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RESUMO 

Este trabalho aborda o papel da comunicação social e do feminismo na conquista da 

cidadania da mulher. Tem como objeto de análise a revista online AzMina e o modo como 

ela configura os direitos femininos em suas reportagens. Para a realização do trabalho, foram 

estudados os principais conceitos de comunicação, cidadania, gênero e feminismo, com base 

em Traquina (2001), Peruzzo (2009), Chauí (2008), Scherer-Warren (1999), Connell e 

Pearse (2017), Araújo (2012), Butler (2003), Blay (2016), entre outras. Para entender de que 

forma a revista AzMina configure a cidadania feminina, foram mapeadas estratégias de 

conteúdo das reportagens que representam a mulher como cidadã e como elas se alicerçam 

no feminismo. As teorias do agendamento e contra agendamento, webjornalismo e 

ciberativismo guiaram o aporte teórico-metodológico, baseado na análise conteúdo de 

Bardin (1977), e evidenciaram que a revista AzMina é um configurador da cidadania 

feminina. 
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ABSTRACT 

This paper deals with the role of social communication and feminism in the conquest of 

women 's citizenship. Its purpose is to analyze the online magazine AzMina and how it 

shapes the rights of women in their reports. The main concepts of communication, 

citizenship, gender and feminism, based on Traquina (2001), Peruzzo (2009), Chauí (2008), 

Scherer-Warren (1999), Connell and Pearse (2017) ), Araújo (2012), Butler (2003), Blay 

(2016), among others. In order to understand how the AzMina magazine will shape women's 

citizenship, we have mapped content strategies of the reports that represent women as 

citizens and how they are based on feminism. The scheduling and scheduling theories, 

webjournalism and cyber-tivism guided the theoretical-methodological contribution, based 

on the content analysis of Bardin (1977), and showed that AzMina magazine is a 

configurator of female citizenship. 

 

KEYWORDS: Communication; citizenship; gender; feminism; AzMina.  
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INTRODUÇÃO  

Os processos comunicacionais estão intimamente ligados aos processos sociais e ao 

desenvolvimento da civilização. Isto é notável quando observa-se a globalização e a 

evolução da tecnologia, como os sistemas comunicacionais foram capazes de reduzir 

distâncias geográficas e integrar pessoas. Essa aproximação gerou integração entre 

comunidades com sujeitos de cada canto do mundo, manifestações de rua foram movidas 

primeiramente em grupos nas internet e em mídias coletivas.  

Enquanto a configuração atual de ideais e movimentos se modifica, os meios de 

comunicação, como mediadores, legitimam essas ações e são agentes ativadores de políticas 

públicas e projetos implantados. Os meios de comunicação são capazes de criar níveis de 

importância para acontecimentos, escolher os fatos que serão visualizados ou não, 

efetivamente, o que vai para a esfera pública. 

A realidade sócio-cultural na qual vivemos hoje - uma cadeia de retrocesso, ataques, 

assassinatos, estupros e outras formas de violência -, começou há décadas, e não se pode 

ignorar o papel da mídia nesse processo. Começa nos atores que comunicam 

acontecimentos, e criam necessidades coletivas ou as diminuem, que visibilizam 

acontecimentos e empoderam sua aparição. Onde há a legitimação da violência, há a 

consumação desta. E a violência contra a mulher - o Brasil é um dos campeões no índice da 

América Latina -, ainda é sustentada pela mídia massiva que mantém a violência de gênero 

invisibilizada, sem contexto, sem lugar de fala. Com isso, é uma das lutas do movimento 

feminista também chamar a atenção dos meios de comunicação para suas necessidades e 

demandas. Desde a primeira onda do movimento, mulheres se unem para reivindicar e 

conhecer seus direitos. Com consciência e capacidade de ação, elas agem em coletivos 

feministas.  

 Teorias de gênero, discutidas neste trabalho, afirmam que a estrutura social e cultural 

como um todo é baseada na desigualdade de gênero, e isso permeia até as relações mais 

básicas na sociedade.  Trata-se de perceber que, cada vez mais acirrada, a discriminação de 

gênero é presente mesmo com algumas conquistas históricas das mulheres na política. 
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 O feminismo trouxe experiência participativa em ações de fomento à cidadania 

feminina. Entre eventos e protocolos que pautaram as demandas femininas, um dos mais 

importantes foi o Programa de Ação do Cairo, com 15 princípios estipulados a serem 

seguidos, entre eles: a igualdade, equidade entre os sexos e empoderamento. O 

protagonismo social na agenda política faz com que as mulheres se coloquem como ativas e 

participantes do processo democrático. O movimento tornou-se foco de estudos como 

configurador e aliado da cidadania feminina. Através do feminismo, a tomada do espaço 

público pelas mulheres, com seus locais de fala e repercussão midiática, modifica a noção da 

mulher como passiva na sociedade. Dessa forma, canais de comunicação independentes 

tornam-se alavancas desse processo, o que justifica a necessidade de estudar de que forma o 

conteúdo das reportagens da revista também constroem a cidadania feminina.  

Para existir jornalismo alternativo é preciso que o discurso jornalístico se 

contraponha ao hegemônico, já que a proposta é informar o que a mídia dominante não 

demonstra. Quando se aliam investigativo e alternativo, o jornalismo se torna quase um ator 

político, que denuncia e configura possíveis mudanças a partir da informação apurada. Uma 

informação que já está aí, na rua, nas pessoas, na realidade, mas é distorcida, silenciada, 

calada. 

 Os movimentos sociais foram grandes fertilizadores do jornalismo alternativo, pois 

era onde os coletivos conseguiam ocupar o espaço público e fazerem suas demandas serem 

visibilizadas. O movimento feminista, especificamente, foi um dos precursores de diversos 

veículos alternativos existentes hoje, que pautam as questões de gênero, emancipação da 

mulher e empoderamento. Enquanto a mídia tradicional hegemônica sustenta e reproduz o 

discurso de uma cultura patriarcal, portais e blog jornalísticos abordam o feminismo, 

disseminam conhecimento e informação sobre o assunto, para que mais mulheres 

reconheçam seu lugar e redescubram sua liberdade.  

Por isso, o objeto deste trabalho é um veículo de comunicação, alternativo, 

investigativo e feminista, produzido por jornalistas mulheres colaboradoras. A revista 

AzMina, fundada em 2015 pela jornalista Nana Queiroz, produz reportagens periódicas 

disponibilizadas na plataforma online. Suas editorias são diversas e contemplam assuntos do 

campo feminista, temas de economia, mercado de trabalho, educação, maternidade, 
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LGBTQ, abuso, sexualidade, violência, família, tecnologia, cultura, arte. As reportagens têm 

didática para explicar assuntos complexos ou polêmicos, como prostituição, aborto, estupro, 

buscando uma “educação” para as leitoras que ainda não estão dentro do movimento 

feminista e, também, para os possíveis leitores. Em especial, há a editoria investigativa, com 

reportagens de denúncia social, de retirada de direitos ou não cumprimento de leis que 

protegem a mulher.  

Analisar de que forma o conteúdo da revista AzMina na configuração da cidadania 

feminina é o problema proposto neste trabalho de pesquisa, que mapeou nas reportagens a 

representação da mulher como cidadã, verificou como a revista se alicerça no feminismo e 

na teoria de gênero para colaborar e configurar a cidadania feminina.  

Para tanto, a escolha metodológica se deteve na análise de conteúdo no 

webjornalismo, com a definição do corpus delimitada em cinco grandes reportagens 

voltadas ao eixo gênero e cidadania. As conclusões deste trabalho evidenciaram que o 

feminismo efetivamente contribui para a formação de mulheres como sujeito político no 

exercício e construção da sua cidadania. Nesse processo, a revista AzMina se destaca como 

constituinte desse movimento. 

Assim, este trabalho se divide em dois grandes capítulos. O primeiro evidencia os 

caminhos teóricos percorridos pela pesquisadora na reflexão em torno do objeto; o segundo, 

se detém na escolha metodológica, na apresentação do objeto e na análise do mesmo, 

seguidos pelas considerações finais. 

2. CAMINHOS TEÓRICOS 

Este capítulo reúne o estudo teórico baseado em autoras(es) que discorrem sobre os 

conceitos chaves à construção do aporte teórico necessário para o estudo dos temas 

propostos. São abordadas teorias para o entendimento da estrutura de gênero, feminismo e 

cidadania, embasados na comunicação, em seu papel central na constituição de sujeitos de 

demandas, necessidades e direitos. Nesse sentido, algumas autoras pioneiras e autoras 

contemporâneas de estudos feministas embasam o trabalho, como Simone de Beauvoir 

(2009), Joan Scott (2017), Judith Butler (2003), Eva Blay (2017), Raewyn Connel e Rebeca 

Pearse (2015), Clara Araújo (2012), entre outras. Para o estudo de comunicação e cidadania, 



16 

 

os autores Marilena Chauí (2003), Evelina Dagnino (2005), Vera França e Antonio 

Hohlfeldt (2003), Nelson Traquina (2003), Jorge Pedro Sousa (1999), María Cristina Mata 

(2006) e Cicilia Peruzzo (2008) sustentam a pesquisa.  

 

2.1. O AGENDAMENTO E O CONTRA AGENDAMENTO  

O desenvolvimento da civilização e da sociedade estão relacionados 

proporcionalmente ao processos comunicacionais e ao acesso à informação. Segundo 

Hohlfeldt (2003), a comunicação em massa pressupõe a urbanização massiva. A partir da 

globalização, ações e comunidades passam a se integrarem em processos e relações sociais, 

forma-se uma “aldeia global”. Há uma diminuição de distâncias geográficas e as fronteiras 

não mais limitam a comunicação entre grupos que se identificam e se constituem enquanto 

semelhantes.  

Todo desenvolvimento depende de um sistema de comunicação eficiente. “A 

característica e a função da comunicação entre nós é a de concretização da comunidade” 

(HOHLFELDT, p. 97, 2003). É preciso que os meios de comunicação sejam legítimos, 

aplicados à sociedade de acesso universal. Através desse acesso universal, e, como destaca 

Peruzzo (id.), é possível que a população tenha acesso à informação e que o cidadão possa 

participar da produção no campo público. Comunicar é político.  

Traquina (2001) aponta a Teoria do Agendamento como uma forma de comunicação 

política, já que define o papel da mídia nas decisões políticas e discussões do cotidiano. A 

mídia pode não dizer como pensar, mas diz sobre o que pensar. As mensagens dos meios de 

comunicação de massa têm efeito direto na sociedade, elas produzem comportamentos e 

respostas aos estímulos interpretativos e símbolos. A Teoria propõe que, como a mídia diz 

aos leitores e receptores sobre o que pensar (agenda pública), ela também tem impacto na 

agenda política (governamental) que atenta para os assuntos atuais e as discussões assíduas.  

A agenda midiática, a agenda pública e a agenda governamental se interligam e se 

interferem entre si em uma comunicação circular. Para Traquina (2000) a mídia era a 

principal ligação entre os acontecimentos no mundo e as imagens desses acontecimentos na 

mente das pessoas. Para Castro e Junior (2018) a Teoria do Agendamento pressupõe que a 
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partir dos destaques e relevâncias dadas à cada acontecimento, o público também toma essa 

importância para sua agenda pessoal e define quais assuntos são importantes e quais não são.  

