem ser atribuídas a todas as 

representantes do segmento. Assim, os meios de comunicação também colaboram para 

que tenhamos a noção de que, com a chegada de algumas mulheres ao poder, a 

assimetria entre os sexos está superada e a igualdade foi conquistada, o que não 

corresponde, por exemplo, à realidade vivenciada pelas profissionais que atuam nessas 

corporações em todo o mundo.  

Como uma das estruturas responsáveis pela transmissão e produção e 

reprodução de subjetividades, a mídia não pode ser enxergada como simples aparato 

tecnológico, uma vez que assume funções sociais no mundo moderno. Bernard Miége 

(2000) defende que a esfera da comunicação funciona como um lubrificante geral das 

relações sociais de produção, de consumo e de intercâmbio cultural. Isso porque 

compreendemos que o poder da mídia extrapola as relações pessoais e perpassa pelo 

conteúdo gerado pelas empresas de comunicação, sobretudo em países, como o Brasil, 
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onde a regulação do setor apresenta falhas. Não podemos esquecer que a propriedade 

dos meios de produção material também é, ao mesmo tempo, o domínio social pela 

imposição da ideologia hegemônica.  

Segundo César Bolaño (2000), os/as pesquisadores/as da linha mais crítica da 

economia política da comunicação põe em relevo as funções desempenhadas pelos 

grupos de mídia no processo de acumulação de capital no atual estágio de 

desenvolvimento do capitalismo. “A comunicação que se realiza no processo produtivo 

de tipo capitalista é uma comunicação hierarquizada, burocratizada, compatível com a 

estrutura de poder na fábrica” (BOLAÑO, 2000, p. 41).  

Nesse sentido, ao analisar fenômenos como a organização e a gestão dos grupos 

de mídia no mundo, tal vertente teórica propõem a criação de uma disciplina autônoma 

que observe a comunicação e a cultura não apenas sob o ponto de vista econômico, mas 

social e político, capaz de empreender uma análise holística acerca da realidade,  já que: 

(...) as atividades de informação e cultura não podem se desenvolver fora dos contextos sociais 

dos quais fazem parte. Além das condições econômicas, toda criação de ordem simbólica é 

submetida a condições sociais de produção mais ou menos específicas (GEORGE, 2005, p. 8). 

 

 

A economia política feminista e os métodos das investigações  

 

Ao expor os enlaces entre o sexismo, o patriarcado e o capitalismo, os estudos 

de gênero, ao longo dos últimos 20 anos, têm se convertido como um dos campos 

explorados pela Economia Política da Comunicação, uma vez que, como assinala Janet 

Wasko (2006), tal corrente teórica se preocupa em problematizar as relações de poder 

que movem as engrenagens dos grupos de mídia. “(...) A economia política da 

comunicação está interessada, principalmente, no estudo da comunicação e dos media 

como bens produzidos por indústrias capitalistas” (WASKO, 2006, p.33). 

Já Ellen Riordan (2002) lança luzes para o entrecruzamento de dados das 

pesquisas que mapeiam o lugar das mulheres como produtoras de conteúdo nos meios 

de comunicação com a busca de depoimentos que revelem suas experiências individuais 

nessas corporações. As apreciações desses estudos são produtivas por conta da 

confrontação de dados quantitativos com os que são oriundos de entrevistas realizadas 

com sujeitos que vivenciam a experiência.  
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Mais do que nomear as diferenças sexuais e opressões/discriminações que 

residem em meio à dicotomia existente na relação mulher e mídia, importa saber como 

elas são estruturadas e o que confere sentido à persistência delas em nossa sociedade. 

Segundo essa linha e compreendendo os limites que envolvem a elaboração desse breve 

artigo
3
, optamos por: (a) Lançar mão de mapeamentos e diagnósticos que analisam os 

lugares ocupados pelas mulheres em diversos grupos de mídia; (b) Acessar entrevistas 

em profundidade, que foram realizadas com profissionais do setor; (c) Revisar a 

literatura acerca dos quadros teóricos e metodológicos da economia política feminista; 

(d) Caracterizar que estamos lidando com um estudo de caso.  

De acordo com Gil (2009), o estudo de caso tem como características essenciais: 

o fato de ser um delineamento da pesquisa, e não um método de coleta de dados; 

preserva o caráter unitário do fenômeno pesquisado; de investigar um fenômeno 

contemporâneo; de, no contexto onde está inserido, o fenômeno ser considerado como 

fundamental; de requerer a utilização de múltiplos procedimentos de coleta de dados; e 

é um estudo em profundidade.  

