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Resumo 

Este trabalho propõe uma reflexão sobre edição especial do programa Jornalismo em 

Debate, veiculado na Rádio Ponto UFSC, webemissora do Curso de Jornalismo da 

Universidade Federal de Santa Catarina. Produzido por alunos bolsistas e voluntários do 

Laboratório de Radiojornalismo, o programa, em formato de mesa de debates, destina-

se a análises da produção e cobertura jornalísticas de temas que estão na pauta da mídia 

brasileira. A edição aqui refletida teve como tema central Cultura do Estupro e 

Representação da Mulher na Mídia. Buscou analisar a cobertura da imprensa nacional 

em pautas de assédio e violência contra a mulher e o papel do jornalista no debate sobre 

a cultura do estupro. Como debatedores convidados, contou com a participação de 

discentes e docentes do curso, jornalistas, analistas de mídia e ativistas feministas. 
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Introdução 
 

 Do assédio verbal em espaços públicos à agressão física no ambiente doméstico, 

a violência contra a mulher possui diferentes nuances. E, embora esta problemática não 

seja nova, foi apenas nos últimos anos que ganhou espaço na pauta jornalística, 

sobretudo nos grandes veículos. O que não significa, porém, que tanto a questão quanto 

a sua (in)visibilidade não venham há muito sendo debatidas.    

Os movimentos feminino e feminista se fortaleceram no Brasil principalmente 

com o fim da Primeira Guerra Mundial, ganhando força em um contexto de 
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industrialização, a partir das lutas pelo direito ao voto, pela melhoria das condições de 

trabalho e pela ampliação do nível educacional das mulheres (BLAY, 2003; PINTO, 

2010). Como é característico dos processos sócio-históricos, a conquista dos direitos 

das mulheres se deu de forma bastante complexa, acompanhando as transformações na 

estrutura da organização social, em especial, do papel da mulher. A pesquisadora June 

Edith Hahner (2003, p.44) explica que, por muitos anos, a autoridade sobre a mulher 

permaneceu com o pai ou com marido. Isto porque “de acordo com a estrutura do 

sistema de direito civil brasileiro no século XIX, uma extensão das Ordenações 

Filipinas, as mulheres eram perpetuamente menores. (E o Código Civil de 1916 não 

mudou realmente a questão)”. Outro exemplo de tal cultura de dominação pode-se 

verificar nos chamados “crimes de honra”, que encontravam brecha na interpretação do 

antigo Código Penal, que vigorou até 1940
6
, para justificar assassinatos cometidos, 

principalmente, por pais e maridos contrariados pelo comportamento das mulheres sob 

sua guarda. Foi somente em 1962, a partir do Estatuto da Mulher Casada, que o 

princípio de incapacidade feminina é revogado. Ainda mais adiante, a determinação de 

igualdade veio apenas com a Constituição Federal de 1988. Contudo, para além das 

mudanças legislativas, a garantia dos direitos ainda hoje coloca-se como desafio pela 

necessidade de uma mudança cultural. 

De acordo com uma pesquisa da ActionAid sobre o tema, 86% das brasileiras 

entrevistadas já sofreram assédio em público. Os depoimentos revelam que isso causa 

impacto direto no comportamento, na rotina e nas escolhas cotidianas das mulheres, que 

buscam formas de se protegerem. Entre as estratégias mais citadas estão: mudar um 

caminho usual (55%), evitar determinados locais (52%), manter contato confirmando 

que está bem (48%) e estar acompanhada (44%).  

Além disso, os casos de agressão e violência contra a mulher são comum e 

historicamente retratados como crime passional, ou seja, aceitando a ideia de que as 

mulheres possam ser assassinadas “por amor”. Neste sentido, tornou-se icônica a 

campanha "Quem ama não mata", um movimento criado em dezembro de 1976, pela 

defesa da vida das mulheres e pela punição dos assassinos, motivado pela morte de 

Angela Diniz, assassinada pelo esposo. Eva Alterman Blay (2003) relembra o trecho do 

                                                 
6
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artigo publicado por Carlos Heitor Cony na revista Fatos e Fotos – Gente, que assim 

comentava o crime: 

 

[...] Eu vi o corpo da moça estendido no mármore da delegacia de 

Cabo Frio. Parecia ao mesmo tempo uma criança e boneca enorme 

quebrada... Mas desde o momento em que vi o seu cadáver tive 

imensa pena, não dela, boneca quebrada, mas de seu assassino, que 

aquele instante eu não sabia quem era.[...] A chamada privação de 

sentidos provocada pela paixão pode fazer do mais cordial dos homens 

um assassino. (BLAY, 2003. vol.17 no.49) 

 

Este sentimento que justificaria atos de violência, muitas vezes, aparece também 

nomeado como ciúme, romantizado como uma forma de demonstração de amor ou 

como uma espécie de doença. Como exemplo, basta uma rápida pesquisa no Google 

utilizando a expressão “mulher assassinada por ciúmes” para demonstrar a permanência 

deste tipo de abordagem. Considerando apenas as reportagens publicadas no último ano, 

encontramos entre os primeiros resultados os seguintes títulos publicados pelo portal 

G1: Mulher é morta a facadas pelo marido por ciúmes na Bahia
7
; Por ciúmes, 

fazendeiro mata esposa com cinco tiros em Chupinguaia, RO
8
; Preso por matar 

companheira diz que cometeu crime por ciúme, afirma PM
9
. Mas esta não é uma 

questão que aparece apenas em um veículo de comunicação, como podemos verificar ao 

analisar outras publicações como: Homem mata a mulher por ciúmes e se mata em 

seguida, do portal R7
10

; Jovem esgana namorada grávida até a morte por ciúmes em 

Itaúna, do Estado de Minas
11

; e Por ciúmes, homem mata mulher a facadas em 

Campinas, do Correio Popular
12

.     

De acordo com Nilda Jacks (2015, p.238), “os meios são importantes na vida das 

pessoas porque produzem sentido, porque fazem parte da cultura e não atuam apenas 

como transmissores ou produtores autônomos de significados e imaginários. Eles fazem 

parte de diversas instituições de significação, como a política, a família, a educação, 
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entre outras". De modo que o Jornalismo possui papel fundamental tanto na divulgação 

de informações como em sua problematização, como salienta Jorge Pedro Sousa: 

 

[...] de alguma forma, as notícias, entre múltiplas outras funções, 

participam na definição de uma noção partilhada do que é atual e 

importante e do que não o é, proporcionam pontos de vista sobre a 

realidade, possibilitam gratificações pelo seu consumo, podem gerar 

conhecimento e também sugerir, direta ou indiretamente, respostas 

para os problemas que quotidianamente os cidadãos enfrentam. As 

notícias, ao surgirem no tecido social por ação dos meios jornalísticos, 

participam na realidade social existente, configuram referentes 

coletivos e geram determinados processos modificadores dessa mesma 

realidade (SOUSA, 2002, p.119).   

 

No entanto, “(...) como produto social, o Jornalismo reproduz a sociedade em 

que está inserido, suas desigualdades e suas contradições” (MEDITSCH, 1997, p.11). E, 

as notícias sobre acontecimentos que envolvem casos de violência contra a mulher estão 

carregadas de ambas. Neste sentido, o direcionamento de reportagens, como as 

anteriormente citadas, acaba por reforçar uma cultura que naturaliza a violência ao 

buscar justificativas que amenizariam o ato, normalmente, atribuindo alguma parcela de 

culpa à própria vítima.    

Promover o conhecimento e o debate sobre o exercício da profissão e o papel da 

mídia na produção da cobertura de temas sociais relevantes como este é da conta da 

própria função social do Jornalismo. Entretanto, este debate e esta reflexão não são 

abordados com muita frequência pelos meios de comunicação, sobretudo a chamada 

grande imprensa. Ou seja, o jornalismo não discute o jornalismo, como este produz suas 

coberturas. No meio rádio, entre as poucas experiências neste sentido podemos citar : 1) 

“o programete de cinco minutos ‘Observatório da Imprensa”, com comentários de 

Alberto Dines avaliando as coberturas da mídia em geral”, transmitido pela Cultura FM 

de São Paulo e a MEC do Rio de Janeiro (ZUCULOTO, 2012, p. 212-217); e 2) o 

“Mídia em Debate – debates ao vivo entre profissionais da comunicação e 

representantes da sociedade sobre o tratamento da mídia aos fatos jornalísticos em 

relevância na semana”, veiculado pela FM Cultura de Porto Alegre entre 2000 e 2002 

(ZUCULOTO, 2012, p. 185). Caracterizando, segundo os exemplos, que iniciativas 

deste tipo de análises pelo rádio, quando  presentes, ocorrem principalmente em 

emissoras públicas. 
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Podemos afirmar que a discussão sobre as relações entre a mulher e a mídia se 

faz importante, tanto nos próprios meios de comunicação quanto na formação de novos 

profissionais, para qualificar a informação jornalística. Ao mesmo tempo, pode ser 

ainda uma forma de combater a continuidade de práticas que refletem e reforçam o 

machismo e a opressão feminina também dentro dos locais de trabalho do jornalismo. 

Objetivando tal reflexão e partindo desta contextualização como pauta e pré-produção é 

que foi produzida a edição do programa "Jornalismo em Debate: A Cultura do Estupro e 

a Representação da Mulher na Mídia", cuja experiência é apresentada e refletida neste 

artigo. O presente trabalho, assim, expõe reflexões sobre a produção jornalística do 

programa e, ao mesmo tempo, sobre o tema pautado na edição bem como, dentro de sua 

finalidade principal, analisa a cobertura midiática da questão.   

 

O Jornalismo em Debate 

 

Jornalismo em Debate é um programa estruturado como mesa-redonda, 

possibilitando o debate entre seus participantes.  Com duração de cerca de uma hora e 

meia e veiculação ao vivo pela webemissora Rádio Ponto,  é produzido por bolsistas do 

Laboratório de Radiojornalismo e por alunos voluntários de diferentes semestres do 

curso de Jornalismo da UFSC. Nos semestres letivos em que a disciplina homônima é 

ofertada no curso, tem edições quinzenais. Em outros, como ocorreu em 2016, vai ao ar 

em produções especiais. Essas edições do ano de 2016, e em especial as em análise 

neste artigo, contaram com treze estudantes envolvidos: Beatriz Hammes Clasen, Fabio 

Tarnapolsky, Janine Silva, Artur Búrigo, Caroline Selbach, Guilherme Longo, Jéssica 

Antunes, João Paulo Mallmann, Júlia Dariva, Luiz Felipe Buzzi, Anna Beatriz La 

Marca, Brenda Dilli e Michel Gomes. De acordo com Ferraretto (2014, p.74), neste 

formato opinativo “cada integrante da mesa expõe sua opiniões, que vão se 

complementando. Mesmo que haja divergência de posicionamentos, o objetivo 

principal é fornecer um quadro completo a respeito do assunto enfocado”. Cabe 

ressaltar que o programa, criado em 2011, é também uma atividade pedagógica, que 

permite aos envolvidos no processo produtivo a prática das especificidades da 

linguagem radiofônica.  Seus objetivos fundamentam-se no plano de ensino da 
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disciplina Cátedra FENAJ/UFSC de Jornalismo para a Cidadania, que descreve as 

seguintes finalidades: 

  

Debater, analisar e compreender temas relativos à mídia e ao 

jornalismo, possibilitando não apenas aos estudantes do 

segmento e aos jornalistas, mas também ao público em geral, 

por se tratar de um programa de rádio via internet, o 

conhecimento de procedimentos profissionais e sua relação 

com a ética, com a teoria, com a técnica e com a estética, 

disseminados em diferentes suportes tecnológicos. Ao mesmo 

tempo, especialmente aos estudantes e aos jornalistas, permite 

aprofundar conhecimentos teóricos e técnicos, além da prática 

e da experimentação desenvolvidos nas demais disciplinas do 

Jornalismo, especialmente as da área radiojornalística. E para 

todos – estudantes, jornalistas e audiência potencial – 

representa contribuição para o entendimento crítico da mídia. 

(UFSC, JOR5956, 2011) 

  

A Rádio Ponto, considerando-se uma estação pública, busca montar a sua grade 

a fim de oferecer uma programação educativa e informativa de qualidade. "Precisam ser 

educativas, disseminar a cultura e atender aos interesses, em termos de comunicação, da 

sociedade. Também devem ser programações que contenham universalidade, 

diversidade, regionalização, independência e diferenciação" (ZUCULOTO, 2010, p. 

243). Nesta linha editorial é que se insere o Jornalismo em Debate, pautando o direito 

da cidadania de acesso à informação de qualidade, oferecendo meios para compreender 

e analisar o funcionamento da mídia brasileira. 

 Deste modo, suas edições objetivam: 1) promover análise da produção 

jornalística e da cobertura midiática, em especial sobre temas de grande relevância 

social; 2) estimular estudantes e ouvintes a problematizar e questionar, buscando 

entender o papel do profissional de jornalismo na produção de conteúdo e na formação 

da opinião pública; e 3) possibilitar aos estudantes o exercício da prática jornalística, 

favorecendo a formação ética e o diálogo entre os conhecimentos teóricos e técnicos 

desenvolvidos nas disciplinas do curso de Jornalismo da UFSC. A edição Cultura do 

Estupro e Representação da Mulher na Mídia buscou debater como preconceito, 

machismo e misoginia estão presentes nas rotinas produtivas e na cobertura da mídia, 

com destaque às notícias sobre casos de estupro coletivo e de assédio que estavam em 

pauta. A proposta do programa parte da compreensão de que todas as produções 

midiáticas se “constituem também fatores educativos, já que todos influenciam na 
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formação de valores e nos padrões de comportamento do público” (KAPLÚN, 1994, 

p.20). Neste sentido, o Jornalismo em Debate atua em duas vertentes: busca, primeiro,  

promover conhecimento sobre o exercício do Jornalismo, a produção da informação 

jornalística, a profissão do jornalista e sua área de atuação, e em segundo, sobre o tema 

que está na pauta do dia. Por se tratar de programa seriado, cada edição aborda um novo 

tema. Para a definição, considera-se a importância do assunto para o jornalismo (tanto 

no espaço profissional como acadêmico), ao mesmo tempo em que se aproveita a 

sazonalidade das pautas de maior relevância no período de produção do programa. 

 

A Cultura do Estupro e a Representação da Mulher na Mídia 

 

 Em 21 de maio de 2016, uma jovem de 16 anos foi estuprada por 33 homens em 

uma comunidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Vídeos e fotografias do crime 

circularam pela internet. No dia 7 de junho do mesmo ano, foram divulgados trechos da 

entrevista em que o cantor Biel assediou a repórter do portal iG que realizava uma 

entrevista com ele. Embora representem diferentes formas de manifestação de violência 

contra a mulher, ambos os casos tiveram ampla repercussão nos espaços da mídia 

tradicional e nas redes sociais. 

 É possível encontrar diversas matérias publicadas em sites de grandes jornais do 

país que abordaram o caso do estupro coletivo na zona oeste do Rio de Janeiro. Uma  

matéria escrita por Alba Valéria Mendonça, veiculada pelo portal G1 cinco dias depois 

do crime, inicia com o lead da seguinte maneira: “A jovem de 16 anos que teria sido 

vítima de um estupro coletivo em uma comunidade da Zona Oeste do Rio foi levada a 

um hospital na manhã desta quinta-feira (26) para fazer exames e ser medicada”
13

. As 

palavras grifadas aqui passam um sentido de  inverdade, “teria sido vítima”. Como as 

convidadas ressaltaram durante o Jornalismo em Debate, o uso das palavras é parte 

importante do papel do jornalismo na sociedade, ponto que também foi questionado 

pelas internautas que comentaram e repudiaram o ato nas redes sociais.  

Outra questão bastante presente no caso foi a espetacularização. Neste sentido, 

Yasmin Cardoso (2016, p.9) critica a mercantilização da notícia, afirmando que  a 

“notícia ‘foi estuprada por mais de 30’. Ao mesmo tempo,  

                                                 
13

 Disponível em: https://goo.gl/Mjw5jR 
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[...] além do espetacular “mais de 30”, com o passar das horas 

não se tinha certeza se tinha acontecido um crime e para reverter 

a falta de apuração, os meios de comunicação colocaram 

diversos fatores como determinantes como, por exemplo, dados 

de que ela era envolvida com o tráfico de drogas, que ela era 

usuária de substâncias entorpecentes e que ela tinha tido um 

filho com 13 anos e principalmente na noite do crime ela estava 

sob efeito de drogas e estava em um baile funk (CARDOSO, 

2016, p.9-10). 

 

Desde o início, as redes sociais foram um importante espaço de repercussão e 

disseminação das notícias sobre o estupro. Contudo, dois movimentos paralelos 

ganharam força a partir deste compartilhamento. A culpabilização da vítima se deu de 

diferentes formas nos espaços de interação, entre as quais, com a divulgação de imagens 

da jovem, segurando armas de fogo por exemplo, que passaram a circular com dizeres 

como “não é santa” e “se mete com bandidos”. Contudo, as redes também foram 

responsáveis por impulsionar um movimento de repúdio ao crime, aos vídeos e imagens 

postadas online que gerou mais de 800 denúncias anônimas
14

 enviadas para a Delegacia 

de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) e ao Ministério Público do Rio 

A partir desses pontos, a edição aqui apresentada do programa Jornalismo em 

Debate discutiu como esses casos e outros casos de violência contra a mulher foram 

retratados pela imprensa e também o machismo no meio jornalístico. Deste modo, a 

edição transmitida no dia 22 de junho de 2016, buscou problematizar e debater como o 

preconceito, o machismo e a misoginia estão presentes nas rotinas produtivas e na 

cobertura da mídia, com destaque para as notícias sobre os casos de estupro coletivo e 

de assédio que estavam em pauta. 

 O programa foi apresentado e mediado pelos alunos e bolsistas do Laboratório 

de Radiojornalismo Felipe Buzzi e Jéssica Antunes. O foco da edição foi a participação 

de mulheres profissionais de jornalismo e militantes das questões de igualdade de 

gênero. As debatedoras foram convidadas considerando sua participação e experiência 

no ambiente de comunicação, área de especialização e atuação no meio jornalístico.  De 

modo que, buscaram-se convidadas que pudessem contribuir para a compreensão do 

tema considerando sua relação e experiência com os temas de gênero. Ainda, 

considerou-se a importância de um equilíbrio entre o universo acadêmico e profissional, 

                                                 
14

 Disponível em: https://goo.gl/x6zreJ 
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o perfil dos convidados quanto a possível forma de abordagem das questões em pauta, 

objetivando o tratamento ético e plural. Isto porque a proposta do programa é dar voz 

aos diferentes setores da sociedade, entre os quais se pode destacar: os profissionais do 

jornalismo, professores e pesquisadores da área e representantes da sociedade.  

 As especialistas convidadas para debater o tema foram: Cristina Scheibe Wolff, 

mestra em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, coordenadora 

do Laboratório de Estudos de Gênero e História, coordenadora editorial da Revista 

Estudos Feministas e organizadora do Fazendo Gênero; Gabriela Duarte, formada em 

Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e repórter de 

Comportamento da editoria de Estilo de Vida do Diário Catarinense; Paula Guimarães, 

formada em Comunicação Social - Habilitação em Jornalismo pela Universidade do Sul 

de Santa Catarina (Unisul), integrante da Frente Nacional pela Legalização do Aborto e 

idealizadora do Catarinas e Leila Haddad, graduanda no curso de Jornalismo da UFSC e 

integrante do Coletivo Jornalismo sem Machismo desde sua criação, em 2014.  

 Para contextualização do assunto, foram abordadas a representação da cultura do 

estupro na mídia brasileira, a culpabilização da vítima e a escolha de palavras nas 

matérias publicadas dos casos comentado, sendo eles o estupro coletivo no Rio de 

Janeiro e o assédio do cantor Biel com a repórter do portal IG. No caso da jovem 

estuprada no Rio de Janeiro, grandes jornais produziram reportagens mencionando o 

histórico da moça, citando o uso de drogas e até porte de arma, além de usar termos 

como "supostamente" e "teria sido" ao escrever a notícia. Quanto à acusação da 

jornalista do iG contra o cantor Biel, o portal de notícias que inicialmente se posicionou 

em defesa da jovem acabou a demitindo um mês após o ocorrido.  

As convidadas iniciaram o debate a partir de tópicos levantados na reportagem 

transmitida sobre o tema no início do programa, discutindo a responsabilidade do 

jornalista nas coberturas e o ato de protagonizar a vítima de maneira pejorativa, 

ocultando os agressores. Ainda, a formação e a preparação do estudante de jornalismo 

para a abordagem de temas preconceituosos. 

De acordo com a pesquisa “Análise da Cobertura da Imprensa sobre Violência 

contra Mulher”, realizada pelo ANDI – Comunicação e Direitos e pelo Instituto Patrícia 

Galvão em 2010, há uma tendência na cobertura de pautas sobre violência contra a 

mulher. O foco estaria, principalmente, em fatos individualizados e relatados a partir de 
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um viés policial, deixando de lado a questão do problema social e o aprofundamento do 

assunto. Neste sentido, casos que envolvem violência física lideram a cobertura do 

tema, ocupando 48% do total. 

A pesquisa apontou também que 19% das notícias sobre mulher e violência são 

apresentadas nas chamadas de capa, mas não por ocuparem um lugar de prestígio nos 

jornais. Ao contrário, as chamadas colocam-se como estratégia para chamar a atenção 

do público dentro da lógica de uma abordagem que apóia-se no factual para configura-

se sensacionalista. 

 

Mais de 80% das notícias analisadas não apresentam denúncias sobre 

o problema da violência contra as mulheres, assim como não oferecem 

um olhar crítico sobre as causas do fenômeno e não discutem 

propostas ou soluções para o problema. Os dados sugerem, portanto, 

despreocupação ou despreparo por parte dos profissionais de imprensa 

em oferecer ao tema cobertura investigativa – que incluiria a apuração 

de causas e a busca de soluções, além da crítica à insuficiência das 

políticas públicas ou mesmo exemplos de iniciativas bem-sucedidas e 

que poderiam ser replicadas em outras localidades. (ANDI - 

Comunicação e Direitos; Instituto Patrícia Galvão, 2010) 

  

Além das especificidades da cobertura e da representação, outra questão 

igualmente importante é a presença das mulheres na prática da profissão. De acordo 

com Rocha, quando as mulheres começaram a ocupar espaços na redação, em 1939, 

representavam apenas 2,8% dos jornalistas. A partir daí, os números aumentaram 

constantemente até que, no final da década de 1980, as mulheres ultrapassam os homens 

ocupando mais de 50% das redações na cidade de São Paulo (apud ROCHA). A 

pesquisa “Quem é o jornalista brasileiro? - Perfil da profissão no país”, realizada pelo 

programa de Pós-Graduação em Sociologia Política da UFSC, em parceria com a 

Federação Nacional dos Jornalistas – FENAJ, mostra que, ao final de 2012, os 

jornalistas brasileiros eram majoritariamente mulheres brancas, solteiras, com até 30 

anos, ocupando 64% de representação da categoria.  

Contudo, seja como repórter, personagem ou fonte, a mulher ainda não está 

segura quando o assunto é o seu espaço na mídia. Os dois casos debatidos no programa 

demonstram a tendência de culpabilização da vítima, bem como de contestação da 

validade da denúncia. Uma situação que acaba por se repetir em outros espaços sociais, 

inclusive naqueles deveriam protegê-las. Este comportamento expõe as mulheres a uma 
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nova violência e desincentiva a efetivação de denúncias. Um ponto bastante debatido 

pelas convidadas e que deixa ainda como questionamento: "até quando vão ser punidas 

as mulheres que denunciam seus agressores?". 

 Citando a campanha “Jornalistas Contra o Assédio”, criada nas redes sociais, as 

jornalistas discutiram como o assédio é caracterizado e tratado no jornalismo. A partir 

disso, contaram experiências de assédio no mundo profissional. Destaca-se aqui a fala 

da jornalista Gabriela Duarte constatando que "não possui nenhuma colega jornalista 

que não tenha passado por uma situação constrangedora enquanto estava trabalhando". 

Seu comentário dimensiona a amplitude de uma situação ainda pouco debatida no 

mundo do trabalho jornalístico, criticando a falta de respeito direcionado às 

profissionais femininas, já que os ambientes de trabalho jornalísticos eram 

predominados por homem até o fim do século XIX.  

 Neste sentido, na história do jornalismo, chama-se a atenção para Francisca de 

Aculodi. Segundo Pedro Gómez Aparício (apud PETERS, 1996, p. 07), Francisca foi a 

primeira profissional do jornalismo na Europa e fundou e dirigiu o jornal Noticias 

Principales y Verdaderas, em 1683, na Espanha. No Brasil, as mulheres jornalistas só 

ganharam espaço depois da década de 1930 e, ainda assim, eram discriminadas nas 

redações (RIBEIRO, 1998). Antes disso, foram poucas as mulheres que conseguiram 

atuar, como exemplo, podemos citar a jornalista Nísia Floresta (1810-1885). Feminista 

e uma das pioneiras da imprensa brasileira, escreveu sobre a situação das mulheres 

defendendo, entre outras pautas, uma educação mais ampla, não restrita às tarefas da 

vida doméstica e que permitisse a formação da mulher em cursos superiores 

(HAHNER, 2003, p.84). 

 Embora sejam maioria no mercado de trabalho, ainda hoje as mulheres 

encontram dificuldade para se afirmarem na profissão, principalmente nos cargos de 

chefia. Neste sentido, as discussões promovidas no programa buscaram criticar os 

padrões impostos tanto pela sociedade quanto por empresas da imprensa nacional. Os 

padrões de beleza e comportamento ignoram e, muitas vezes, atrapalham o 

desenvolvimento de competências essenciais para o exercício da prática jornalística. De 

certa forma, esta situação já registrada desde o início da imprensa feminina, a exemplo 

disso, podemos citar que as primeiras revistas segmentadas eram produzidas e dirigidas 

por homens, sendo permitido às mulheres participar da elaboração de conteúdos muito 
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pontuais, como colunas que ensinavam dicas de cuidados com o lar. E claro que se 

considera aqui a cultura da época e, até por isso, fica ainda mais difícil compreender 

que ainda hoje as mulheres tenham dificuldades de adentrar determinadas áreas de 

cobertura, tais como o esporte e a política.  

 Entre as profissionais que quebraram paradigmas e abriram caminhos, é 

importante relembrar a história de Neuza Pinheiro Coelho, primeira mulher repórter de 

campo de futebol, e de Helle Alves, que como repórter no Diários Associados, produzia 

reportagens sobre a prostituição em São Paulo, enfatizando os aspectos policial, 

econômico e social (apud ROCHA, OLIVEIRA, KUHL, 2013).  

Outra perspectiva abordada e discutida no programa foi a participação do 

público feminino como consumidor crítico das produções da mídia. Neste ponto, 

buscou-se colocar em debate a contraposição entre a influência da mídia e a criticidade 

do público, focando na mudança de linha editorial de revistas que são destinadas ao 

leitor jovem, principalmente meninas entre 13 e 16 anos, introduzindo temáticas como 

feminismo e empoderamento nas publicações e possibilitando ao jornalismo um novo 

ciclo de produções. Neste sentido, é possível afirmar que as publicações que estão 

caminhando no sentido de compreender e acompanhar as mudanças no perfil dessas 

jovens consumidoras perceberam o ressurgimento deste nicho de mercado, ainda que 

não tenhamos publicações feministas, ao menos fora dos espaços online, como já foi 

registrado em outros momentos da história da imprensa (BUITONI, 1981). 

 

Considerações finais 

 

O programa, ao propor a análise da cobertura jornalística sobre um tema de 

grande relevância social, estimulou estudantes e ouvintes a problematizar e questionar 

sobre o papel do jornalismo na produção de conteúdo e na formação da opinião pública. 

A edição Cultura do Estupro e Representação da Mulher na Mídia colocou em debate as 

formas como o preconceito, o machismo e a misoginia estão presentes nas rotinas 

produtivas e na cobertura da mídia, com destaque às notícias sobre os casos de estupro 

coletivo e de assédio que estavam na pauta nacional. 

 Ao analisar a produção jornalística sob a perspectiva da participação e da 

representação das mulheres no jornalismo foi possível abrir novos meios de discussão e 
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de reflexão sobre a importância que as mulheres jornalistas, mulheres fontes, mulheres 

notícia possuem no meio jornalístico. Quando pautamos discussões como essas e 

disponibilizamos para o público através de um programa radiofônico, como é o 

Jornalismo em Debate, o objetivo é  promover a formação de estudantes e profissionais, 

a fim de que ofereçam um conteúdo plural, de forma crítica e ética. Isto através da 

reflexão pela própria mídia jornalística, seus profissionais e estudantes, além de 

incentivar no público o senso crítico ao consumir os produtos midiáticos.  

 Transmitido pela web, os debates do programa têm potencial para atingir um 

público extremamente amplo, desde alunos a jornalistas e a audiência em geral, em 

qualquer lugar do mundo. Além do alcance ao vivo, o programa Jornalismo em Debate 

fica disponibilizado permanentemente no acervo online da Rádio Ponto UFSC em seus 

diversos perfis na rede (site
15

, Facebook
16

 e Mixcloud
17

), possibilitando acesso a 

qualquer momento. Considera-se, então, que este é um programa que contribui para a 

formação do jornalista, estimula a crítica da mídia e o exercício da cidadania.  Da 

mesma forma, ajuda a promover a compreensão de como o papel do profissional 

jornalista é intrínseco à função social do Jornalismo. Ainda, considerando o processo de 

produção e o resultado final do programa, podemos observar que sua experiência 

contribui para estudos sobre a função e transformação do rádio e seus usos pelo 

jornalismo bem como, e especialmente, é uma contribuição à análise do jornalismo 

praticado hoje no Brasil. 
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