O caminho oposto também pode ser feito - e é recorrente atualmente - quando a 

agenda pública define a agenda midiática, o contra-agendamento. Para Rose Nogueira e 

Cynthia Miranda (2018) a sociedade pauta a mídia e apresenta quais assuntos são relevantes 

o suficientes para serem abordados, seja por manifestações ou protestos, que trazem o 

assunto para o campo público. Dessa forma, movimentos como o feminista atuam nesse 

sentido e fazem o caminho inverso, colocam suas reivindicações para o mundo, protestam 

até que sejam ouvidas para que a mídia faça a cobertura desses atos. Já que, para as autoras, 

deduz-se que os problemas e desigualdades de gênero, além da violência que as mulheres 

sofrem, devem estar na agenda midiática. O que acontece no caso da revista AzMina, onde o 

foco principal é a disseminação do feminismo, visibilidade para as pautas das mulheres, 

denúncias de retirada de direitos femininos e espaço para que as mulheres leitoras também 

possam se colocar no espaço. Em algumas reportagens, por exemplo, é pautada questões 

atuais que o movimento traz, como a diferença salarial, a dupla jornada de trabalho, a 

dificuldade de inserção de mulheres em áreas dominadas por homens. Também, o caso do 

assassinato da vereadora Marielle Franco recheou boa parte das matérias do mês de março, 

com diversos focos e ângulos de abordagens, algumas denunciativas e outras apenas para 

compartilhar o luto coletivo com a morte simbólica de Marielle. Já que as mídias 

tradicionais fizeram uma cobertura rasa e sem contexto sobre o acontecimento.  

Dessa forma, Sousa (1999) vai destacar que a teoria do agendamento não abarca a 

possibilidade do processo contrário, da sociedade influenciar diretamente a mídia, que seria 

um “empoderamento” da sociedade. Por isso o termo contra-agendamento, como um 

movimento de contracultura, de resistência ao isolamento do monopólio midiático. Nesse 

conceito, a sociedade não necessita da mídia massiva para encontrar conhecimento e se 

informar sobre o mundo, ela pode buscar suas próprias formas ou meios alternativos, ou, até 

mesmo, produzir seu próprio conteúdo (o cidadão participa ativamente do processo). Esses 

meios pautados pela comunidade, seriam a contra-argumentação à mídia de massa. O que 

caracteriza o surgimento da revista AzMina, pela necessidade de falar sobre as conquistas, 

lutas e dificuldades que o movimento de mulheres passa atualmente, contar histórias que não 
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ocupam o espaço midiático massivo, mas que são compartilhadas para leitoras de todo o país 

através da iniciativa alternativa.  

Os movimentos sociais passam a participar desse processo, não só na construção 

cidadã e na busca por direitos, mas também apresentar suas reivindicações e informar com 

precisão o contexto social daquele grupo, suas necessidades, suas problemáticas. Dessa 

forma, com o contra-agendamento, a sociedade passa a instigar o acontecimento, quando 

esse acontecimento chama a atenção da mídia, ele chama a atenção do governo. Abordar a 

desigualdade de gênero e violência contra mulher, seja por veículos massivos ou 

alternativos, faz com que essa demanda se torne também pauta na agenda política 

governamental.  

2.2  GÊNERO: UMA CONSTRUÇÃO SILENCIOSA 

O levantamento bibliográfico realizado em torno do objeto evidenciou muitos 

trabalhos e reflexões acerca de como o movimento feminista - suas ondas e a proporção que 

ele está tomando - constrói uma cidadania feminina. Explicita-se aqui os elementos 

pertinentes a este trabalho, sem ter a pretensão de dar conta de todo o cabedal teórico em 

torno do tema. 

Fazendo um panorama da gênese dos trabalhos de gênero, Joan Scott (2017) identifica 

os primeiros estudos do uso da palavra entre as feministas norte-americanas que descreviam 

o “gênero” como aspecto relacional das definições normativas de feminilidade, e usavam a 

palavra para rejeitar os determinismos biológicos e de sexo nas funções sociais. Também 

destaca a importância do estudo de gênero ser sobre o feminino e masculino, nunca 

isoladamente, pois é uma categoria relacional: para existir um oprimido, existe um opressor.  

O gênero é extremamente instável, como uma identidade subjetiva. Ele exige a 

supressão das ambiguidades e dos elementos opostos a fim de assegurar uma compreensão 

comum, segundo Scott (2017). A autoria também define o conceito como “elemento 

constitutivo de relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos” 

(SCOTT, 1990, p. 16). Além de ser ferramenta para dar significado às relações de poder e 

opressões. 
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A autora critica a fixação dos primeiros estudos em sustentar esse antagonismo entre 

homem e mulher como dimensão principal do gênero, e a universalização das categorias e 

da relação do masculino com feminino. Para Scott, reforçar esse antagonismo como latente e 

sustentar a polaridade sexual binária é dizer que a história não pode oferecer uma solução 

para esses problemas, e sim uma reconfiguração da diferença e da divisão sexual. Tal 

conclusão produz o “efeito, justamente, a aparência de uma oposição invariável e monótona 

entre homens e mulheres” (RILEY, apud SCOTT, p. 17, 2017). 

A história e a cultura historicamente patriarcal podem ser modificadas ou 

transformadas, já que a teoria de gênero parte de que as estruturas sociais são construídas e 

seus sujeitos representados de forma que cumpram com a ordem vigente imposta 

culturalmente. Como esta imposição é construída, ela pode ser derrubada. Judith Butler 

(2003) traz primeiramente uma reflexão necessária sobre a categoria “mulher”. Para a 

pesquisadora, política e representação são termos polêmicos. Representação é uma função 

político-linguística que forma os próprios sujeitos como só podendo ser representados (como 

categoria), se forem reconhecidos como sujeitos e cidadãos. Cabe referir que a constituição 

do cidadão a partir da configuração de movimentos sociais se dá nos grupos coletivos e nas 

relações sociais, o que Scherer-Warren (1999) coloca como sujeito social - cidadão no 

mundo, onde a autonomia, identidade e diversidade do sujeito é valorizada, como será 

abordado mais adiante.  

Retomando ao ator social do movimento feminista, o sujeito “mulher” dentro do 

coletivo é resultado e constituição de uma política representacional, em contraponto com o 

estereótipo construído pela sociedade, assim, a cidadania feminina coloca a mulher no 

mundo.  “A construção política do sujeito procede vinculada a certos objetivos de 

legitimação e exclusão, e essas operações políticas são efetivamente ocultas e  

naturalizadas” (BUTLER, id, p. 19). O que a autora traz é o olhar atento para as 

representações e formações do sujeito que são controladas pelo mesmo sistema jurídico e 

legitimador. Não basta incluir as mulheres como suas próprias representantes em seu local 

público, tem de se pensar que a categoria é produzida e reprimida pelas mesmas estruturas, 

as quais buscam sua emancipação. Para Butler (id), o poder tem função dupla, ao mesmo 
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passo que produz o que representa, ele também julga, e a política deve estar atenta a esse 

ponto.  

Sobre a mulher ser o “sujeito” do feminismo, suscita a possibilidade de não haver 

outro sujeito que ainda espere sua representação perante a lei, já que o movimento já traz a 

categoria como representada (de forma equivocada) por esse poder. Para Butler (id), ser 

mulher tem um peso maior, maiores significados. Se uma pessoa é mulher, existem outras 

inúmeras coisas que essa pessoa também carrega, pois o gênero se constitui em contextos 

culturais, históricos, inconscientes, é interseccional - classe e raça são variáveis relevantes 

para o sistema de gênero e que interferem neste.  Para ela, a especificidade do feminino é 

totalmente descontextualizada, não há uma preocupação sobre as múltiplas identidades das 

mulheres, além de ser excluída no binarismo masculino e feminino.   

Ainda na discussão do conceito de gênero, Butler faz questionamentos sobre o “ser” de 

tal gênero. É algo que é possuído? É um atributo? Quando se tem a noção de que a cultura 

que constrói o gênero é uma lei, torna-se fixo e determinado tal sistema, e a “cultura” se 

torna um fim determinado. Ignoram-se as problemáticas, vivências, sociabilidade, relações e 

eixos que são cortados pela teoria de gênero e o que ela prejudica ou danifica na sociedade. 

Para a autora, sexo sempre será identificado como gênero, como se nascer mulher ou 

homem já definisse características fixas e naturais. É nisso que se sustenta a estrutura de 

gênero, que torna os corpos uma interpretação de significados culturais e factuais. 

Para explicar melhor, ela reflete sobre o gênero ser entendido como “um significado 

assumido por um corpo já diferenciado sexualmente; contudo, mesmo assim esse significado 

só existe em relação ao outro” (BUTLER, id, p. 28).  Nesta linha, surge a característica 

relacional do gênero, que precisa do masculino para existir e vice-versa, relação que 

perpassa todos os níveis da sociedade, do público ao privado, do político ao doméstico. Em 

uma reflexão sobre o significado do feminino em relação ao masculino e seus símbolos em 

uma linguagem totalmente masculinista, a autora traz a mulher como aquilo que não é 

representável, que é múltiplo, sem significado definido.  

Quem concorda e acentua a questão para as características do gênero é a pesquisadora 

Guacira Lopes Louro (1997), reforçando a discussão no campo social, já que é nele que as 

relações se estabelecem. Entretanto, Louro destaca a importância de ver além disso. 
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Também para ela, tratar o gênero como mera construção de papéis femininos e masculinos 

implica em uma análise simplista de que comportamentos e vestuários são definidos, e eles 

devem atender essa expectativa. Essa noção exclui toda uma forma de poder e violência que 

existe e perpassa as relações, hierarquizando os gêneros e oprimindo. Para Louro (id.), e 

também para Butler, chama a atenção a constituição do sujeito enquanto generificado. 

Gênero faz parte do sujeito, o define perante a sociedade, as instituições passam também a 

serem constituintes e constituídas por ele.  

Luce Irigaray (1977) reflete que tanto o sujeito como o outro são os esteios de uma 

economia significante falocêntrica e fechada, que atinge seu objetivo totalizante por via da 

completa exclusão do feminino. Essa falta de significado, para Butler (2003), salienta todo 

um sistema de representação e legitimação equivocado, que não conta com a existência do 

sujeito múltiplo (mulher) e exclui essa categoria. A característica substantiva do gênero é 

justamente supor que homens e mulheres, como seus atributos masculinos e femininos, são 

seres binários para mascarar o discurso hegemônico masculino que silencia o feminino 

como multiplicidade subversiva. Essa binaridade também é ferramenta para suprimir desejos 

e vontades que possam fugir da norma heterossexual e reprodutiva, como, por exemplo, a 

bissexualidade das mulheres. Nesse sentido, também, Beauvoir (1949) já destacava que a 

identificação das mulheres com seu sexo é visto como uma característica ostensivamente 

sexualizada de seus corpos, por isso há uma recusa dessa liberdade, dessa expressão sexual 

feminina. As mulheres passam a não conhecer seu corpo, não experienciá-lo e negam seus 

desejos, algo que não ocorre com os homens, pelo contrário, são educados para serem 

“machos” - experimentar sua sexualidade desde cedo.  

Há uma reflexão processual sobre a investigação feminista acerca do gênero, ou seja, 

teóricas retomam conceitos antigos, pioneiros nos estudos e outras formam novas ideias 

embasadas na estrutura atual e suas consequências futuras. Algumas feministas trazem o 

conceito como a noção de pessoa, posicionada em uma linguagem, uma construção 

masculina e que exclui a possibilidade semântica e social de um gênero feminino ser 

constituído como sujeito. Logo, não se coloca a mulher como cidadã nessa estrutura. Butler 

(2003, p. 39) questiona: “em que medida as práticas reguladoras de formação e divisão do 
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gênero constituem a identidade, a coerência interna do sujeito e, a rigor, o status auto-

idêntico da pessoa?” 

Os estudos feministas atuais, desde a terceira onda, que inicia a partir dos anos 80, 

trazem com insistência a formação pessoal e social de mulheres e homens dentro da 

estrutura de gênero, com suas feminilidades e masculinidades, em um processo de 

corporificação intenso e como essa cultura reconstruída a todo momento afeta de forma 

intrínseca todas as relações.  

A teoria de gênero tem uma particularidade única, pois envolve diretamente a relação 

com os corpos e formas de reprodução. Para Raewyn Connell e Rebecca Pearse (2015)  a 

estrutura social e cultural é um todo baseado na desigualdade de gênero, e isso permeia até 

as relações mais básicas na sociedade. O gênero é multidimensional e varia conforme seu 

contexto cultural, identidade, trabalho, poder e sexualidade. Aprofundando no tema, as 

autoras trazem o conceito de “corporificação”, sustentado na ideia inicial do habitus de 

Pierre Bourdieu, que seria o processo de absorver corporalmente as normas e práticas 

sociais, ou seja, mulheres e homens passam a internalizar costumes e imposições por tanto 

tempo, que eles passam a ser naturalizados. Assim, questões de gênero e os sistemas 

baseados nesta definição só fazem sentido porque envolvem características não naturais, 

pois tudo que é natural é fixo. As relações de gênero são maleáveis - por mais que sejam 

dadas como definidas - e são moldadas conforme as necessidades do sistema. Tais moldes se 

dão ao exemplo de masculinidades e feminilidades “expostas” na cultura e sociedade.  

Ser mulher ou homem tem significados sociais e consequências pré-definidas (visto 

que os papéis já estão determinados a cada um), essa identidade de gênero mostra que tipo 

de pessoas se tornam uma mulher ou um homem a partir de seus sexos que sustentam 

características generificadas construídas. Connell e Pearse (id) afirmam que o gênero é 

inerentemente político, pois significa a diferença cultural entre masculino e feminino, onde o 

masculino é valorizado e o feminino desvalorizado. Essa dicotomia não coincide com a 

realidade, que é complexa, que é variante e fluida, e dentro do sistema de gênero há 

especificidades que são excluídas, como a masculinidade não-violenta (contra a 

masculinidade imposta). O gênero é multidimensional, envolve contexto, identidade, 

trabalho, poder, sexualidade. “Ao falarmos de gênero, não estamos falando apenas das 
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simples diferenças ou categorias fixadas. Estamos falando de relações, fronteiras, práticas, 

identidades e imagens ativamente criadas em processos sociais.” (CONNELL E PEARSE, 

2017, p. 84). 

Nesse sentido, há inúmeras ferramentas e configurações culturais que auxiliam e 

alicerçam a teoria de gênero, como a cultura pop, filmes, músicas, que estereotipam uma 

determinada imagem da mulher. Para estas autoras, tais ações causam danos na educação e 

direitos das mulheres. É complexo entender como tudo está ligado ao gênero, desde o 

desenvolvimento até as relações na sociedade. Alegar que diferenças de gênero são naturais 

é a base para o sistema manter os padrões, e, com eles, a dominação masculina. Connel e 

Pearse ainda ressaltam estratégias invasivas aos corpos, como reprodução e hormônios, para 

definir cada vez mais essa distinção, é dado um significado que não existia para a diferença 

sexual entre homem e mulher. “Está claro que os corpos são afetados por processos sociais” 

(CONNELL e PEARSE, 2017, p. 93).  

O feminismo, em sua segunda onda, traz como um de seus focos a preocupação com a 

moldagem dos corpos femininos, já que alimentação, trabalho, guerras, urbanização, 

medicina, educação, afetam o desenvolvimento humano. Logo, segundo as autoras, essas 

influências - que já são estruturadas pelas relações de gênero - estão presentes quando 

nascemos, logo, o gênero não só é definido pela diferença de corpos mas também se 

antecipa ao surgimento das pessoas, criando as condições onde elas vivem. Os corpos têm 

agência, se tornam ferramentas, para construir e serem construídos socialmente, a chamada 

corporificação do social. Eles não são apenas objetos do processo, mas participam 

ativamente, seja por sua submissão ou resistência, assume-se um lugar na estrutura.  

Os corpos e suas personalidades são definidas pelas pessoas, mas não de forma livre, já 

que pela condição de gênero, elas nascem e se desenvolvem em moldes, de forma intrínseca 

que é quase impossível de perceber. “As pessoas constroem a si mesmas como masculinos 

ou femininas. Reivindicamos um lugar na ordem de gênero na maneira como nos 

conduzimos na vida cotidiana” (CONNEL e PEARSE, id., p. 39). Isso quer dizer que, 

conformando-se com o sistema de gênero e agindo da forma imposta ou resistindo a ele, o 

sujeito já está inserido em seu “molde” e responde à sociedade de acordo com seu lugar no 
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mundo, que lhe foi ditado, como homem ou mulher. Há padrões poderosos que definem 

essas estruturas, não é algo decidido mecanicamente, ela define ações e consequências.  

2.2.1 Processos de gênero e suas violências  

Os arranjos de gênero podem ser fontes de prazer - para os homens - e usados para 

favores ou até como identidade e expressão, que vai para um outro debate, mas eles trazem 

muito mais malefícios para uma determinada categoria, do que benefícios. Isso significa, 

para Connel e Pease, que o gênero é inerentemente político. Interfere e prejudica todas as 

relações desde o privado até o público. Principalmente, o lugar da mulher na esfera pública e 

sua submissão no campo privado. As pesquisadoras ressaltam que o gênero deve ser lido e 

entendido como estrutura social, onde há alguns hábitos de diferenças (como a menstruação, 

na passagem da adolescência para a vida adulta), mas, quase sempre, fazem mais do que 

isso.  

A desigualdade entre homens e mulheres nas esferas várias da sociedade é percebida 

no mercado de trabalho, na cultura pop, no entretenimento, no acesso à educação e 

graduação, na cultura e, principalmente, na política. Para Connel e Pearse (id), os corpos são 

trazidos à uma “arena” de processos sociais, em que a conduta é determinada pela diferença 

reprodutiva. Para compreender a estrutura gigantesca de gênero é preciso compreender 

como os processos sociais e corporais se mesclam, pode-se analisar o ponto de vista que as 

autoras colocam sobre o desenvolvimento social e pessoal. “O modo como nosso corpo 

cresce e funciona é influenciado pela comida, costumes sociais, guerras, trabalho, esporte, 

urbanização, educação e medicina, para citar as influências mais óbvias” (CONNEL e 

PEARSE, id, p. 93), e concluem que todas essas influências são construídas pela estrutura 

do gênero. 

Percebe-se essa questão na imagem do gênero, nos sistemas de “disciplinam” as 

pessoas, como regimes, academia, cirurgias, plásticas, servem para generificar os corpos de 

acordo com o seu papel na sociedade. Tudo isso, sempre sustentado pela mídia, indústria de 

cosméticos e esporte. Estes reproduzem “signos” e símbolos que representam os gêneros em 

sua estrutura, e tal estrutura só se torna generificada porque se refere às formas de 

reprodução em primeiro lugar. Para as autoras, o questionamento que ainda permanece é: 

por que, na ideia de gênero, o masculino é mais valorizado que o feminino? 
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Regimes de gênero são encontrados em diversos campos, além do político, claramente, 

mas também em empresas de engenharia ou tecnologia, onde a maioria dos chefes são 

homens, onde o corpo de gestão é masculino. Esses arranjos, sejam em institucionais ou 

mesmo na sociedade, compõem as relações de gênero, que nada mais são do que sociais em 

torno da “arena reprodutiva” de Connel e Pearse e são feitas e refeitas a todo o momento.  

Connell e Pearse (id.) discorrem sobre a próxima problemática de gênero, a dimorfia 

instituída, que não corresponde com a realidade. Nessa linha, Judith Lorber (2005) descreve 

o gênero como um complexo formado por: categoria sexual; identidade; status marital; 

orientação de gênero; personalidade; processos generificados; expressões de gênero. Todas 

essas formas variam entre si, existem inúmeras posições de gênero, logo, é impossível 

sustentar a teoria baseada na separação de dois universos apenas (homem e mulher). Nota-se 

que a reprodução sexual não define as práticas de gêneros, mas é usada para embasar tal 

teoria, esse domínio resulta nas relação que temos hoje, com a opressão do feminino,  

assédio sexual, violência, como um exercício de poder.  

 Susan Okin (2008) traz a reflexão sobre o “pessoal é político”, que ressalta a 

importância de quebrar com a teoria de gênero também no sentido privado, íntimo, da vida 

em sociedade. “Feministas de diferentes tendências políticas, revelaram e analisaram as 

conexões múltiplas entre os papéis domésticos das mulheres e a desigualdade e segregação a 

que estão submetidas no ambiente de trabalho” (OKIN, id., p. 313). A educação, as relações 

familiares, construção do psicológico e desenvolvimento social se afetam profundamente 

com a teoria de gênero vigente e suas imposições aos corpos. Todas essas relações são 

socialmente construídas e, portanto, questões de relevância política, já que trazem 

consequências graves na sociedade tais como os problemas existentes hoje, como 

desigualdade salarial, discriminação sexual, desigualdade no poder, divisão das tarefas 

domésticas. 

2.3  FEMINISMO: A OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 

 O feminismo sempre foi um movimento inerentemente político, seu desponte ter sido 

realizado apenas por mulheres brancas, que reivindicavam o direito ao voto de imediato, o 

direito à condições de trabalho com qualidade e respeito. Apesar de longa, a história do 
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feminismo mostra a evolução de suas pautas de acordo com a época e com a mentalidade 

das mulheres que militavam no momento.  

Clara Araújo (2012) aborda o feminismo como fator relevante para a construção de 

uma cidadania feminina, já que um dos enfoques do movimento são os direitos sociais iguais 

para o exercício da cidadania. Para Araújo, o atual modelo democrático exclui as mulheres 

de forma subjetiva e intrínseca. O sistema dificulta o acesso à cidadania, à educação e ao 

mercado de trabalho, junto à isso, a sociedade resumo o papel da mulher à ser mãe. Na 

política, as mulheres também estão em menor escala do que os homens, além de 

contrapontos e falta de aparatos para representarem umas às outras e disputarem os cargos. 

Além do pouco incentivo que se tem para que elas entrem e ascendam na política. 

A exclusão é a pauta mais evidente do movimento feminista em seus estudos. Não é 

satisfatório uma cidadania que apenas acrescente mulheres no espaço público, mas não 

inclua de fato, com políticas públicas de acesso e de direitos, além das cotas para mulheres 

(conquistadas nos últimos anos). A exclusão vai além de determinar a mulher como mãe. É 

um processo subjetivo que constrange e restringe possibilidades ao longo do tempo, para 

que elas não pensem sobre isso nem se vejam em tais cargos. 

A mulher na política também é uma problemática ressaltada por Araújo (id) no papel 

feminino como submissa e objetificada no espaço privado, sem participação pública. Para 

Araújo (id), as relações da vida privada são totalmente políticas, uma vez que a esfera 

pública passou a ignorar a influência da desigualdade de gênero também dentro de casa, na 

vida doméstica.  

A partir da terceira onda do feminismo, após a abertura política de 80, a grande 

questão e o legado do feminismo atualmente é a inserção das mulheres como cidadãs na 

sociedade civil e no espaço público. Nesse sentido, Araújo (2012) também destaca a 

mudança do foco para a ocupação das mulheres, para que possam lutar e reivindicar seus 

direitos em um exercício de cidadania na esfera política. A autora ressalta a força da mulher, 

que perpassa por diversas arenas - de combate e resistência-, na vida doméstica (dupla 

jornada), na política, no mercado de trabalho. 
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A dualidade entre esfera pública e privada também se faz presente na discussão da 

cidadania que, por definição primária, é o sentimento de pertencer a uma coletividade, 

comunidade, na nação em que há soberania para tomada de decisões. Araújo (id.) desperta 

para a contradição entre um cidadão consistir sua autonomia em um espaço, mas 

separadamente do outro. “Como esse indivíduo maneja a organização da vida com saber-se 

numa esfera - a pública - onde, como cidadão pode se manifestar sobre assuntos de seu 

interesse, mas que em outra esfera - a privada- se depara com outro indivíduo?” (ARAÚJO, 

2012, p. 158). Esse outro indivíduo é o feminino que, como Butler (2003) aponta, é o sujeito 

fluido, sem determinação, que não cabe nas definições binárias e é excluído do espaço 

público.  

A agenda democrática e a inserção das mulheres na política traz um choque de 

percepção. Elas percebem os equívocos também quando ocupam o espaço público, 

justamente por serem subjugadas e dependentes na vida privada. Como sujeitos, as mulheres 

não só lutam para quebrar seu vínculo com a esfera doméstica, mas também contra 

obstáculos estruturais e imposições históricas. A agência feminina é a que domina o 

cotidiano, os problemas reais e diários, as relações de cuidado e assistência. As mulheres 

percebem esse papel imprescindível da atuação cotidiana e notam a importância de abordar 

tais pautas no espaço político, já que elas demandam e solucionam o dia a dia do outro 

espaço - privado. Essa representatividade também traz maior força ao movimento e a 

atuação das mulheres na política, como direitos à saúde reprodutiva, mais creches, 

autonomia do corpo, liberdade sexual. 

Também nascido dentro do movimento feminista, o reconhecimento pelos direitos 

humanos das mulheres é pautado por Léa Epping e Jussara Reis Prá (2012), que destacam 

inúmeras ações e fóruns estabelecidos pela articulação feminina, entre eles: Programa de 

Ação do Cairo; Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas 

de Discriminação contra a Mulher (Cedaw, 1979); Plano de Ação de Conferência de Beijing 

(1995); Declaração de Viena (1993); Declaração sobre a Eliminação da Violência contra a 

Mulher (1993). Essas intervenções, documentos que pautam a cidadania feminina e seus 

direitos reivindicados colocam e impulsionam mais mulheres na experiência participativa de 

ações políticas.  
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Esse protagonismo social e a formulação da agenda social - que torna-se agenda 

midiática, logo, política - faz com que os Estados se comprometam com a política das 

mulheres e aceitem acordos para diminuir a desigualdade de gênero e assegurar direitos 

fundamentais à elas. É criado uma rotina e movimento de diálogo com o poder público, de 

reivindicação e mobilização acerca das demanda do grupo, além da negação ao direito social 

construído culturalmente dos homens sobre as mulheres.  

Para Epping e Prá (id), o feminismo desnuda as relações de poder, pois vem como 

contraponto à todas as formas de dominação e vinculando as relações familiares às relações 

sociais, esferas que, até então, eram insistentemente separadas, para isolar as mulheres. As 

autoras percebem esse desnude como vitória, pois vendo a esfera privada como resultado e 

construtora da esfera pública, nota-se as estruturas de opressão e exclusão feminina do 

espaço de deliberação. Para elas, os obstáculos legais são mais fáceis de vencer do que 

aqueles impostos todos os dias, intrinsecamente, por práticas culturais históricas e 

estereótipos. A velha noção de que “lugar de mulher” é um lugar doméstico - como se a vida 

cotidiana não fosse política - se desmonta aos poucos com as emergências de coletivos 

variados e a efervescência do feminismo. 

2.3.1 Breves apontamentos sobre o movimento de mulheres 

De geração a geração, o movimento cresce e se modifica, a forma de expressão, a 

forma de abordar determinadas demandas, mas o foco sempre é o mesmo: desconstrução do 

patriarcado e emancipação da mulher.  

Eva Blay (2017) discorre sobre o processo de construção das mulheres como agentes 

políticas e democráticas, a luta das mulheres em vários países da América Latina, como 

frutos da consciência de mulheres feministas. Menciona Nísia Floresta, Bertha Lutz, Maria 

Lacerda de Moura, Maria Werneck na condição de teóricas e militantes que trouxeram o 

sentido do feminismo e reivindicaram direitos femininos desde 1832. Conscientes, essas 

mulheres questionaram seu lugar no mundo e reivindicaram firmemente seus direitos 

básicos na época, em um tempo obscuro para elas.  

O primeiro Estado a conceder o voto feminino no Brasil foi o Rio Grande do Norte, e 

sua primeira prefeita foi Alzira Soriano. Segundo Blay (id.), nas primeiras décadas do século 
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vinte, sufragistas como Bertha Lutz percorriam o país agrupando e mobilizando mulheres 

para o sufrágio, ocupavam a Câmara e reivindicavam a igualdade política. A feminista 

Maria Lacerda de Moura também apontava a expansão do fascismo na Europa e o 

capitalismo como aglutinador desse fenômeno. Moura era resistente, questionava 

firmemente todas as pautas ainda discutidas hoje, direito sexual, maternidade compulsória, e 

bradava: “Fizeram-se a religião, arte, literatura, tudo calcado sobre o princípio da 

inferioridade feminina e com o intuito de tornar irremediável essa autoridade” (BLAY, id., 

p. 68).  

Para a autora, o movimento feminista transformou as reivindicações e a posição das 

mulheres na sociedade, abrindo espaço no poder. Porém, Blay reforça que apesar de 

algumas mudanças positivas para as mulheres, conquistar novos espaços no mundo público 

não provocava mecanicamente mudanças nas relações privadas. Havia um pensamento de 

que quando as mulheres tivessem seus direitos políticos e cidadãos, a desigualdade que 

mapeia relações privadas desapareceria, o que não aconteceu. Para ela, é cada vez mais 

acirrada a discriminação de gênero, presente mesmo com algumas conquistas históricas das 

mulheres na política. 

Algumas desigualdades existentes ainda no Brasil, como a salarial, é apontada por 

Blay (id.) nas últimas décadas. Desde 2014, a renda individual vem baixando, e as mulheres 

estão abaixo dos homens, com rendimentos mais baixos e mães sem a presença do pai em 

casa. Esse fenômeno é chamado de “feminização da pobreza”, polêmico e abordado por 

algumas teóricas, entre elas Paula Lucía Aguilar. Ainda, os empregos domésticos são 

majoritariamente realizados por mulheres, em especial, duas vezes mais por mulheres 

negras. E Blay (id.) destaca que o desemprego ainda é maior entre o sexo feminino, segundo 

Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE. 

A falta de mulher na política é um problema atual, mas as taxas aumentaram desde 

1985 para cá (no período Vargas e na ditadura militar era praticamente nula), no mundo, os 

índices subiram notavelmente, enquanto no Brasil foram baixos. Segundo a autora, o país 

faz parte do grupo com maior desigualdade parlamentar do mundo. A prática política 

continua misógina, visto que não há reprovação da população em uma mulher ser eleita 

presidente e as mulheres estão mais qualificadas que os homens no sentido acadêmico, além 
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de ações afirmativas para o seu acesso. São os políticos homens que controlam o espaço de 

poder e os cargos principais dentro do partido.  

Em relação aos direitos civis, Blay (id.) destaca as conquistas das leis da guarda 

compartilhada (1985), nova lei do tráfico de pessoas (2012), da identidade de gênero (2012), 

contra o feminicídio (2012). Além da forte reivindicação pelo direito ao aborto que é 

pautado pelas feministas desde a abertura política. Nesse sentido, surge a reflexão para 

maior facilidade de conquistar direitos individuais, das instituições privadas, no acesso à 

educação e ao mercado de trabalho, e a dificuldade dessa revolução na família. O que gera a 

dupla jornada de trabalho, já que a mulher ainda é responsável por todos os afazeres 

domésticos e cuidados com os filhos.  

Na luta pela conquista dos direitos das mulheres, a autora destaca uma característica 

peculiar de um dos grupos do feminismo: a relacional. Ou interseccional, como chamada 

também. Diferentemente do feminismo individual, que é encontrado em vertentes 

simpatizantes do liberalismo, essa corrente faz o recorte importante de classe e gênero, se 

relaciona de forma horizontal com os outros problemas coletivos. Essa visão relacional 

acaba trazendo mais mulheres para o movimento, que se sentem acolhidas em suas 

especificidades e identidades. Junto à isso, o feminismo marxista também foi forte aliado 

para o questionamento primordial do papel do capitalismo no acirramento da desigualdade 

de gênero. As teóricas feministas perceberam que a linha de produção do mercado excluía a 

mulher como agente ativa e trabalhadora.  

Durante a ditadura militar, o movimento de mulheres não deixou de resistir e lutaram 

para sobreviver à repressão e às dificuldades financeiras pela falta de seus companheiros 

(presos ou mortos). Feministas que ficaram no Brasil começaram a se reunir e agruparam 

mais ao movimento. Para Blay (id.), os partidos políticos continuam a excluir mulheres dos 

cargos principais, o que levou muitas delas a continuarem o movimento sem agregarem-se a 

um partido político e lutaram pela anistia. “As mulheres não aceitavam ser 

instrumentalizadas - mesmo quando alguns partidos supunham deter esse poder” (BLAY, id, 

p. 81). 

A recuperação da democracia foi um momento de borbulha e sistematização de 

demandas por todos os lados, partidos políticos alinhavam-se para concorrer às eleições 
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federais e capitais, e o movimento feminista organizava suas pautas. Blay (id.) remonta à 

São Paulo e Rio de Janeiro, cidades com maior movimentação feminina, e conta sobre as 

reuniões organizadas por Ruth Escobar - atriz e feminista - em seu teatro. Os encontros 

tornaram-se ícone para interessados em discutir a redemocratização e ampliação da 

cidadania. Nasceu, então, a Frente de Mulheres Feministas.  

Para a pesquisadora, o cenário democrático abriu um novo momento para os 

movimentos feministas e incentivou a união de mulheres sem vínculo ideológico ou a 

partidos políticos. Exigiam-se leis igualitárias para a nova Constituição de 1988, que supriu 

a maioria das demandas femininas na época, com exceção do aborto. Blay (id.) relata a 

Conferência Nacional (60 anos depois) do PCdoB, em 2015, onde o partido reuniu diversas 

mulheres políticas, entre elas: Carmen Lúcia Luis, Jô Moraes, Rosana de Jesus e Maria das 

Neves. A diversidade de mulheres, lésbicas, negras, mostrou a variação identitária do 

movimento feminista e seus recortes. Pautas das mulheres tornaram-se visíveis e percebeu-

se a relação da emancipação da mulher com a emancipação humana, com a emancipação 

política e cidadã.  

2.4. COMUNICAÇÃO E CIDADANIA 

Os processos comunicacionais são inerentes ao processo de desenvolvimento da 

sociedade, enquanto cidadãos, é dever e direito de todos terem acesso à informação. A partir 

de movimentos sociais emergentes e após a abertura política da década de 80, o direito à 

comunicar e à produzir conteúdo, se tornou pauta principal na busca pela cidadania 

emancipatória e democrática. É nessa característica processual da cidadania que a 

democratização da comunicação, sua responsabilidade social e legitimadora, também é 

agente ativo na luta pelo direito a ter direitos.  

 

2.4.1. Noções de cidadania  

Os momentos em que cidadania se torna ponto de partida e deliberação, para Ilse 

Scherer-Warren (2006), são aqueles que desafiam a democracia, como estado de exceção e 

ditaduras. Os movimentos sociais alteram concepções antigas de cidadania, que traziam 

exclusão social e era limitada aos homens brancos, com a militância, liberdade, 
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individualidade, identidade e participação na esfera pública se tornam alicerces de uma nova 

ideia de cidadania. Os direitos econômicos, sociais e culturais se tornam direitos das 

minorias (mulheres e negros) e passa-se a repensar o desenvolvimento diante da exclusão 

social. “A história da cidadania é a história da luta pela cidadania” (SCHERER-WARREN, 

1999, p.60). 

Nesse sentido, a autora traz a necessidade de desfazer a semântica dos direitos como, 

por exemplo, “do homem”, visto que há especificação, como mulheres, crianças, negros e 

deficientes. Após essa coexistência entre os direitos sociais, civis e políticos, haverá de ter 

uma regulamentação para garantir esses. Isso ocorre porque esses direitos não são aplicáveis 

imediatamente e realizados por si só, é preciso providências adequadas e políticas públicas 

para garantir sua efetivação. As mobilizações sociais são um grande aliado para que o 

Estado se debruce nestas questões. O exercício da cidadania se dá nesse contexto da 

reivindicação pelos direitos e na aplicabilidade deles.  

Ainda no âmbito dos direitos políticos e da expressão da cidadania, a cultura surge (e 

sempre foi) como um campo de resistência e transformação, pois a política cultural pode ser 

uma ferramenta poderosa no que condiz à produção cultural e incentivo, segundo Marilena 

Chauí (1984). Com a globalização, ocorre um fenômeno de homogeneização da cultura.  

Scherer-Warren (1999) traz ideia da cidadania sem fronteiras, pois essa tende a 

ultrapassar as barreiras nacionais com a globalização da cultura política, assim, sujeitos de 

todas as partes do mundo se identificam em suas diversidades e identidades para compor 

uma rede de mobilização. Um movimento social engloba inúmeras práticas, entre elas, a 

dialeticidade, o compromisso com o coletivo e a construção de uma esfera pública 

democrática. Nessa esfera, se constituem os sujeitos-cidadãos que se articulam em várias 

escalas. Por exemplo, no movimento feminista, há vários níveis de compromisso e 

militância pela causa, desde práticas diárias das mulheres em sua rotina até os grupos 

femininos e ONGs para ajudar outras mulheres. Nessa situação, formam-se os atores sociais 

que se identificam com o processo do movimento e exercitam sua cidadania. Portanto, os 

processos civilizatórios constroem e são construídos pelo próprio sujeito. Essa constituição 

se dá pelos indivíduos que se reconhecem em suas identidades específicas, compreendem os 

valores éticos comuns e partem para as mobilizações, redes e ações para políticas sociais. 
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A cidadania emergente traz os direitos da chamada terceira geração, como os Direitos 

Humanos e sexuais, reconhecimento e cumprimento das leis. Para Scherer-Warren (id), o 

brasileiro é um “quase” cidadão, já que não conhece boa parte de seus direitos e não exerce 

ativamente seu papel na esfera política. A esfera pública democrática, com acesso dos civis, 

começa a ser construída a partir de Organizações Não-Governamentais, movimentos sociais, 

educação política e reflexões em atos e discussões políticas. A dificuldade que é encontrada 

nesses aspectos ainda é a cultura política, a falta de informação e desinteresse da população 

por assuntos públicos, atentando para a falta de transparência do governo.  

A cidadania vem para dar ao sujeito social como uma ferramenta para a construção da 

sua própria cidadania, a defesa das suas especificidades (gênero e raça), valores éticos 

comuns, como solidariedade e humanidade. Desta forma, sujeitos sociais surgem para agir 

diretamente em comunidades e redes de mobilização, com educação política, deliberação, 

ações sociais e planos de demandas e direitos. Se formam redes de parcerias comuns, com o 

exercício da cidadania como principal apelo dessas mobilizações. A democracia é um dos 

principais campos para a construção da cidadania, onde se dá ênfase na igualdade de direitos 

políticos e a expressão da cidadania política. Os movimentos sociais trazem esses processos 

de democratização de uma esfera político-privada intercalada. 

Ademais, Scherer-Warren (2008) sinaliza os caminhos para uma política de 

emancipação, que começou com a tímida emergência dos movimentos sociais no início do 

século XX, sem condições de expressarem suas reivindicações numa esfera pública ampla. 

Os novos direitos surgem com esse processo de democratização, onde há uma demanda 

pelos direitos civis, sociais, culturais, étnicos, de gênero e ambientais. É ao final do século 

que a sociedade e os movimentos passam a desejar formas de participação institucional para 

o exercício da cidadania. As ações e práticas políticas passam a serem feitas em espaços 

diversos, tanto na esfera institucional quanto nas ruas e em assembléias populares. “Isso 

ocorre porque o movimento social atua cada vez mais em forma de rede, que ora se contrai 

em suas especificidades, ora se amplia na busca de empoderamento político” (SCHERER-

WARREN, id., p. 506).  

A autora define como movimento social aquele em que as necessidades materiais 

transformam-se em símbolos de carência e são construídas demandas políticas para a 
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transformação ou reivindicação dessa situação (ação coletiva). Para entender esse potencial, 

é necessário perceber como os atores sociais criam suas identidades coletivas e formas de 

articulação em rede, com pautas políticas comuns, além de como são construídas as 

demandas materiais e o nexo entre esses sentidos. No movimento feminista, por exemplo, os 

problemas e opressões particulares de cada mulher são transformados em ideais políticos de 

reivindicação, suficientes para cada uma dela e suficiente para que todas se identifiquem 

com a desigualdade histórica.  

Eveline Dagnino (2006) concorda com Warren no sentido dos movimentos 

ascenderem sempre em momentos críticos, de autoritarismo. É quando gritam as vozes de 

grupos e militâncias, quando ferve a vontade de mobilização e quebra do sistema, a 

cidadania torna-se ferramenta comum entre os grupos, como objeto de reivindicação. Para 

Dagnino, a cidadania é redefinida a partir de sua dimensão cultural, levando em conta as 

subjetividades, identidades e o direito à diferença. A constituição de sujeitos sociais ativos 

nasce da necessidade de transformar práticas culturais que acirram a desigualdade, para 

representar no debate político as principais demandas dos grupos sociais, definir seus 

próprios direitos e lutar.  

No debate, Dagnino traz a problemática da ofensiva neoliberal que se faz presente no 

sistema político e acirra a desigualdade e as fronteiras entre a participação popular nas 

instituições públicas e campos de deliberação. Em contrapartida, há uma configuração 

democratizante do espaço público, devido às lutas dos movimentos sociais e coletivos 

organizados. O que gera uma crise ideológica fortemente vista nas ruas, na mídia e no 

exercício da cidadania, enquanto prática social e discursiva. Para a autora, os projetos 

neoliberal e democratizante, apesar de serem distintos, carregam em si valores em comum, 

como a democracia, a cidadania e sociedade civil, porém, com significados completamente 

opostos. É nessa crise que o campo política se torna perigoso, qualquer deslizamento 

semântico ou de sentido pode migrar para o outro lado. Apesar da expansão da cidadania e 

do acesso aos espaços públicos, há também um encolhimento dos deveres do Estado e a 

transferência de responsabilidades para a sociedade civil, para os cidadãos autônomos, o que 

pode se tornar perverso.  

“O risco é a participação da sociedade civil nas instâncias decisórias, defendida 

pelas forças que sustentam o projeto participativo democratizante como um 
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mecanismo de aprofundamento democrático e de redução da exclusão, possa acabar 

servindo aos objetivos do projeto que lhe é antagônico” (DAGNINO, 2005, p. 49).  

 

Esse ponto é alertado igualmente por Jelin (1994), que fala sobre “duas faces” da 

cidadania, onde uma é a prática fixa e a responsabilidade dos deveres, da autonomia e 

individualidade, e a mutável, com direitos a serem reivindicados, de sentido coletivo. Para 

Jelin, é preciso ter cuidado com as ambiguidades que ambas as formas podem sugerir, para 

que a cidadania não seja algo à serviço de mercado, de um desenvolvimento econômico 

diferente do foco social, que pode dificultar uma cultura cidadã. Novamente é destacada o 

controle da gestão pública pela sociedade civil, e como pode se tornar uma democracia 

individualista. Ainda, a autora ressalta que a construção democrática requer ambas as formas 

de cidadania.  

Para Jelin (id) a cidadania nunca é imutável e nem se torna banal num conjunto 

determinado de deveres e responsabilidades, ela é construída e reconstruída historicamente. 

A busca pela igualdade e pelos direitos sociais se acirrou após a década de 80, com a 

abertura da democracia, e, de fato, para Jelin, direitos individuais formais foram deixados de 

lado. A autora argumenta que isso aconteceu devido à magnitude da repressão e violência de 

Estado durante o regime militar, e a violação dos Direitos Humanos desencadearam um 

movimento completamente focado na valorização da vida humana, na dignidade e nos 

direitos civis. Houve uma reconstrução da instituição democrática. 

É importante sinalizar a emergência dessa preocupação com direitos humanos e civis 

também no sentido de classes que antes não eram afetadas pela falta deles. As violações, 

antes, não tinham afetado as classes dominantes e burguesas, na ditadura, houve repressão 

para todos os lados, e todos sentiram na pele a falta dos direitos políticos. Jelin afirma que a 

classe alta não estava habituada a reivindicar sua cidadania e nem a procurar o Estado para 

proteção. Esse fenômeno expandiu o campo cidadão e construiu uma base social ampla para 

demandas. Porém, ao contrário de regimes autoritários, na democracia não se vê tão 

claramente as violações de direitos, visto que há um abismo entre a lei formal e a prática real 

da cidadania.  Por isso, se faz necessário estudar a construção da nova cidadania “de baixo”, 

como afirma Jelin, na rotina, no dia a dia e na forma de diálogo que os cidadãos estabelecem 

entre si.  
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Dagnino (id) e Jelin (id) destacam o projeto econômico e os ajustes de mercado como 

catalisadores da desigualdade social e falam sobre uma cidadania que condiz aos interesses 

mercantis de autonomia de compra, sem preocupação com os direitos universais e sociais.  

“A própria substituição do termo sociedade civil pela importação do termo Terceiro Setor 

para substituir o de sociedade civil designa o intento de retirar a cidadania do terreno da 

política, retomado novamente pelo seu detentor exclusivo, o Estado” (DAGNINO, id., p. 

59).  

Para a autora, a noção de cidadania como prática de solidariedade e responsabilidade 

social, como caridade, é usada como forma de controle da população e também feita de 

propaganda dos cidadãos “do bem” doando dinheiro aos pobres. Sem examinar e 

transformar, de fato, a raiz do problema social que se tem hoje. Para Dagnino, esse projeto 

não vê os cidadãos como sujeitos com “direito a ter direitos” e sim como carentes, e vê as 

políticas públicas como favores do Estado para os carentes, como se fossem menos 

merecedores da cidadania que as classes mais altas. E há uma ideal inserido que aceita esse 

contexto, pois existe uma cultura da dominação que faz com que o Estado seja visto como 

“mau”, como algo distante, longe, difícil de ser alcançado, como caracteriza Jelin (1994). 

Esse pensamento vem de um sistema patriarcal junto ao regime ditatorial, que ficou 

intrínseco nas formas de expressão e exercício da “antiga” cidadania, onde os setores sociais 

marginalizados vivem a submissão como algo “normal”, naturalizando as hierarquias 

sociais. 

A construção do novo cidadão - que reconheceu seu direito a ter direitos - se faz 

constantemente, a expansão da base social da cidadania é pertinente no estudo histórico do 

tema. Para Jelin, houve um período conturbado após a abertura política de 84, onde os 

direitos humanos básicos e políticos foram completamente esquecidos, a transição 

restabelece os direitos políticos, porém, deixa em crise os direitos sociais e humanos. Os 

movimentos sociais surgem como resposta à esses deslizes do poder público. A construção 

da cidadania se expressa nesse processo de democratização do campo político, e, mais do 

que deliberação, é um processo de reconhecer a amplitude de responsabilidade em relação 

ao próprio sujeito e ao outro. “...Não só implica este aprendizado de expectativas e condutas 
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responsáveis como também a definição da amplitude do espaço da responsabilidade de cada 

sujeito” (JELIN, id, p. 54). 

Em relação ao movimento das mulheres, Jelin (id.) remonta para as carências coletivas 

em relação às particulares, e que há uma luta frente às outras diversas dentro das 

especificidades. É um processo de aprendizado, da lógica de um coletivo, uma articulação 

no corpo de uma instituição, junto ao passo que redefinem o sentido da identidade individual 

de cada uma. Por isso, pode-se transformar, trabalhar a autonomia, emancipação e 

autoestima. A autora atenta para a exclusão e dificuldade das mulheres de ascenderem ao 

espaço público e político, causada pela relação privada da vida doméstica que migra para o 

público, por isso, o movimento feminista ainda depende de algumas organizações 

promotoras e atores sociais que possam chegar ao espaço político, o que dificulta a 

autonomia total. 

Começa então, uma expansão da nova cidadania no Brasil - coletiva, humanizada, 

universalizada, identitária, inclusiva - com a disseminação das concepções e ideais políticos, 

com o confronto aos limites políticos estabelecidas e estratégias dos considerados “menos 

cidadãos” até então. Para a autora, no país, nunca houve uma cidadania efetiva, os direitos 

sempre foram vistos como favores do governo, como algo dado, sem ser merecido, relação 

essa que vem do espaço privado, de um dominador e um submisso - aí nota-se as relações de 

gênero que interferem na estrutura de um sistema.  

2.4.2 A cidadania feminina e a cidadania cultural 

A nova concepção de cidadania alicerçada no feminismo também é discutida pelas 

cientistas políticas Jussara Reis Prá e Léa Epping(2012) que trazem ambos os conceitos - 

cidadania e feminismo - como base da reivindicação dos direitos humanos das mulheres. O 

feminismo trouxe experiência participativa em ações de fomento à cidadania feminina. Entre 

eventos e protocolos que pautaram as demandas femininas, um dos mais importantes foi o 

Programa de Ação do Cairo, realizado primeiramente em 1994, com 15 princípios 

estipulados a serem seguidos, entre eles: a igualdade, equidade entre os sexos e 

empoderamento. O protagonismo social na agenda política faz com que as mulheres se 

coloquem como ativas e participantes do processo democrático.  
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As pesquisadoras também trazem a premissa relevante da identificação dos direitos 

reprodutivos como questão de direitos humanos, que se tornou possível devido à postulação 

incisiva do movimento feminista. Apesar dos resultados ao longo dos anos da luta feminista, 

Prá ressalta perceber práticas que ainda demandam atenção.  “O aparente reconhecimento da 

cidadania feminina e sua inclusão em programas de governos e em agendas nacionais, a 

partir dos anos 90, não têm se mostrado capaz de garantir todos os direitos humanos às 

mulheres” (PRÁ e EPPING, 2012, p. 42).  

Cynthia Semíramis (2008) estuda as abordagens dos casos de feminicídio da mídia na 

pesquisa intitulada “Da imagem da mulher imposta pela mídia como uma violência de 

Direitos Humanos”, sobre a violação de direitos humanos pela imprensa em relação à 

representação feminina e imposição de comportamentos. Para a pesquisadora, há uma 

relação direta em como a mídia trata as mulheres, e como a sociedade irá tratá-las e vice 

versa. A representação da mulher na mídia influencia na forma com que as espectadoras se 

sentem e veem a si mesmas. O padrão na televisão é o mesmo: mulher branca, jovem, alta e 

magra, sempre erotizadas. Para Semíramis, essa ação tem afetado o comportamento das 

mulheres brasileiras que buscam cirurgia plástica estética e tomam a noção de beleza como 

sinônimo de sucesso. “Desta forma, a imposição por um padrão estético totalmente 

incompatível com o corpo da maior parte das mulheres do mundo também tem por efeito 

destruir a imagem e a auto-estima feminina” (SEMÍRAMIS, id., p. 594).  

Torna-se uma problemática central também a falta de discussão e embasamento sobre 

essa a imagem feminina, além de ser contraditório com os tratados de direitos humanos. 

Segundo Semíramis (id.) colocar a mulher como objeto de “embelezamento” de um 

ambiente, ou como “convite” para um estabelecimento comercial já revela a sua 

desvalorização como pessoa e cidadã.  

“De acordo com o art. 1o da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência Contra a Mulher – “Convenção de Belém do Pará” (1994) –, 

essas situações são uma violência contra a mulher, já que causam dano psicológico 

e, muitas vezes, físico ou sexual, devido à angústia de não corresponder aos padrões 

estéticos e, por isso, não serem totalmente aceitas pela sociedade.” (SEMÍRAMIS, 

2008). 

 

Os meios de comunicação tendem a transformar tudo em entretenimento (guerras, 

genocídio, preconceitos, greves, política), inclusive, produzem uma cultura de massa que 
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reproduz os valores estabelecidas pela mídia. Marilena Chauí (2008) fala sobre o signo da 

vivência telepresente e tele observacional, onde é impossível diferenciar a aparência do 

sentido, o virtual e o real, pois tudo é reproduzido imediatamente sob a forma de 

transparência, apresentando evidências. Isso faz com que os meios de comunicação de 

massa, principalmente a televisão, tenham uma credibilidade inquestionável por parte dos 

telespectadores, junto à esse fenômeno, perde-se a noção de continuidade de futuro, pois 

tudo se esgota no presente, no imediatismo. Logo, o sentido para determinar o 

indeterminado e para ultrapassar, compreender e transformar ações é perdido. “Perdemos o 

sentido da cultura como ação histórica” (CHAUÍ, 2008, p.62). Além da comunicação, o 

Estado tem poder configurador da cultura, visto que a massificação da cultura é o contrário 

da democratização dela.  

O direito à cultura e à expressão, bem como o direito à participação nas decisões da 

política cultural, definições de diretrizes culturais e orçamentos públicos é o direito dos 

cidadãos, o que garante o acesso à produção dessa cultura pelo exercício da cidadania. Essa 

ideia é a política cultural definida na cidadania cultural. Para Chauí (id.) é na cidadania 

cultural que os cidadãos se manifestam e trabalham suas expressões, suas classes sociais e a 

luta das classes. O processo cultural democrático permite que os sujeitos se identifiquem, se 

diferenciam, entendam suas diferenças (possam ser diferentes), entram em conflito, 

deliberam, comunicam e trocam suas experiências, onde podem recusar ou aceitar formas de 

políticas culturais e criar outras.  

Chauí sinaliza a responsabilidade do Estado no processo configurador da cultura, já 

que ele não produz, nem é instrumento de consumo, seu papel fundamental é garantir os 

direitos do cidadão à desfrutar dela, de criar e adentrar no processo, bem como na 

participação de decisões políticas culturais. Quando fala em criação, a autora não se refere 

somente ao direito de pintar ou escrever, por exemplo, que todos podem sentir vontade de 

experimentar, mas sim do direito de produção autoral. De criar, compartilhar seu trabalho e 

ter a segurança do domínio do seu produto, que será visto e sentido por diversos sujeitos, e 

que ele tenha esse direito de compartilhamento - sejam sujeitos de sua própria obra. A 

chamada memória social. Para Chauí, colocar a cultura como direito é opor-se à política 
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neoliberal, já que não transforma a cultura em produto mercantil como serviço vendido 

(como faz o sistema neo). Trata-se da cidadania cultural. 

Como pilar de toda essa transformação processual, a democracia está como campo 

permissivo de tais ações e mudanças. A autora retoma o sentido de um regime democrático, 

onde a atividade da cidadania se torna um contra-poder social ao governo e controla ou 

repudia suas decisões. Pois é esse exercício de voto, reivindicação de direitos, expansão dos 

direitos, respeito à diversidade, criação de novos direitos, que torna a democracia um campo 

social aberto onde a sociedade institui suas ações. “Podemos dizer que a democracia 

propicia, pelo modo mesmo do seu enraizamento, uma cultura da cidadania à medida que só 

é possível a sua realização através do cultivo dos cidadãos” (CHAUÍ, id., p. 75). Em uma 

breve análise sobre a sociedade brasileira, Chauí conclui que essa transforma qualquer traço 

social diferente ou assimétrico em desigualdades discrepantes e formas de hierarquizar e 

controlar os “diferenciados”. Ela cita de exemplo o poder judiciário, distante, de difícil 

alcance, representante das oligarquias.  

Para a autora, na sociedade não existe representatividade das minorias e da população, 

nem uma política autêntica. Os partidos políticos são clubes privados de jogo, o sistema 

serve aos clientes que podem pagar e a esfera pública nem se constitui publicamente. A falta 

de separação entre o público e privado, e o privado definindo todas as decisões do público 

pelas suas exigências é um dos maiores problemas a serem discutidos. Notável, Chauí 

afirma que “a indistinção entre o público e privado não é uma falha acidental que podemos 

corrigir, pois é a estrutura do campo social e do campo político que se encontra determinada 

pela indistinção entre o público e o privado” (CHAUÍ, id. P. 71). 

Raciocínio que segue Fernandes (2011) sobre o conceito de política cultural, onde há 

inerentemente a necessidade de intervenção, ação popular. Onde o Estado tem como dever 

primário garantir os direitos dos sujeitos, para depois falar sobre os deveres individuais de 

cada um. O exercício da cidadania, segundo a pesquisadora, se dá na confluência consistente 

entre os direitos civis, políticos e sociais, além dos últimos, de terceira geração, específicos e 

de identidade. Para Fernandes, há o desmonte dos direitos genéricos, do “homem”. E o papel 

do Estado se faz como garantia dessa cidadania. “Para a efetivação dos direitos é necessário 

a intervenção direta do Estado” (FERNANDES, 2011, p. 36). A partir de ações organizadas 



41 

 

de fóruns e movimentos sociais, os governos passam a se debruçar sobre questões sócio 

culturais, o que diferencia as formas de cidadania que parecem coexistir, como também 

atentou Jelin (1994). Fernandes argumento que a cidadania individual (emergente após 84) 

prima pela liberdade, enquanto os direitos sociais focam na igualdade e equidade entre os 

sujeitos.  

2.4.3 A comunicação como direito de terceira geração 

Direito à informação é, de fato, um dos mais requisitados e pautados nos últimos 

anos, juntos aos outros emergentes no processo. Mais do que receber a informação, 

comunicar-se também torna-se um direito de terceira geração, emparelhado com os direitos 

humanos, é que vai destacar Peruzzo (2009). Para a autora, o direito à comunicação é 

facilitador da conquista pela cidadania, visto pelo empoderamento de processos 

comunicacionais autônomos e independentes que emergem cada vez mais. E os direitos se 

aperfeiçoam e crescem, logo, a cidadania, assim como a comunicação, se modifica e é 

construída ao longo do tempo e das culturas.  

Para Peruzzo, a ideia das classes dominantes do poder não conseguem se eternizar, 

elas duram somente o tempo em que não há questionamentos da ordem vigente, até que se 

percebem as contradições e problemáticas, e surgem novas formas de poder e novos 

movimentos para ir contra o sistema. A cidadania é ampliada justamente nesse movimento 

de antítese ao domínio vigente. Para ela, a cidadania é histórica e avança em seus níveis de 

alcance e exercício, mas isso depende do grau de organização da sociedade e dos 

movimentos de mobilização, que pode forçar a legitimação de novos direitos e de uma 

cidadania que contemple a todos. Peruzzo afirma que a história mundial pela cidadania 

mostra que seus saltos só ocorrem mediante pressão coletiva. Pois nenhum governo vai dar 

liberdade de expressão, direitos totais, e conceder avanços culturais aos grupos mais pobres 

ou periféricos, assim, eles não realizam com plenitude o exercício da cidadania e ficam 

dependentes de um Estado liberal. É preciso que haja mobilização articulada, consciente e 

resiste para mudar as estruturas vigentes. 

A mídia massiva e dominante não divulga e nem aborda temas sociais de profundos 

problemas, tão pouco fala sobre os movimentos e organizações em torno dessas 

reivindicações, e, quando mostra, faz de forma tendenciosa e fragmentada. “A comunicação 
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faz parte dos processos dos movimentos sociais em toda a história e em conformidade com 

os recursos disponíveis de cada época” (PERUZZO, 2009, p. 36). Os movimentos sociais se 

adequam às formas de expressão midiática, ou criam suas próprias formas de se comunicar, 

como os veículos alternativos, independentes, comunitários, coletivos, até para fugir do 

cerceamento da liberdade da grande mídia.  

Peruzzo traz a questão das políticas públicas de democratização da comunicação, que 

vem sendo discutida desde o final dos anos 70 pela América Latina. As motivações para 

essa preocupação, segundo a pesquisadora, estavam no controle das informações que iriam 

circular, inseridos numa ordem econômica mundial favorável aos países centrais, como 

Estados Unidos. Dessa forma, se difundia a visão de mundo européia, o que caracterizava 

uma ordem dominante cultural, ao mesmo tempo que censurada a circulação de informações 

de veículos latino-americanos ou africanos. Nesse sentido nasce a ideia de uma comunicação 

alternativa, horizontal, produzida por atores sociais, compartilhada e feita de forma coletiva, 

comunitária e participativa, que envolvia as pessoas como receptoras e emissoras. 

Contemplando a perspectiva além do acesso à informação, mas sim do direito à 

comunicação.  

Novas perspectivas surgem, mas os pontos legais já conquistados na comunicação são 

ressaltados pela discussão que emerge de tempos em tempos, como atualmente, sobre a 

democratização, liberdade de criação e expressão, mas, principalmente, do respeito. 

Denúncias de violação de direitos humanos são ressaltadas pelos movimentos sociais, que, 

junto às demandas do grupo pensam uma comunicação e tecnologias acessíveis, circular, 

num processo de mudança.  

Ainda, Peruzzo aponta a explicitação do direito dos movimentos e organizações à 

comunicação massiva, de representatividade de suas organizações e espaço como emissores 

de conteúdo próprio e autônomos a serviço das comunidades. Por esse motivo, a autora 

considera esse processo um indicativo da passagem da cidadania para uma fase maior. O 

direito à comunicação como direito de terceira geração - devido ao deslocamento do direito 

individual para o coletivo, para grupos, movimentos e organizações sociais - é um grande 

passo e de interesse público. “Colocar a comunicação como direito humano representa um 

avanço na concepção da cidadania, visto que a comunicação sempre fica meio imperceptível 
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nas dimensões clássicas da cidadania” (PERUZZO, 2009, p. 38). Diante do papel poderoso 

dos meios de comunicação, pensar esse direito dessa forma é dar uma dimensão 

comunicacional para a cidadania, contempla a autora. Pois é reconhecer a cidadania 

enquanto acopladora do universo cultural, social, político, civil, e pensar nos 

desdobramentos que a participação comunicativa irá gerar na sociedade atual e futura.  

Para a autora, a cidadania só avança mediante consciência dos direitos, inclusive, o 

direito à comunicação, e da capacidade de ação articulada. A cidadania depende da 

sociedade, assim como a sociedade depende da cidadania, é preciso organização e 

mobilização para continuar a conquista pela expansão da nova cidadania. Peruzzo insere que 

a liberdade na utilização dos canais de comunicação e o acesso a produção desses contribui 

para o avanço da cidadania. Não é como ampliar o campo da cidadania sem ampliar e 

democratizar a comunicação. 

 “A participação do cidadão ativa do cidadão na feitura da comunicação, ou seja, na 

criação, sistematização e difusão de conteúdos e nos demais mecanismos inerentes ao 

processo comunicativo também é educativo” (PERUZZO, id, p. 42). Essa participação 

possibilita o sujeito de interferir ao seu redor e da realidade que o cerca, compreendendo o 

mundo e se desenvolva intelectualmente para aprender sobre esse mundo.  

 A comunicação tem uma existência sensível, não é algo palpável e sim que se realiza 

no cotidiano e nas formas de viver na condição humana, como trocas simbólicas. Vera 

França (2003) irá trazer a necessidade de entender comunicação como processo social, 

enquanto os objetos seriam os meios de comunicação. O objeto da comunicação social é seu 

próprio estudo, sua identificação e forma de construir a si mesma. O que irá abordar Maria 

Cristina Mata (2006), da comunicação enquanto objeto, ser inexistente como algo que 

pudesse funcionar com precisão e verificação impecável. Mata afirma que é preciso 

construir uma comunicação sabendo dos múltiplos processos sociais e intercâmbios que se 

realizam na sociedade. 

 Para a pesquisadora, é preciso fazer uma nova comunicação, um novo jeito de 

informar, que rompa com a forma tradicional, com novas vozes, novas problemáticas e 

novas indagações. Também como resposta à violenta repressão e cerceamento das 

liberdades durante a ditadura na Argentina, uma das mais violentas da América Latina.  
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 Mata (id.) questiona a constituição do sujeito e receptores, enquanto produtores de 

sentido e critica o modelo comunicacional restringido ao sentido dos meios comunicação 

como emissores e a população como receptora, sem uma circularidade e troca processual.  

Para ela, esse sistema antigo de fazer comunicação não sustenta toda a carga cultural e 

diversificada da sociedade complexa que vive-se hoje. Onde ainda permanece uma cultura 

midiatizada limitada às matrizes tecnológicas mercantis e partidárias. A autora coloca os 

meios de comunicação de massa, industrializados, como deformadores das leis 

democráticas. 

 Os meios de comunicação massivos vistos como o “quarto poder” e a única 

instituição a estar à margem do poder e aparelhos de controle democráticos faz com que 

todas as críticas e mudanças solicitadas sejam invisibilizados e desconhecidas. Ainda, Mata 

(id.) destaca a censura legitimada e legalizada nos meios de comunicação, que se tornaram 

responsáveis por mostrarem o que é de interesse e como irão mostrar, de acordo com o 

poder vigente no Estado. Sob o olhar do mercado e instituições privadas, os meios de 

comunicação de massa estão sempre vigiados, são controlados pelos imperadores industriais 

que comandam realmente o que será comunicado à população. 

 Essa relação dos meios com a sociedade leva a se criar uma legitimidade 

informacional, diferente da legitimidade democrática e estão contrapostas. Visto que a mídia 

consegue manipular determinada realidade e definir quais pautas sociais são relevantes e que 

a população irá seguir. O que traz questionamentos:  

(...) Nos preguntamos si es posible que quienes hemos sido constituidos como 

“públicos” seamos capaces de no delegar nuestros derechos a la libre expresión y a 

la información en tanto existe un mercado, es decir, un sistema de producción 

industrial, de distribución y consumo de los bienes comunicativos-culturales, que es 

hoy hegemónico como instancia de organización de los intercambios simbólicos. 

(MATA, 2006, p.8).  

 Nesse sentido, Mata (id.) destaca a prática cidadã como o exercício de se colocar no 

espaço público e nos âmbitos de construção do poder, participando da elaboração de regras 

que ordenam a sociedade. A cidadania comunicativa vem como o modo específico de como 

os atores sociais são representados nesse espaço público constituído na mídia. Essa 

ampliação da cidadania se dá na capacidade do sujeito organizar suas demandas e 

reconhecer suas necessidades.  
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Na nossa sociedade, os espaços públicos demandam formas de reivindicação e 

organização para a representatividade e apresentação das necessidades do grupo. E a mídia 

está no centro dessa configuração. “Por eso las reflexiones sobre la condición ciudadana 

como condición necesaria de la democracia resulta limitada si no se relaciona con esta nueva 

característica del espacio público” (MATA, id, p. 8). Essa articulação e movimentação de 

ocupação desse espaço configura a cidadania comunicativa, como transformadora de um 

sujeito individual da esfera privada em um sujeito coletivo com direitos e presença na esfera 

pública.  

Mata (id.) traz a representação dos tipos de sujeitos sociais na mídia massiva: o sujeito 

de demandas, o sujeito de necessidades e o sujeito de decisão. A autora destaca a forma que 

é visibilidade o sujeito de necessidades e como são mostradas as comunidades - 

principalmente periféricas - na sua realidade. A pobreza extrema, fome, mortes, desnutrição, 

falta de moradia, são os maiores problemas encontrados por quem é esquecido pelo poder 

público. Para a autora, é dada uma visibilidade para causar choros e gritos, com imagens 

fortes, corpos esqueléticas, rostos borrados, imagens de dor. E isso se torna pauta na agenda 

política, porém, essa visibilidade acontece quando já não se pode reverter a situação, como 

enchentes, contaminação das águas, mortes. Mata (id.) afirma que o sujeito de necessidades 

é frágil diante do poder e é o emblema da não-cidadania, da perda do direito a não ter 

direitos. É mostrada sua realidade constantemente, com um aglomerado de problemas e 

opiniões, mas sem mostrar suas verdadeiras causas e vinculações estruturais.  

Mata (id.) define a cidadania comunicativa como desenvolvimento de práticas que 

tendem a garantir os direitos no campo da comunicação e no espaço público. E essa 

cidadania carrega valores de igualdade, solidariedade, pertencimento, com dimensões sócio-

culturais. É uma relação de identidade e de capacidade de luta por suas demandas, tanto com 

o Estado quanto com a indústria mercantil. Mata assegura, condições para se exercer a 

cidadania comunicativa: regulamentação da comunicação, tecnologia disponível e acessível, 

lógicas e ferramentas informativas. A cidadania comunicativa permite que os movimentos e 

sujeitos participem da política e difundam suas ideias pelos meios de comunicação. “Más 

gente se daría cuenta que es posible hacer otra cosa... que lo que hay que hacer es participar, 

que vivir en democracia no es únicamente ir a votar una vez cada ano” (MATA, id., p. 12). 
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2.5. JORNALISMO DIGITAL, ALTERNATIVO E FEMINISTA 

A partir da segunda onda do movimento feminista, uma das preocupações do grupo 

era com a forma que o movimento e as pautas femininas eram representadas no espaço 

público, na ciência, nos estudos antropológicos, na comunicação. E se elas estavam no 

espaço público. Dessa forma, as críticas à produção jornalística e à comunicação também 

integraram esse novo momento.  

Muitas feministas, como Donna Haraway, Ruth Bleier, Lynda Birke, apontaram 

problematizações na produção científica acadêmica, afirma Jessica Costa (2017). Criou-se, 

então, um ambiente para discussão sobre a construção de um conhecimento e da produção 

deste que incluísse as mulheres (enquanto produtoras e estudiosas). A questão principal era 

de que forma e se era possível, simplesmente incluir mulheres nessas teorias, numa ciência 

majoritariamente e historicamente composta por homens. Para Costa (id), os estudos 

feministas se dividiram em dois focos: o primeiro apontava para a mulher na ciência, 

exigindo um tratamento equitativo na área, e, o segundo, para o questionamento de ser 

possível utilizar esse conhecimento profundamente masculino para a emancipação feminina.  

Virgínia Woolf, em 1928, já questionava essa falta de representatividade das 

mulheres em campos acadêmicos e como seria possível incluí-las. A autora, na procura pelo 

significado de ser mulher, engloba a questão de que homens têm mais oportunidades, 

incentivos, para criar, para crescer profissionalmente, do que as mulheres. Para Woolf, o 

sistema patriarcal era visível na Londres do século 19. Em um relato ficcional e com toques 

de realidade, ela narra conversas com suas amigas sobre as escassas escritoras conhecidas e 

se questiona porque os homens teriam mais oportunidades. A autora acirra a busca pelo 

significado da existência feminina quando encontra o artigo “A inferioridade mental, moral 

e física do sexo feminino”, entre outros textos sobre as mulheres. Para Virginia (id) há uma 

raiva e insegurança dos homens para com o sexo feminino. Oportunidades, seja social ou 

financeira, para as mulheres, fariam com que elas detivessem conhecimento e pudessem, de 
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fato, competir com eles, sem que precisassem inflar seu ego e elogiar sua masculinidade 

para que eles parecessem poderosos. 

 A dúvida  da autora de entender porque homens eram tão interessados em escrever 

sobre e pelo sexo feminino sem autoridade no assunto - salvo o fato de não serem mulheres - 

é pertinente. Os estudos feministas sobre a implicação da estrutura do gênero na ciência e na 

comunicação, basicamente em todo o processo epistemológico, seguem até hoje, com base 

nas primeiras estudiosas da questão.  

Alicerçado nesses primeiros questionamentos, o movimento feminista passa também 

a questionar a produção e o papel da comunicação na construção de uma informação real, 

específica e representativa. Costa (id) ressalta a participação valiosa que o feminismo tem no 

jornalismo, de forma crítica à mídia que ainda sustenta estereótipos e reproduz violências de 

gênero. É preciso que haja uma mudança na forma de se fazer comunicação (tradicional), 

para que os símbolos que reproduzem desigualdades e machismo sejam ultrapassados.  

Dessa forma, a autora afirma que o feminismo tem muito a acrescentar para uma 

comunicação igualitária e democrática, principalmente nos “pilares” do jornalismo: 

objetividade, neutralidade e imparcialidade. Já que, este último, protagoniza grande parte 

dos contextos opressivos e machistas em coberturas sobre violência contra mulher. 

Escondidos atrás da imparcialidade e objetividade, veículos de comunicação de massa 

deixam de dar voz às mulheres violentadas para “humanizar” o agressor, além de colocar a 

dúvida na história da vítima. Um dos casos mais estudados por teóricas feministas, como 

Cynthia Semíramis (2010), é o encarceramento e assassinato de Eloá Cristina Pimentel, que 

foi espetacularizado pela mídia em uma cobertura exaustiva sobre crime “passional” e 

isolado da realidade e do contexto preocupante de altos índices de feminicídio no país. 

Costa (id) atenta para o papel de reprodutor da realidade do jornalismo, 

conhecimentos sociais, cultura hegemônica, e como esse “dever” como legitimador da 

verdade absoluta se torna nocivo, principalmente porque essa hegemonia é masculina e 

branca. Esse paradigma de mundo, capitalista, racista, machista e sexista, estabelece valores 

de verdade e objetividade, que permeiam o jornalismo tradicional. A ausência da 

subjetividade faz com que o jornalista passe a crença de que é isento ideologicamente e 

apenas irá reproduzir o que viu, como se fosse possível ver uma realidade e não interpretá-
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la. Tal sistema também criticado por Carla Rizzotto (2014), ao explicar que a representação 

desigual entre homens e mulheres é simbolicamente reforçada pela mídia, que aprofunda 

essa diferença de gênero. Para a autora, a mulher é representada como algo observado, como 

o outro, e nunca como sujeito ativo. Além do julgamento feito pelo jornalismo tradicional, 

em manchetes e chamadas de matérias, destacando o status social da mulher, suas atitudes, 

sua estética, como se elas devessem responder à imposição cultural de gênero.  

Costa (id) sustenta que a visão e experiência mundana influenciam o conhecimento 

dessa realidade e questionar isso abre portas para inúmeras possibilidades de reflexão. Nesse 

sentido, se faz necessário e urgente que veículos alternativos, independentes e feministas se 

façam presentes e sejam visibilizados, além do aprendizado de um novo fazer jornalístico 

que se pode ter com esses. Dessa forma, a autora sustenta:  

Mudar a produção de sentido sobre as mulheres, com uma proposta emancipadora, 

implica na quebra do mito do jornalismo imparcial, que só é encarado assim quando 

legitima visões de mundo hegemônicas, e na ressignificação do pressuposto da 

objetividade. (COSTA, 2017, p. 6.).  

 

É nesse quesito que o feminismo pode contribuir para a quebra de fundamentos 

tradicionais do jornalismo, criar uma nova significação dos papéis comunicativos, mais 

críticos, reflexivos e problematizadores, para uma real transformação da realidade. “Saber 

parcial é saber responsável” (COSTA, id, p. 6), por isso, é preciso escutar vozes das 

minorias, das mulheres, que podem não falar sobre todos os assuntos, mas falam com 

propriedade de suas pautas, demandas e violências.  

Segundo Karina Woitowicz e Joana Pedro (2010), veículos de comunicação que 

abordassem as demandas feministas começaram a surgir pela década de 70, onde um novo 

espaço de ocupação e reivindicação se criaria. A comunicação é uma estratégia de educação 

do movimento feminista, para que atente à violência de gênero, ao lugar da mulher na 

sociedade e em seus espaços e na sua representação pública. Para as autoras, a história do 

feminismo está ligada com a história da mídia alternativa, já que as mulheres tiveram de 

buscar uma forma de divulgar suas demandas, suas necessidades, de ocuparem o espaço 

público, em um movimento de contra-informação. Elas denunciam a posição da mídia diante 

da violência de gênero e mobilizaram outras mulheres na defesa de seus direitos.  
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O jornalismo alternativo, mesmo datado seus estudos após 1960, foi uma ferramenta 

de resistência durante a ditadura militar, o que caracterizou a forma combatente e de 

oposição política. Hoje, além desses adjetivos, a comunicação alternativa também perpassa a 

produção pelas mãos de grupos sociais e cidadãos, para manifestar suas ideias e lutas. Como 

define Peruzzo (2009), uma das lutas pela cidadania está no direito de comunicar e a defesa 

dos direitos das minorias sociais. Se considera mídia alternativa, ademais, canais criados 

para circulação e promoção das pautas de grupos de movimentos sociais, como canais de 

resistências e espaço de luta. Woitowicz e Pedro vão definir: 

A mídia ocupa um lugar central na resistência às múltiplas formas de opressão. A 

produção midiática das organizações feministas que compreendem este artigo toma 

como referência estes aspectos da mídia alternativa, em que se destaca o papel dos 

meios como instrumentos de articulação das lutas das mulheres. (WOITOWICZ e 

PEDRO, 2010, p.3).  

 

A característica contra-hegemônica dos movimentos sociais, entre eles, o feminista, 

norteia a marca do jornalismo alternativo, com caráter de resistência. É preciso que se 

carregue o discurso alternativo à mídia dominante para que exista veículo alternativo. Nana 

Queiroz (2017), jornalista e criadora da revista AzMina, afirma em texto ao Projeto Draft 

que o jornalismo feminista não fala somente de empoderamento, é um jornalismo que se 

baseia na equidade, que representa a mulher como uma pessoa complexa e detentora de 

direitos. Ainda, Nana ressalta que somente 15% dos colunistas dos maiores veículos de 

comunicação do Brasil são mulheres, e a revista AzMina existe para compensar esse 

desequilíbrio, dar voz para as mulheres, que são negligenciadas pela mídia tradicional.  

“Não é exagero dizer que a mídia brasileira é machista. E os veículos mais machistas 

da imprensa brasileira, por incrível que pareça, são as próprias revistas femininas, que 

parecem escrever para uma mulher completamente alienada” - Nana Queiroz em entrevista 

para o Projeto Draft (05.05.2017). Para a jornalista, todo o jornalismo deveria ser feminista. 

E isso não quer dizer ter um equipe só composta de mulheres, mas sim de que o feminismo 

seja incorporado na produção jornalística de forma natural. Dessa forma, os meios de 

comunicação param de reproduzir estereótipos nocivos, violências simbólicas e a cultura 

machista que sai das redações e vai para a cultura da sociedade pode ser vencida.  
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No jornalismo digital, a estrutura de matérias e reportagens cria um novo universo de 

produção e construção da notícia. Novos horizontes de leitura e suportes multimídias fazem 

com que a escrita ganhe uma nova arquitetura. O hipertexto, por não encontrar espaço no 

papel, ganha seu protagonismo na internet, onde é possível discorrer a notícia de formas 

diferentes e usar do espaço infinito para criar ferramentas de leitura. No caso da revista 

AzMina, grandes reportagens se sobressaem nas produções jornalísticas, principalmente as 

investigativas e de temas mais complexos. O caso do assassinato da vereadora Marielle 

Franco rendeu matérias e grande reportagem para abordar o contexto político, sua morte 

simbólica e a problemática da representatividade de negros na política. Nesses pontos, 

gráficos, hiperlinks, vídeos e podcasts interpretam a reportagem, na sua maioria é 

disponibilizado áudios no início para que as leitoras já conheçam ou ainda se informem mais 

sobre o assunto que será tratado. