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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo compreender as particularidades da cobertura
jornalística realizada por mulheres correspondentes em zonas de conflito bélico. Para
tanto, foi executada uma pesquisa qualitativa, utilizando-se como técnica a entrevista em
profundidade com três repórteres brasileiras que atuam em áreas de guerra: Adriana
Carranca, Deborah Berlinck e Patrícia Campos Mello. Buscou-se contextualizar a atuação
de mulheres nesses ambientes; refletir sobre os desafios da correspondência na condição
de mulher; e analisar as especificidades do trabalho que elas desempenham em áreas de
conflito armado. Concluiu-se que as jornalistas têm mais facilidade de acesso às fontes,
sofrem o risco adicional de estupro e têm preferência por retratar o lado humano dos
conflitos.
Palavras-chave: jornalismo internacional; correspondência de guerra; mulher
correspondente; pesquisa qualitativa; gênero.

Introdução
O cenário da guerra, historicamente, tem sido relatado sob a perspectiva de
homens – soldados, generais, algozes, libertadores e também jornalistas. Partindo dessa
constatação e do interesse particular pela correspondência de guerra como área de atuação
jornalística, atentamos à produção de repórteres mulheres que trabalharam nesses
ambientes, aparentemente hostis à sua presença, com o intuito de responder à pergunta
central desta pesquisa: quais as particularidades das coberturas realizadas por mulheres
correspondentes em zonas de conflito bélico?
Assim, lançando um olhar sobre o Brasil, o objetivo geral da pesquisa é
compreender as singularidades do trabalho de correspondentes mulheres em áreas de
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guerra por meio das experiências de jornalistas brasileiras que atuam nesses ambientes.
Os objetivos específicos, portanto, são: (1) relacionar o histórico de guerras ao papel da
mulher nesses contextos; (2) refletir sobre os limites e os desafios da correspondência na
condição de mulher; e (3) analisar as vivências de tais correspondentes a partir de
entrevistas em profundidade.
Para dar alicerce ao estudo, resgatamos a atuação histórica de mulheres jornalistas
em zonas de conflito bélico (BAKER, 2013) e dissertamos sobre o jornalismo
internacional e a correspondência de guerra, discorrendo sobre suas características e
objetivos (CORREA, 2014; CUNHA, 2012; NATALI, 2004; SILVA, 2011).
No percurso metodológico, falamos sobre a pesquisa qualitativa (DENZIN;
LINCOLN, 2006; GOLDENBERG, 2007; OROZCO GÓMEZ, 2007) a fim de
contextualizar a entrevista em profundidade, técnica escolhida para a condução da
investigação. Por fim, apresentamos a amostra da pesquisa e analisamos as respostas das
entrevistadas por meio da criação de categorias e a triangulação de dados (DUARTE,
2008).

Panorama histórico da correspondência de guerra e da mulher nos fronts
Pode-se dizer que guerra tenha sido o primeiro condutor temático das notícias
internacionais (NATALI, 2004; SILVA, 2011), seguida pelas notícias econômicas,
compradas por agentes mercantilistas interessados em atualizações sobre os negócios dos
países vizinhos. Quanto às guerras, os primeiros relatos sobre elas são registros de
correspondências e diários (CUNHA, 2012).
Segundo Natali (2004), a palavra “correspondência” se refere a um fato postal, e
desde que a humanidade se organizou socialmente com a escrita como forma de
comunicação, a troca de cartas, contendo primeiro assuntos pessoais e depois informações
sobre lugares e acontecimentos, é uma atividade corriqueira.
Para Agnez (2014), a origem do correspondente internacional – por definição,
jornalista remunerado e fixo por tempo prolongado em um país estrangeiro – está
diretamente associada à figura do correspondente de guerra – jornalista enviado por curto
período de tempo ao exterior para cobrir um conflito já em curso. “Antes disso, eram os
próprios soldados que enviavam informações para as cidades sobre campos de batalha. A
partir de então, reconheceu-se a importância de manter a população civil informada de
modo mais técnico e profissional” (AGNEZ, 2014, p. 120).
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Da mesma forma, o interesse dos leitores pela cobertura das guerras gerava um
aumento na demanda por atualizações dos conflitos. Assim, a necessidade de
profissionalizar a função do correspondente, que deixava de ser um soldado para ser um
repórter especializado, ocorreu sobretudo em razão do interesse do público sobre o
cenário da guerra.
Entre os pioneiros na ocupação, estão George Wilkins Kendall, que cobriu a
Guerra do México em 1846, e William Howard Russell, enviado para reportar a Guerra
da Crimeia em 1854. No Brasil, destacam-se os nomes de Joel Silveira e Rubem Braga,
que acompanharam a missão da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na Itália durante
a Segunda Guerra Mundial. No grupo, havia também uma mulher, Sylvia de Arruda
Botelho Bittencourt. Ela assinava seus despachos sob o pseudônimo de Majoy, mas ficou
pouco tempo com a FEB porque a UP, agência para qual trabalhava na Europa, não se
interessou pelo seu trabalho (SILVA, 2011). Anos mais tarde, a Guerra do Vietnã também
contou com cobertura brasileira. Em 1968, o célebre jornalista José Hamilton Ribeiro foi
enviado para reportar o conflito pela revista Realidade.
No que tange ao Brasil, é necessário pontuar que, em razão de o país não ter grande
histórico de envolvimento em conflitos, nem dentro de seu território, tampouco no
exterior – a Guerra do Paraguai e a expedição da FEB são casos isolados –, há poucos
jornalistas, homens e mulheres, com experiência em coberturas de guerra in loco.
Nesse sentido, observa-se que a correspondência de guerra tem como atributo
inerente o caráter testemunhal, exigindo a presença in loco do profissional no palco dos
acontecimentos narrados (CUNHA, 2012). Assim, “testemunhar” implica também
“sobreviver” para contar, mas, aqui, deve-se considerar um aspecto importante: enquanto
os civis são vítimas da guerra, inevitavelmente inseridos nela, o repórter decide
livremente colocar-se em risco nessas áreas, podendo sair delas quando desejar
(CORREA, 2014).
A despeito dos perigos envolvidos no ofício e de todas as questões éticas que esse
tipo de atuação implica, todos os autores visitados concordam que a presença de
jornalistas em zonas de conflito bélico é fundamental para informar e denunciar as
atrocidades da guerra. “Guerra é ruim, mas guerra sem alguém para escrever sobre ela é
pior” (RIBEIRO, 2005, p.102). No entanto, testemunhar esse cenário e enviar despachos
dos fronts foi, por muito tempo, um trabalho restrito aos homens.
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As mulheres jornalistas que almejavam cumprir essa função eram proibidas de
atuar nas linhas de frente, tanto por comandantes, quanto pelos diretores dos jornais. As
alegações para essa medida eram diversas, sendo as mais comuns a segurança das
mulheres, a inexistência de acomodações e banheiros reservados a elas, sugestões de que
eram frágeis, fofoqueiras, emotivas e “sem agressividade” para a atuação profissional em
guerras (BAKER, 2013; SILVA, 2011).
As jornalistas pioneiras na função, dessa forma, quando conseguiam autorização
para estar na guerra – sua presença começou com mais força a partir da Segunda Guerra
Mundial –, tinham de cobrir os eventos sob o chamado “ângulo feminino”, isto é,
produzindo soft news. Tais notícias estavam associadas a um espaço originalmente
conquistado pelas mulheres nas redações, quando, para poderem trabalhar, começaram a
tratar de temas escanteados pelos homens, tais como moda, culinária e família. No
conflito, esse enfoque se manifestava em reportagens sobre a experiência civil da guerra.
As hard news, ou seja, os aspectos mais técnicos e analíticos da guerra, assim como as
estratégias militares, eram incumbências dos homens (BAKER, 2013).
No jornalismo, quando se analisa a hierarquia das notícias, as matérias
consideradas mais importantes são aquelas relacionadas ao investigativo, ao risco, pautas
quase sempre destinadas aos homens (SILVA, 2010). E na guerra, um ambiente
supostamente mais adverso às mulheres, essa relação não seria diferente.
Quanto às temáticas, algumas jornalistas de fato preferiam lançar seu olhar ao
lado humano do conflito porque compreendiam a relevância desse enfoque para a plena
compreensão dos reflexos da guerra (BAKER, 2013). Ainda assim, havia repórteres,
como Iris Dexter, da revista Woman, que não toleravam o dito “olhar feminino”.
Referindo-se a um pedido para escrever uma coluna para o AIF News, com sede
no Cairo, capital do Egito, a jornalista escreveu em uma carta ao seu irmão: “Eu imagino
que eles queiram o que é amplamente conhecido como o ângulo feminino… E não há
nada que eu odeie mais do que o ângulo feminino em qualquer coisa” (BAKER, 2013, p.
36)4. Observa-se, assim, a impossibilidade de as mulheres executarem seu trabalho com
liberdade enquanto testemunhas da guerra.

“I suppose they want what is rather loosely known as the woman’s angle… and there’s nothing I hate
more than the woman’s angle on anything…” (BAKER, 2013, p. 36). O trecho em português é versão
livre da autora do TCC.
4
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Contudo, os conflitos bélicos, como já apontamos neste artigo, oferecem riscos
para jornalistas em geral, independente do gênero. Estariam as mulheres, de fato, mais
suscetíveis a perigos? O que diferencia a atuação delas da cobertura feita por homens?
Que fatores influenciam a realização de seu trabalho nessas áreas? É sobre essas
indagações que trataremos a seguir na apresentação da pesquisa.

Percurso metodológico
A abordagem utilizada para a condução da pesquisa foi a qualitativa. Trata-se de
uma perspectiva científica de cunho social, que busca captar o ponto de vista do sujeito
em interação com o mundo (DENZIN; LINCOLN, 2006; GOLDENBERG, 2007). Por
essa razão, não aspira à neutralidade. Nela, o objeto é construído a partir de premissas,
associando elementos que não parecem estar relacionados (OROZCO GOMEZ, 2000).
Na pesquisa qualitativa, considera-se que o pesquisador é sujeito da própria
investigação, uma vez que reconhece ter interesse no tema e no objeto de estudo. Assim,
daqui para frente, coloco-me como participante da pesquisa, mudando a elocução para a
primeira pessoa do singular.
O tema do TCC surgiu a partir de algumas inquietações pessoais, originadas no
meu interesse pela compreensão da guerra, questão que me acompanha desde muito nova.
Em 2013, conheci o trabalho da jornalista Adriana Carranca, cujas reportagens me
levaram, pelo teor, até as jornalistas Deborah Berlinck e Patrícia Campos Mello, que têm
vasta experiência na cobertura internacional e de guerra. Em 2015, já durante a faculdade,
entrevistei Adriana, e a conversa suscitou questões que, em 2017, na idealização do
projeto desta pesquisa, tornaram-se mais latentes. Assim, o questionamento central
passou a ser quais as particularidades da cobertura jornalística de correspondentes
brasileiras em zonas de conflito bélico.
O recorte nas experiências brasileiras se deu por três motivos principais: (1) por
ser uma realidade mais próxima; (2) porque identifiquei que não existiam estudos sobre
as experiências de jornalistas brasileiras envolvidas nesse tipo de cobertura; e (3) minha
identificação com o trabalho das jornalistas já mencionadas, cujas trajetórias e vivências
me interessavam particularmente por serem, notadamente, as três brasileiras com maior
experiência em áreas de conflito, com destaque também à fotógrafa Alice Martins.
Aqui, faz-se necessária a apresentação da amostra das jornalistas escolhida para a
realização da pesquisa. Adriana Carranca nasceu em maio de 1975, em Santos/São Paulo.
5
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Escreve principalmente sobre conflitos, tolerância religiosa e direitos humanos, com um
olhar especial sobre a condição das mulheres. Atualmente mora em Nova York, onde faz
doutorado na Columbia Journalism, e é repórter e colaboradora da Rádio CBN, além de
colunista dos jornais O Estado de São Paulo e O Globo. Especialista em coberturas
internacionais, foi enviada especial no Haiti, na Síria e no Iraque, cobriu a guerra no
Afeganistão e Paquistão, visitou Irã, Egito e Indonésia e acompanhou as guerras na
República Democrática do Congo, Sudão do Sul e Uganda. Foi correspondente na ONU,
em Nova York, e foi considerada uma das cem jornalistas brasileiras mais admiradas por
outros jornalistas. Tem três livros-reportagens publicados: O Irã sob o chador, finalista
do prêmio Jabuti; O Afeganistão depois do Talibã; e Malala, a menina que queria ir para
a escola, dedicado ao público infantil. É cofundadora e diretora da Associação Brasileira
de Jornalismo Investigativo (Abraji).
Deborah Berlinck nasceu no Rio de Janeiro em 1962 e atualmente é jornalista
independente. Mora em Genebra e é colaboradora dos jornais Folha de S. Paulo e O
Globo, com contribuições para a Rádio França Internacional Brasil. Por 20 anos, foi a
correspondente internacional na Europa d’O Globo e cobriu históricos eventos no mundo
inteiro, como os conflitos na Bósnia e na Líbia. Fez coberturas em mais de 30 países, o
que lhe rendeu uma percepção mais profunda sobre as diferenças culturais e o
comportamento humano em diferentes circunstâncias de vida e sobrevida. Recebeu