Robert Stake (2000) entende que a investigação deve considerar: a natureza do 

caso; o histórico do caso; o contexto (físico, econômico, político, estético etc.); outros 

casos pelos quais é reconhecido; os informantes pelos quais pode ser conhecido. Tais 

características têm forte relação com a natureza da observação empreendida nesse 

artigo, uma vez que podem espelhar tendências e ajudar na caracterização das relações 

entre homens e mulheres no campo onde as indústrias culturais estão se desenvolvendo. 

Desse modo, “(...) a meta para a economia política é determinar a melhor forma de 

teorizar os gêneros dentro de uma análise política, econômica, ou seja, para sugerir 

áreas de compreensão e, quando essa não é possível, para identificar termos ou zonas de 

engajamento” (MOSCO, 2010, p. 196). 

 

As desigualdades de gênero nas redações  

 

O Relatório Global Sobre a Condição da Mulher na Mídia Noticiosa
4
, da 

Women’s Media Foundation (IMWF), concluído em 2011, analisa o status de gênero 

nos cargos de direção em veículos de comunicação em 66 países. O trabalho teve a 
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colaboração de 150 pesquisadores
5
 - que realizaram um estudo de cunho qualitativo, por 

meio da realização de entrevistas em profundidade com dirigentes dos grupos de mídia 

investigado - oriundos de 59 nações, que levantaram informações de 552 empresas de 

rádio, televisão e de jornais. O relatório da pesquisa coletou respostas obtidas por meio 

de um questionário aplicado por estudiosos de 59 países. Foram entrevistados 522 

executivos de empresas de notícias e seus resultados analisaram os lugares ocupados por 

170 mil trabalhadores/as de organizações de imprensa. 

A síntese dos levantamentos realizados pela IMWF demonstra: a) as mulheres 

representam um terço (33,3%) da força de trabalho do jornalismo em tempo integral nas 

522 empresas pesquisadas e assumem 26% dos lugares de direção e 27% dos de alta 

gerência;b) Elas têm aumentado suas posições nos cargos superiores de direção, em 

comparação com um estudo de Margaret Gallagher (1995). Naquela época, a pesquisa 

dimensionava que as mulheres atuavam, em média, em apenas 12% dos postos 

superiores de direção em 239 empresas; (c) O estudo da IMWF encontrou uma maior 

representação das mulheres nos cargos de direção e alta gerência na Europa Oriental 

(33% e 43%, respectivamente) e na Europa Nórdica (36% e 37%, respectivamente) do 

que em outras regiões estudadas. Na Ásia e na Oceania, as mulheres são quase 13% das 

pessoas na administração dos meios de comunicação; (d) Em alguns países, 

individualmente, elas excederam os homens nesses níveis. Na África do Sul, 79,5% dos 

empregados da gerência sênior são mulheres. Na Lituânia, dominam as listas de 

repórteres juniores e seniores em níveis profissionais (78,5% e 70,6%, respectivamente). 

Nesse país, a representação das mulheres está quase igual a dos homens nos níveis de 

média e alta gerência; (f) Os jornais impressos (48%) compõem quase metade da 

amostra do estudo. As emissoras de televisão e as de rádio participaram com 

porcentagens praticamente iguais (24% e 28%, respectivamente); (g) Entre a classe dos 

repórteres, os homens ocupam quase dois terços dos postos de trabalho. Enquanto isso, 

as mulheres ocupam 36% desses cargos. No entanto, entre os profissionais de alto nível 

(os seniores), as mulheres estão se aproximando da paridade com 41% da edição, 

captação de notícias e trabalhos de escrita; (h) O estudo global identificou os “tetos de 

vidro” para as mulheres em 20 dos 59 países estudados. Geralmente, essas barreiras 

invisíveis foram encontradas nos níveis de gerência média e sênior. Pouco mais da 

metade das empresas pesquisadas tem uma postura política definida sobre a questão da 

                                                 
5
 Disponível em: http://iwmf.org/pdfs/IWMF-Global-Report.pdf. Acesso em: 10/06/2011, às 18h. 
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equidade de gênero. Estes dados variaram de 16% nas empresas do Leste Europeu para 

69% na Europa Ocidental e na África Subsaariana; (i) Poucas empresas no mundo 

possuem política de gênero. Na América Latina, por exemplo, o estudo não detectou 

que as empresas pesquisadas possuam essa política. 

As informações do relatório do IWMF, de 2011, coletadas em 15 empresas de 

notícias do Brasil (12 jornais e três emissoras de televisão que empregavam cerca de 

4.500 pessoas, incluindo 2.724 homens e 1.769 mulheres) são reveladoras. Elas definem 

a posição feminina como marginal e revelam a exclusão das mulheres na maior parte 

dos níveis de direção nos grupos de mídia. Segundo o relatório, as brasileiras quase não 

têm presença nos cargos de governança ou chefia, chegando a apenas 10,3%: muito 

menos que a média mundial, que foi de 33%. É ínfima a presença das profissionais de 

mídia brasileira nos níveis de produção e design (12,6%) e de técnico profissional 

(5,7%). Na gestão superior das empresas, compõe 26,5% e, na gerência sênior, 28,7%. 

Os dados só destacam um leve crescimento das mulheres na gerência média (diretoras 

de redações) dos veículos (36,4%).  

Em meio a um contexto adverso, temos um dado animador: o número das que 

estão se aproximando da paridade com os homens no nível profissional sênior (48,2%) e 

no profissional júnior (43,1%) vem crescendo. Vale salientar que esses níveis dizem 

respeito à apuração, redação e edição de notícias e não devem ser descartados quando 

pensamos em relações mais igualitárias, ao menos numericamente, nas redações 

brasileiras.  

Porém, esse ligeiro patamar de paridade não significa um progresso 

significativo, posto que o quantitativo de homens em lugares de decisão é extremamente 

superior. A reprodução da assimetria nas relações sociais entre os sexos é evidente nas 

redações: enquanto as mulheres se fixam em posições intermediárias de produção, são 

geralmente responsáveis pela organização do veículo e seu funcionamento, quem 

comanda os recursos e responde pelas tomadas de decisão são os homens. Eles ditam 

economicamente e politicamente o ritmo do funcionamento nas editorias e postos 

executivos.  

Para ocupar esses cargos, as mulheres – em geral – precisam ou pertencer às 

famílias dos grupos de mídia ou comprovar, por anos de trabalho e liderança nas 

redações, que são competentes e confiáveis. E, mesmo assim, muitas das profissionais 
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com tais características e reputação são preteridas pela ação do patriarcado de mídia, um 

sistema que privilegia os homens das poucas castas que controlam o setor. 

Esse patriarcado de mídia é reproduzido por meio de relações familiares que 

sustentam esses grupos e redes, mesmo em corporações com gestão modernizada. 

Relações essas que extrapolam o privado e são engendradas no âmbito público por 

dentro de companhias que paradoxalmente utilizam tecnologia de ponta e processos 

decisórios altamente atualizados do ponto de vista gerencial. Mas que, no seu aparato 

administrativo, ainda centrado, mesmo que de modo não declarado, na utilização de um 

bem público para fins particulares, reproduzem práticas sexistas. E é exatamente essa 

interface que interessa quando Ellen Riordan (2004) examina o lugar das mulheres nos 

processos sociais engendrados no interior do modo de produção capitalista.  

 
Feminist political economy integrates an examination of 

capitalism and patriarchy. In addition to offering a critique of 

macro-level social structures, feminist political economy 

stresses the importance of understanding issues of identity, 

subjectivity, pleasure, and comsumption as well as visible and 

invisible labor in the day-to-day lives of women. Drawing from 

both feminist and political economic theories, it offers ways to 

think about how knowledge is simultaneously gendered and 

economic
6
. (RIORDAN, 2004, p. 85) 

 

A supremacia masculina na apresentação dos conteúdos  

 

A despeito da constatação da tendência para a sub-representação das mulheres 

em cargos executivos e na produção de notícias, os estudos da World Association for 

Christian Communication (WACC), entre 2000, 2010 e 2015 reiteram que os homens 

ainda têm a hegemonia tanto na preparação quanto na apresentação (âncoras e 

locutores) de conteúdos. De acordo com o relatório “Who Make The News”, difundido 

em 2011 e 2016, o número de mulheres na reportagem ficou, em 2010 e 2015, igual ao 

levantado em 2005: 37% dos/as profissionais da mídia pesquisados.  

 Chama atenção o forte incremento da participação feminina no rádio no período 

compreendido entre 2000 e 2005 (passou de 27% a 45%). Todavia, em 2010, houve 

                                                 
6 Tradução livre da autora nossa: Economia política feminista integra um exame do capitalismo e do patriarcado. 

Além de oferecer uma crítica do nível de macroestruturas sociais, economia política feminista salienta a importância 

das questões de compreensão da identidade, a subjetividade, prazer e consumo, bem como do trabalho visível e 
invisível no dia-a-dia da vida das mulheres. Desenho de ambas as teorias feministas e de política econômica oferece 

maneiras de pensar sobre como o conhecimento é, simultaneamente, construído nos campos da economia e do 

gênero. 
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uma queda de oito pontos percentuais na presença delas na estatística de produção de 

notícias para o veículo, caindo para 37%.  Em 2015, o projeto diagnosticou: 

La casi paridad entre los presentadores de televisión en todas las 

categorías de edad que se documentaba en 2010 ha sido 

sustituida por una significativa sobrerrepresentación de mujeres 

jóvenes como presentadoras. Sin embargo, ha surgido 

actualmente una importante infrarrepresentación (29%) de las 

mujeres en la franja de edad de 50-64 años, y la completa 

desaparición de las mujeres a los 65 años
7
 (WACC, 2015, sp). 

O dado mais animador da WACC vai para a apresentação em televisão, quando 

52% das notícias nessas emissoras foram transmitidas por mulheres e 45% das de rádio 

foram protagonizadas por elas. O informe de 2010 aponta que houve um leve aumento 

da participação das mulheres como repórteres em vários temas noticiados quando a 

organização combina os dados de todos os meios noticiosos pesquisados desde 2000. 

Contudo, a pesquisa de 2015, salienta que os tetos de vidro ainda não foram superados: 

“Existe un techo de cristal en todo el mundo para las periodistas que firman sus artículos en los 

periódicos y hacen los reportajes en los noticiarios, ya que el 37% de las historias son contadas 

por mujeres, el mismo porcentaje que hace diez años
8
”(WACC, 2015, sp).  

Mesmo tendo conseguido informações que refletem a situação das mulheres em 

contextos diversos, podemos, com base nas situações coletadas, visualizar que, 

independentemente de fronteiras, elas enfrentam problemas similares. Questões como as 

que os estudos da Economia Política Feminista examinam ao diagnosticar as opressões 

por classe, raça e gênero, em meio aos processos engendrados pelo capitalismo, que 

acabam por evidenciar a desvalorização feminina no mercado de trabalho.  

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

que os conteúdos simbólicos são elaborados em ambientes que não estão imunes às 

reproduções dessas opressões e profundamente constituídos pelo patriarcado como 

sistema social que fundamenta a histórica desigualdade entre homens e mulheres? Um 

sistema que acaba por incutir, até entre a população feminina, que as relações 

assimétricas de poder, de tão repetidas, devem ser “naturalizadas”. “A diferença sexual é 

                                                 
7
 Tradução livre da autora: A paridade entre apresentadores de TV, em todas as categorias de idade, documentada em 

2010, foi substituída por uma super-representação significativa de mulheres jovens como apresentadoras. No entanto, 

surgiu agora uma representação importante (29%) de mulheres na faixa etária de 50-64 anos, e o completo 

desaparecimento das mulheres aos 65 anos. 
8 Tradução livre da autora: Há um teto de vidro ao redor do mundo para os jornalistas que assinam seus artigos em 
jornais e fazem relatórios sobre a notícia, já que 37% das histórias são contadas por mulheres, a mesma percentagem 

que há dez anos. 
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convertida em diferença política, passando a se exprimir ou em liberdade, ou em 

sujeição. Sendo o patriarcado uma forma de expressão do poder político, esta 

abordagem vai de encontro à máxima legada pelo feminismo: “o pessoal é político” 

(SAFFIOTI, 2004, p.55). 

É como se prevalecessem imagens de gênero que não permitem o avanço das 

mulheres, como salienta Laís Abramo: 

 

Entendemos por imagens de gênero as representações sobre as 

identidades masculina e feminina que são produzidas social e 

culturalmente, e que determinam, em grande medida, as 

oportunidades e formas de inserção de homens e mulheres no 

trabalho. Elas são parte constitutiva de uma ordem de gênero 

(que inclui não apenas o trabalho, como também todas as outras 

dimensões da vida social) e uma divisão sexual do trabalho que, 

ao mesmo tempo em que conferem à mulher a função básica e 

primordial de cuidar do mundo privado e da esfera doméstica, 

atribuem a essa esfera um valor social inferior ao do mundo 

“público”, além de desconhecer por completo seu valor 

econômico. (ABRAMO in OIT, 2010, p. 17) 

 

As relações assimétricas de gênero na pauta das organizações internacionais 

 

Há uma profunda interlocução entre a homogeneização da produção, com base 

em uma pretensa compreensão, pelas empresas, do que representa as “necessidades do 

público”. Essas “convenções” também fazem parte daquela que tende a supervalorizar 

certas características “masculinas” e rótulos de gênero classificados, hoje, como 

insustentáveis por várias organizações internacionais de imprensa que não admitem a 

marginalização feminina. São práticas opressivas, institucionalizadas em várias 

empresas, que podem ser empreendidas por homens e mulheres. O depoimento da 

jornalista do Blog da Igualdade, Sandra de Souza Machado, ilustra bem essa situação: 

 

Quando chegamos ao topo, em geral, somos discriminadas, 

duvidam de nossa capacidade, e sofremos piadas 

preconceituosas vindas de todos, independente do gênero. 

Temos que ser muito melhores que os homens para mantermos 

nossas posições. Quando eles estão nervosos e soltam broncas 

em todos, é porque têm razão. Quando as mulheres decidem dar 

uma bronca para fazer algo funcionar, é porque estão na 

“TPM”, são desequilibradas, não deveriam estar ali, e pouco 

crédito é dado a elas. (MACHADO, 2012
9
) 

                                                 
9
 Entrevista concedida à autora do artigo. 
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Para Sara Lovera
10

, fundadora da organização Comunicação e Informação da 

Mulher (Cimac), uma agência de notícias feminista que iniciou suas atividades em 

1988, na Cidade do México, estamos tratando de uma realidade vivida pelas mulheres 

desde os anos de 1970, quando as feministas foram às ruas e promoveram mudanças no 

mundo e nas formas de representação. Mas, como relata a jornalista, quem trabalha nas 

redações ainda experimenta a invisibilidade. De certo modo, Sara Lovera expõe que as 

lutas gerais feministas ainda não foram incorporadas pelos grupos de mídia.  

Lo que sucedía al interior de los medios tanto como espacios de 

difusión como de confección es sencillo de narrar. Se trataba de 

espacios dominados por una visión patriarcal y opresiva. Peor 

aún, en los años 70, era en los medios donde se fustigaba y 

deformaba sistemáticamente la naciente revuelta femenina. Y 

en esos medios habría que hilvanar cuidadosamente un nuevo 

perfil. Nuestro trabajo ha sido poco estudiado. Las personas que 

trabajamos en los medios comerciales y comunes no estamos en 

la historia de la lucha por la liberación. Hoy el desafío sigue 

siendo: hacernos visibles en los medios, tanto como las mujeres 

lo hemos logrado en la sociedad
11

. (LOVERA, 2011, sp) 

 

A Declaração de Bruxelas, lançada em 31 de maio de 2009, por 60 jornalistas de 

45 países, que participavam de uma conferência sobre ética e gênero realizada pela FIJ, 

repudia qualquer forma de discriminação ao sexo feminino. O documento busca 

inspiração nas convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre 

igualdade de tratamento de gênero no mercado laboral, na Declaração de 1993 da FIJ, 

sobre igualdade de oportunidades entre homens e mulheres nas resoluções e no plano de 

ação adotado pelo Congresso da FIJ, em Seul, 2001, e nas orientações sobre direitos de 

gênero do Congresso Mundial da FIJ, realizado em Atenas, em 2004. Segundo a 

Declaração de Bruxelas: 

(...) É essencial manter princípios de reportagem ética para lutar 

contra estereótipos de gênero, combater comportamento 

agressivo, assédio, desigualdade na promoção, formação e 

                                                 
10

 El reto de este siglo denominado de la Sociedad de la Información. Disponível em: 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/mulheres_na_midia_mexicana. Acesso em: 

15/06/2012, às 16h. 
11

 Tradução nossa: O que aconteceu dentro dos meios de comunicação, tanto como espaços de 

transmissão, quanto de produção é fácil de contar. Tratavam-se de espaços dominados por uma visão 

patriarcal e opressiva. O pior, nos anos 70, foi que nos meios de comunicação se castigou e divulgou de 

forma sistematicamente distorcida a nascente revolta feminina. Nesses meios se alinhavava 

cuidadosamente um novo perfil. Nosso trabalho tem sido pouco estudado. Nós, pessoas que trabalhamos 

nos setores de mídia comercial e comunitária, não estamos na história da luta pela libertação. O desafio de 

hoje permanece sendo o de nos tornarmos visíveis na mídia assim como somos na sociedade. 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/mulheres_na_midia_mexicana
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salário, e defender a dignidade no nosso trabalho como 

jornalistas e profissionais de mídia. (FIJ
12

, 2009) 

 

No Brasil, as articulações entre a FIJ e a Federação Nacional dos Jornalistas 

(FENAJ) junto com a ONU Mulheres e as Secretarias Nacionais de Políticas para as 

Mulheres (SPM) e de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), em 2010, resultaram no 

lançamento de um manual sobre raça e gênero para profissionais de mídia. A parceria 

teve início durante a realização do 34º Congresso da Fenaj, em Porto Alegre, 2010, que, 

sua carta
13

 final, convoca: “Além das lutas sindicais específicas, os jornalistas 

brasileiros se comprometem a trabalhar no combate ao racismo e pela promoção de 

políticas de equidade de gênero, raça e etnia na organização da categoria e na produção 

jornalística” (FENAJ, 2010). 

Organizada pela jornalista Angélica Basthi, a produção
14

 subsidiou a realização 

de cursos de formação com jornalistas em oito cidades brasileiras, em 2011, para 

trabalhar as desigualdades estruturais que colocam as mulheres e os/as negros/as em 

situação de vulnerabilidade nas indústrias culturais e orientar as coberturas equitativas, 

que levem em consideração os recortes de raça e gênero. Os encontros também 

fomentaram a criação de grupos de gênero e de raça nos sindicatos filiados à FENAJ 

para fortalecer o enfrentamento às opressões que mulheres e negros/as ainda 

experimentam nos múltiplos setores de produção das indústrias culturais. 

As mulheres jornalistas, como todas as mulheres trabalhadoras, 

são expostas cotidianamente às discriminações de gênero. São 

perseguidas sexualmente ou moralmente por serem mulheres. 

Ainda que sejam maioria nas redações e desempenhem as 

mesmas funções que os colegas do sexo masculino, as mulheres 

não ocupam proporcionalmente as chefias, ganham menos e são 

desconsideradas na seleção das vagas porque engravidam ou 

porque têm filhos ou filhas. Em alguns casos, os homens 

chegam a ter preferência para fazer as pautas de maior impacto 

na opinião pública ou que representem os espaços masculinos 

“tradicionais”. (BASTHI, 2011, p. 20) 

 

Contudo, as preocupações da FENAJ, ao que parece, não tiveram rebatimento 

entre todas as mulheres que atuam no jornalismo. Vera Brandimarte, então diretora de 

                                                 
12

 Disponível em: http://www.fenaj.org.br/materia.php?id=2631. Acesso em 18/11/2012, às 15h30. 
13

 FENAJ. Carta de Porto Alegre. Disponível em: 

http://www.direitoacomunicacao.org.br/content.php?option=com_content&task=view&id=7074. Acesso 

em: 19/11/2012, às 18h. 
14

 Disponível em: http://generoracaetniaparajornalistas.files.wordpress.com/2011/07/guia_miolo.pdf. 

Acesso em: 18/11/2012, às 20h. 

http://www.fenaj.org.br/materia.php?id=2631
http://www.direitoacomunicacao.org.br/content.php?option=com_content&task=view&id=7074
http://generoracaetniaparajornalistas.files.wordpress.com/2011/07/guia_miolo.pdf.%20Acesso%20em:%2018/11/20
http://generoracaetniaparajornalistas.files.wordpress.com/2011/07/guia_miolo.pdf.%20Acesso%20em:%2018/11/20
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redação do Valor Econômico, afirmou, em palestra na 68ª Assembleia Geral da 

Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP), em novembro de 2012, em São Paulo, que 

“a questão de gênero é um não-assunto nas redações. Nas grandes redações, é um tema 

que não se coloca mais. Prevalece a questão da competência
15

”.  

Será mesmo? Não é bem isso o que espelha a pesquisa “Quem é o Jornalista 

Brasileiro”, de 2012. Realizado pela Universidade Federal de Santa Catarina, em 

convênio com a Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), o levantamento revela 

que as mulheres brancas, solteiras, com até 30 anos representam o maior contingente 

empregado nas redações. A enquete ouviu 2.731 jornalistas de todas as unidades da 

federação e do exterior e apontou que, quanto às condições de trabalho, as jornalistas 

eram mais jovens, ganhavam menos que os homens, representavam a maior parte dos 

profissionais em todas as faixas que recebiam até cinco salários mínimos e o menor 

contingente entre todas as faixas com renda superior a cinco salários mínimos. 

Os dados do estudo são atestados por quem atua no batente. A editora executiva 

do Diário de Pernambuco, Paula Losada, percebe que a assimetria de gênero ainda tem 

lugar nas redações. “Eu tive muita sorte. Tive chefes homens e mulheres e nunca fui preterida. 

Pelo contrário, fui valorizada. Mas me considero como uma exceção. Ainda tem muito 

machismo nas redações. É uma coisa meio que ‘velada’” (LOSADA, 2012
16

). 

Quando percebemos, nesses veículos, as arquiteturas globais consolidadas que 

ditam etapas de elaboração semelhantes no tratamento das notícias, visualizamos pontos 

de contato entre os fenômenos que envolvem a participação feminina na esfera pública e 

que permeiam o cotidiano das mulheres inseridas em outros setores da economia 

mundial e alicerçam as bases da divisão sexual do trabalho. Estamos lidando com 

similaridades que ainda revelam traços da subalternidade delas nas engrenagens desse 

mercado.  

A “lógica de gênero”, conceituada por Monika Djerf-Pierre, obedece a um 

padrão geral no setor: os homens são responsáveis pela produção de notícias sobre a 

esfera da política, negócios e poder, recorrem às fontes do sexo masculino e assumem o 

“manto da objetividade”. Enquanto que as jornalistas cobrem a esfera privada, escutam 

fontes do sexo feminino e produzem uma escrita mais intimista. Para ela, essas 

empresas associaram status e poder a características da masculinidade como imperativas 

                                                 
15

 Disponível em: http://oglobo.globo.com/economia/sip-aumenta-numero-de-mulheres-no-comando-das-

redacoes-6400690. Acesso em: 5/11/2012, às 19h. 
16

 Entrevista concedida à autora do artigo. 
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ao gerenciamento dos negócios. Dessa forma, ainda são visíveis estratégias de controle 

masculino nesses ambientes de produção cultural, como alerta a jornalista do Cimac
17

, 

Sara Lovera, em artigo publicado no Observatório da Imprensa
18

, em 2011:  

 

La participación femenina en la operación y creación de 

contenidos en los medios, en África, Europa y América Latina, 

varía entre el 20 y el 36 por ciento. Dos países están a la zaga, 

India con el 12.2 por ciento y Japón con el 9 por ciento. En 

México la participación femenina es como sigue 23.5 por ciento 

en radio y televisión y hasta el 45 por ciento en prensa escrita. 

No obstante los cambios son muy lentos. A ello habría que 

agregar que mientras intentamos en distintos espacios analizar a 

los medios y a la comunicación, los hombres continúan desde 

sus consorcios e intereses controlándolos. Eso incluye a la 

forma, el lenguaje, la jerarquización, el contenido de la 

información en muchos, cientos, tal vez miles de medios 

alternativos. (LOVERA, 2011
19

) 

 

As concepções, por sua vez, alicerçam a imagem e a missão de determinadas 

corporações do setor. Esses desvalores, que fundamentam a existência dos “tetos de 

vidro”, não estão somente incutidos na mídia local, são reproduzidos em escala 

mundial, como o que descreve a Jornalista da EBC, Mara Régia di Perna: “No mercado 

de trabalho, principalmente, nas áreas de economia e jornalismo, a “mulher maravilha” 

continua perdendo espaço para o "Super Homem". Inconstância de temperamento, 

estresse e ansiedade, são elementos muito mal vistos e prejudiciais à ascensão feminina 

ao poder e ao comando (DI PERNA, 2012
20

). 

Tal situação, diagnosticada por diversos estudos como os que estamos 

analisando nesse artigo, levaram a UNESCO a elaborar, em 2012, 112 indicadores de 

mídia sensíveis ao gênero (GSIM). A iniciativa consiste em favorecer à visibilidade das 

assimetrias no exercício do poder nas organizações de imprensa e contribuir para que a 

                                                 
17

 Agência de notícias feminista, situada no México. 
18

 Disponível em: http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/mulheres_na_midia_mexicana. 

Acesso em: 15/06/2012, às 16h. 
19

 Tradução nossa: A participação feminina na operação e criação de conteúdo nos meios de 

comunicação, na África, Europa e América Latina, varia entre 20 e 36 por cento. Dois países estão 

atrasados: a Índia, com 12,2% e o Japão, com 9%. No México, a participação das mulheres é de 23,5% no 

rádio e na televisão e até 45% nos jornais. No entanto, as mudanças são muito lentas e, enquanto tentamos 

analisar diferentes espaços na mídia e comunicação, os homens continuam fazendo consórcios no 

interesse de controlá-los. Isso também inclui a forma, a linguagem, a hierarquia, o conteúdo de 

informação em muitos, centenas, talvez milhares de meios de comunicação alternativos.  
20

 Entrevista concedida à autora do artigo. 
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divisão sexual do trabalho seja diagnosticada e estudada também entre as empresas do 

setor. Segundo a organização Artigo 19, os GSIM estabelecem parâmentos para: 

(a) Ações de promoção da igualdade de gênero nas 

organizações de mídia, nos espaços de tomada de decisão, 

nos locais e nas condições de trabalho e nas organizações 

de representação (de profissionais ou das empresas); (b) A 

elaboração de códigos éticos ou políticas em favor da 

igualdade de gênero no conteúdo de mídia; (c) Acesso à 

capacitação e treinamento; (d) Representação de gênero no 

conteúdo de mídia, notícias e atualidades; (f) Publicidade. 

(ARTIGO 19, 2017, p.9) 

 

Os indicadores da UNESCO são uma resposta às proposições da Plataforma de 

Ação da Conferência da Mulher, de Pequim (1995) e da Convenção Internacional sobre 

Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (1979), dentre outras 

iniciativas que visam o estabelecimento de relações igualitárias entre homens e 

mulheres no mundo. Eles representam importante reconhecimento, no contexto 

internacional, das assimetrias de gênero nas redações e podem significar parâmetros 

para análise acerca da posição que as mulheres ocupam nos grupos de mídia.  

 

Conclusão 

Ao integrar os fenômenos culturais, políticos, econômicos e sociais que 

estruturam as relações de gênero, a mídia mainstream opera no sentido da manutenção 

do status quo. A relativa ruptura provocada pela ascensão feminina ao staff de algumas 

companhias do setor, apesar de ser visível, ao menos no Brasil, não causou 

descentramento no comando masculino nas áreas executivas. Mas não podemos ser 

simplistas em nossas análises. A paridade não significará a imediata produção de 

notícias equilibradas no tocante aos direitos das mulheres, uma vez que os valores 

patriarcais não colonizaram, apenas, as mentes dos homens.  

As mídias estão em transição. A adoção de valores que se aproximam da 

paridade de gênero convive com atitudes institucionalizadas nas rotinas de produção 

que traduzem a divisão sexual do trabalho e relações sociais de sexo que perduram e 

impedem muitas mulheres de almejar cargos executivos. Os tetos de vidro são reais em 

um mercado onde a reprodução do patriarcado fundamenta as opressões/discriminações 

praticadas contra o gênero feminino e é responsável pela primazia masculina em boa 

parte das corporações.  
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Contudo, a aparente sub-representação feminina nesses grupos não acontece sem 

que as profissionais do campo reconheçam o fenômeno e lutem contra a sua reprodução. 

As mulheres não estão no topo do poder, em igualdade de condições com os homens, 

nas cadeias de informação por conta dos reflexos de uma subordinação consciente. 

Estamos lidando com análises que evidenciam resquícios de uma violência simbólica. 

Elas têm sido silênciadas nas redações. 

Reivindicar mais espaço nos postos de chefia dos meios de comunicação não 

basta. A maior batalha das mulheres, também nessa seara, é pelo reconhecimento delas, 

em todos os níveis, como sujeitos da história. A luta feminina também gira em torno da 

construção de novos métodos de enfrentamento aos sistemas que alicerçam as 

opressões/discriminações. Métodos que não fragmentem os campos de produção de 

conhecimentos e que, assim como os que subsidiam a Economia Política Feminista, 

estudem os fenômenos sociais em meio aos fatores políticos, econômicos, culturais que 

norteiam a vivência das mulheres no globo.  

 Os homens permanecem em uma cômoda posição de mando, mas, é possível 

notar que não há mais tolerância tanto das mulheres, quanto das entidades e associações 

internacionais de jornalistas diante dessa assimetria. As conquistas das mulheres nesse 

percurso anunciam que novas relações estão sendo tecidas e que as transformações só 

poderão ocorrer com a consciência e a ação emancipadora do sujeito coletivo que busca 

a superação das desigualdades. Os avanços favorecerão ao exercício de uma 

comunicação que irá colocar homens e mulheres no centro de todos os acontecimentos, 

o que, fatalmente, implicará no maior desenvolvimento desse importante campo social. 
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