prêmios do jornal O Globo pela cobertura da guerra na Líbia e pela eleição do Papa
Francisco. Atualmente, trabalha em uma startup de jornalismo independente.
Patrícia Campos Mello nasceu em São em Paulo em abril de 1975, é repórter
especial e colunista do jornal Folha de S. Paulo e, há 15 anos, cobre economia, relações
internacionais e direitos humanos. Já esteve em 50 países produzindo reportagens. Em
2015, foi a Síria, Iraque e Turquia para escrever sobre os refugiados e a guerra. Foi a
primeira jornalista brasileira a cobrir a epidemia de Ebola em Serra Leoa, em 2014 e 2015,
e a primeira jornalista brasileira a entrevistar um comandante do Estado Islâmico na Síria.
De 2006 a 2010, trabalhou como correspondente internacional do jornal Estado de São
Paulo em Washington, período em que cobriu a guerra do Afeganistão (2009), integrada
às tropas americanas. É autora de três livros: Lua de Mel em Kobane, Índia: Da miséria
à potência e O mundo tem medo da China. Em 2018, foi eleita uma das pessoas do ano
da revista norte-americana Time, que homenageou jornalistas do mundo inteiro e a luta
pela verdade.
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Para conduzir a pesquisa, a técnica escolhida foi a entrevista em profundidade,
“recurso metodológico que busca, com base em teorias e pressupostos definidos pelo
investigador, recolher respostas a partir da experiência subjetiva de uma fonte,
selecionada por deter informações que se deseja conhecer” (DUARTE, 2008, p. 62).
Assim, a entrevista – cuja validação científica, na análise, está na sua descrição, criação
de categorias e triangulação de dados – permite explorar determinado assunto e
aprofundá-lo, descrever processos e fluxos, compreender o passado, bem como analisar
fenômenos pouco explorados – como é o caso do problema desta pesquisa.
Quanto aos instrumentos de coleta da entrevista, podem-se utilizar anotações,
gravação, telefone e internet, sobretudo quando o informante está distante do pesquisador
(DUARTE, 2008). Muito embora seja aconselhável, sempre que possível, realizar a
entrevista pessoalmente, nesta pesquisa, em razão da distância espaço-temporal que eu
estava das jornalistas – elas moram em Nova York, Genebra e São Paulo –, a internet foi
a alternativa mais viável. Sendo assim, o modelo de entrevista pensado e aplicado foi o
semiaberto, com questões semiestruturadas, norteadoras da conversa, mas sem rigidez no
roteiro.
As 13 questões elaboradas foram aprovadas pela orientadora do TCC e testadas
com o jornalista e ex-correspondente internacional do jornal O Estado de São Paulo,
Andrei Netto, com quem eu já tinha afinidade e proximidade. Conforme Duarte (2008),
é aconselhável testar o questionário com pessoas conhecidas previamente a fim de fazer
eventuais ajustes. Após a definição do roteiro, fiz o primeiro contato formal com as
repórteres via WhatsApp – seus telefones foram facilitados pelo Andrei, que havia sido
colega, em momentos diferentes, das correspondentes. Individualmente, propus a
realização das entrevistas por e-mail, deixando margem para a sugestão delas quanto à
forma como prefeririam conceder a entrevista.
Após receber as perguntas, Patrícia pediu para respondê-las via áudio de
WhatsApp, meio pelo qual Adriana também concedeu a entrevista, mas sem acesso prévio
ao questionário e respondendo às questões na medida em que eu mandava, por áudio,
cada uma delas. Deborah preferiu responder por e-mail a partir do questionário que enviei,
sempre mantendo o contato pelo WhatsApp para aprofundamentos. As entrevistas,
portanto, foram feitas em formatos diferentes, distinção que ocorreu em razão da
disponibilidade e das preferências das fontes.
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Análise das entrevistas
A análise das entrevistas está subdividida em categorias, isto é, “[...] estruturas
analíticas construídas pelo pesquisador que reúnem e organizam o conjunto de
informações obtidas a partir do fracionamento e da classificação em temas autônomos,
mas inter-relacionados” (DUARTE, 2008, p. 79).
Desse modo, as informações coletadas das entrevistas foram separadas de acordo
com aspectos em comum nas respostas das jornalistas a fim de refletir sobre o que se
repetia em suas experiências. As categorias são: (1) Facilidade de acesso às fontes; (2)
Risco de violência sexual e (3) Interesse por histórias humanas.

a) Facilidade de acesso às fontes
Ao entrevistar as três jornalistas, percebi que todas elas destacaram que ser mulher é
algo mais positivo do que negativo na cobertura de guerras. Conforme Patrícia Campos
Mello,
Eu costumo dizer que você ser mulher é um grande ganho, porque a gente tem
acesso à metade da população que os jornalistas homens não têm em muitas
partes do planeta em que as mulheres são mais conservadoras, então os
jornalistas homens não têm acesso à casa delas, elas não vão ficar tão
confortáveis falando, então para a gente, ser mulher, facilita muito (MELLO,
2018).

Assim, para a jornalista, a mulher não é vista como uma ameaça e consegue ter
uma empatia maior, já que as pessoas ficam mais confortáveis para falar. Em sua
experiência, Deborah Berlinck teve percepção semelhante. “Nos países muçulmanos por
onde passei, senti que ser mulher me dava uma vantagem: conseguia entrevistar sem
problema tanto homens, quanto mulheres” (BERLINCK, 2018). Adriana também
considera “um privilégio” ser mulher e poder ter acesso a 50% da população nesses locais,
condição que os correspondentes homens não têm (CARRANCA, 2018).
Nesse sentido, tanto Adriana, quanto Deborah e Patrícia afirmam que ser mulher
encurtou caminhos, possibilitou que elas circulassem sem tantas desconfianças, pudessem
frequentar as casas das famílias locais, dormir no mesmo cômodo que outras mulheres,
perceber as dinâmicas das famílias e também não ser vista como uma ameaça.
Com relação ao contato com as fontes, além de poderem conviver com mulheres,
sempre entrevistaram fontes do gênero oposto, mesmo que com alguns limitadores, como,
por exemplo, ter de estar na presença de outro homem, normalmente o fixer, e não poder
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olhar para a fonte durante a conversa. A esse respeito, Deborah conta uma experiência
que teve na Arábia Saudita:
[...] mesmo coberta dos pés à cabeça com a tradicional abaya (manto preto
árabe), eu era colocada numa sala isolada nos restaurantes, mesmo estando
acompanhada. Não podia me misturar com os homens, nem sair nas ruas sozinha
sem ser molestada. Contratei um fixer homem. Mas como a lei religiosa não
permite que homem tenha contato com mulher que não é da família, eu tinha que
sair com o fixer5 e a mãe dele! (BERLINCK, 2018). Nota de rodapé da autora
da pesquisa.

Patrícia Campos Mello também relembra uma ocasião em que teve de contornar
os costumes locais, mas sem perder a oportunidade de entrevistar quem precisava. “Já
entrevistei batalhões salafistas na Líbia, que são superfundamentalistas, religiosos,
islâmicos, então obviamente foi supercomplicado, porque o cara não podia olhar para
mim, tinha que ter o tradutor, eu inteira coberta (MELLO, 2018).
Se, por um lado, essas jornalistas nunca foram impedidas de entrevistar quaisquer
fontes na guerra, sejam elas mulheres, sejam homens, por outro, percebe-se que passam
por alguns constrangimentos nesses ambientes. Tais “restrições” na atuação,
evidentemente, estão associadas à cultura local. Nesse sentido, é compreensível que, para
estabelecer uma conexão, elas sigam as normas culturais que regem aquela sociedade.
Ainda assim, é importante destacar que, embora as adversidades sejam contornadas, elas
existem e limitam a atuação livre e autônoma de repórteres mulheres.

b) Risco de violência sexual
As vantagens em ser mulher em coberturas de guerra também vêm acompanhadas de
alguns desafios específicos. Entre as dificuldades apontadas pelas jornalistas
entrevistadas, destaca-se a questão da segurança. Nesse sentido, Deborah afirma
categoricamente que “cair na mão da pessoa errada que vai te levar para onde não deveria
ir é o maior risco” (BERLINCK, 2018).
Com relação a cuidados especiais, Patrícia comenta que eles variam de lugar para
lugar, e que só uma vez precisou andar com segurança privado. Ainda com relação a
limitações e perigos, Adriana responde que nunca teve portas fechadas em razão do

5

“O fixer é a figura mais importante de qualquer cobertura jornalística internacional. É uma pessoa local,
que atua como tradutor de culturas, às vezes motorista, mas principalmente termômetro cultural. É uma
pessoa que conhece a política do lugar, as pessoas, as motivações de cada um, e nos ajuda a entender o
contexto de cada situação. Normalmente, é um jornalista muito bem informado, que trabalha com
repórteres estrangeiros para complementar sua renda” (MELLO, 2017, p. 27).
9
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gênero, e que, nas coberturas, o mais preocupante é prezar pela integridade física.
Conforme a jornalista:
Acho que é mais a questão da segurança, mas a segurança também é uma
preocupação dos jornalistas homens, então acho que, talvez, o que é particular
das repórteres mulheres seria a questão do abuso sexual, que pelo que a gente
sabe costuma acontecer contra mulheres (CARRANCA, 2018).

Assim, observa-se que a segurança é uma preocupação também dos homens, mas
as mulheres sofrem o risco adicional de estupro. O abuso sexual é considerado um dos
principais impedimentos para a liberdade de imprensa no que se refere às mulheres
jornalistas, situação que não é mapeada nos relatórios anuais do Committee to Protect
Journalists (CPJ). Ao considerar apenas os assassinatos e prisões arbitrárias como
práticas que limitam o exercício da profissão, deixa-se de olhar para a autonomia da
mulher jornalista nas áreas de conflito frente a ameaça de violência sexual.6
Sobre esse assunto, Deborah relembra uma situação, durante a cobertura da
Guerra Civil Líbia, em que presenciou uma cena de assédio sexual contra uma colega
jornalista, que a acompanhava em uma apuração. Conforme a repórter:
[...] Quando estávamos entrevistando um comandante, um grupo de homens
armados nos cercou para ouvir a conversa. Alguém colocou a mão no traseiro da
Claire e começou a apalpar. Ela gritou e protestou com raiva. O “comandante”
repreendeu e seus homens se dispersaram. O caso parou ali (BERLINCK, 2018).

O depoimento de Deborah leva à reflexão sobre outros casos semelhantes. O mais
emblemático, talvez, seja o ataque na Praça Tahir, no Egito, contra a repórter Lara Logan,
uma das mais conhecidas correspondentes internacionais da rede americana CBS. O fato
ocorreu durante as manifestações da Primavera Árabe, em 2011, e Lara estava no
epicentro das manifestações anti-regime quando foi afastada de sua equipe em meio à
multidão, cercada e então violentada e espancada até ser salva por um grupo de mulheres
e soldados.7
O risco de estupro, por outro lado, não intimida por completo as jornalistas.
Conforme os relatos das três repórteres, nessas circunstâncias adversas, elas redobram os
cuidados que aprenderam a ter durante a vida. Por exemplo, evitam andar sozinhas e à
noite em países ultraconservadores ou onde o estupro é utilizado como arma de guerra.

6

Disponível em: <https://theintercept.com/2017/12/21/an-unusually-deadly-year-for-women-journalistsaround-the-world-report-finds/>. Acesso em 27 nov. 2018.
7
Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/02/cbs-revela-que-sua-correspondente-foiestuprada-nas-manifestacoes-no-egito.html>. Acesso em 23 nov. 2018.
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Nessas situações, Adriana conta que evita estar a sós com grupos de homens e conta que
já deixou de acompanhar rebeldes em uma operação no meio do deserto, temendo por sua
segurança.
Há, portanto, algumas desvantagens na experiência da mulher em áreas de
conflito. Tal panorama não significa, contudo, que a guerra não seja um lugar para a
mulher; sob essa perspectiva, nenhum lugar seria, considerando-se que, em todos os país,
em qualquer conjuntura, mulheres estão mais expostas a riscos e suscetíveis a violências
do que homens. Na pior das circunstâncias, as jornalistas deixam de ir a campo na
companhia de homens para evitar se expor em demasia – o que, na prática, impõe uma
barreira para a atuação delas nessas áreas.

c) Interesse por histórias humanas
As entrevistas também revelaram o interesse em comum das três repórteres sobre
temas relacionados ao lado humano da guerra. Deborah declara, que, ao enxergar um
soldado, enxerga uma história, uma família, escolhas que o levaram até ali. Da mesma
forma, Patrícia afirma que a ela interessa a vida das pessoas apesar da guerra, de modo
que suas reportagens tendem a evidenciar a sobrevivência, os costumes, o dia a dia de
alguém que vive sob constante ameaça. Segundo a repórter:
Tem gente que tem aquele conhecimento bélico e quer saber qual é a arma, a
ofensiva. Eu, não. Eu quero saber como, no meio dessa guerra, o que é que vocês
fazem para comer? Onde vocês compram comida? As crianças estão sem escola?
Como as pessoas estão vivendo a vida delas, quem são os soldados, de onde eles
vieram, por que eles estão lutando, eles são obrigados, têm um ideal? (MELLO,
2018).

Assim, para ela, “dar rosto” a cada uma das histórias aproxima o leitor da situação
retratada. Deborah, da mesma forma, privilegia histórias humanas “mais do que simples
descrição do front de batalhas, que todas as agências de notícias cobrem” (BERLINCK,
2018). Para a jornalista, a riqueza está na descoberta de que atrás de cada rebelde armado,
“há uma história fantástica”.
Adriana também conta que procura revelar o custo humano das guerras, porque
acredita que é a estratégia mais eficaz para sensibilizar o leitor e fazê-lo tomar decisões
mais acertadas acerca de seus governantes ao receber informações de qualidade sobre os
impactos reais de uma guerra, principalmente aqueles que veem o belicismo como
solução viável para embates ideológicos. “É muito importante você mostrar o custo
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humano que as guerras têm [...], ir para campo testemunhar o que significa uma guerra,
tanto em mortes como em sobrevivência” (CARRANCA, 2018).
A jornalista ainda conta que, quando está na guerra, seu trabalho é dar voz a quem
não fala e aproximar mundos distantes:
O leitor brasileiro, que está tão distante desta guerra, que não tem exército em
campo, como ele se relaciona, por que ele tem que se importar com essa guerra?
[...] As mães que eu entrevistava na Síria, ou no Iraque, ou no Afeganistão, que
tinham perdido os filhos, a dor delas para mim era absolutamente igual à dor de
uma mãe que perde um filho na violência urbana no Brasil. Então eu buscava
relacionar esses dois mundos, fazer essa ponte (CARRANCA, 2018).

Assim, percebe-se a preocupação da jornalista em ser uma intérprete de culturas,
característica típica do correspondente (AGNEZ, 2014; SILVA, 2011), cujo propósito é
aproximar o leitor da realidade que é retratada.
Fazendo uma reflexão sobre seu trabalho, Deborah afirma: “Imagino que eu tenha
um olhar feminino ao privilegiar histórias humanas e não o relato tático de uma guerra”
(BERLINCK, 2018). Nessa declaração, a jornalista resgata, sem querer, os estereótipos
definidos, na Segunda Guerra Mundial, do que seria a cobertura de guerra feita por
mulheres (BAKER, 2013) e reforça a hierarquia de notícias do jornalismo, segundo a qual
mulheres falam sobre os dramas humanos, as soft news, e homens sobre estratégias
militares, as hard news (SILVA, 2010; SILVA, 2011).

Considerações finais
A pesquisa aponta que jornalistas mulheres têm mais facilidade para relacionarse com outras mulheres em determinados contextos, sobretudo naqueles em que há uma
segregação de gênero muito acentuada. Nesse sentido, ainda que repórteres homens se
interessem por histórias de mulheres, essa hipótese de contato é improvável em realidades
como as de alguns países do Oriente Médio, onde as mulheres só podem ter convívio com
homens de sua família.
Como consequência, pelo menos metade das experiências civis da guerra não seria
contada se houvesse apenas homens correspondentes atuando nesses locais, sobretudo
porque a maior parte dos conflitos bélicos contemporâneos transcorrem nessas zonas
mencionadas, majoritariamente regidas por tradições patriarcais e conservadoras.
Respondendo, portanto, ao problema central desta pesquisa, que era compreender
quais as particularidades da cobertura jornalísticas de mulheres brasileiras em zonas de
conflito bélico, considera-se que a característica primordial, ao contrário do que se
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poderia supor, é uma vantagem: o acesso a uma multiplicidade maior de vozes por meio
do acesso a fontes mulheres.
A preocupação com a própria segurança e a preferência por contar histórias
humanas também são pontos em comum na experiência das jornalistas entrevistadas.
Todavia, as três repórteres não consideram a ameaça à integridade física como algo
restrito à experiência da mulher na guerra, uma vez que também é a principal preocupação
de repórteres homens. A diferença é que, para mulheres, há o perigo extra de violência
sexual, principalmente em locais onde o estupro é praticado como arma de guerra.
A esse respeito, observa-se que, se existe algum risco maior de uma mulher cobrir
guerras, não é pelo fato de ela ser mulher, mas pelo machismo que há em quaisquer
contextos e em algumas sociedades de forma mais acentuada. Nesse sentido, é possível
relacionar, de forma simplista, o risco de uma mulher ir à guerra ao perigo de ela circular
à noite na rua: o problema não está nas bombas ou no conflito em si, mas na relação
perversa de domínio de um gênero sobre o outro. Nesse sentido, “garantir” a segurança
de jornalistas mulheres sugerindo fronteiras para a sua atuação em áreas de guerra
significaria limitar a liberdade de imprensa e o direito à informação, sobretudo porque se
cria um duplo problema: as mulheres não vão aos conflitos (como jornalistas) e são menos
ouvidas (como fontes).
Com relação à preferência por narrar o lado humano da guerra, é mais difícil
apontar se é uma característica propriamente de mulheres, já que a classe social e o país
de origem do/a correspondente envolvido/a na cobertura também podem ser
determinantes na forma como cada repórter olha para a guerra. Assim, para confirmar ou
refutar essa prerrogativa, seria necessário analisar o trabalho de uma amostra maior de
repórteres de ambos os gêneros e de diferentes nacionalidades.
Ainda acerca do enfoque, Adriana Carranca justifica por que, nas suas matérias,
busca evidenciar mais a vida do que a morte: “porque a morte, ela é definitiva, e a vida,
as pessoas ainda estavam lá” (CARRANCA, 2018). Nesse sentido, considerando que, nos
países em guerra, são as mulheres que assumem as atividades enquanto os homens estão
nos fronts, naturalmente as jornalistas têm maior acesso à vida das pessoas por
conseguirem ouvir mais vozes, ao contrário dos colegas homens.
Diante disso, a morte, como o fim mais cruel da guerra, só ganha significado
quando se fala sobre a vida – até mesmo no que diz respeito ao luto, que é sentido por
quem fica. Aí, talvez, esteja um caminho para a alteridade. Uma forma de se colocar no
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lugar do outro e fazer com que qualquer leitor também possa se identificar com o conflito
em terras tão distantes seria mostrar o que a guerra acarreta na vida. E falar sobre a vida
é algo que qualquer ser humano pode fazer – homens ou mulheres –, mas foi uma
condição criada pelos homens que fez com que as mulheres pudessem chegar mais perto
da vida nas guerras.
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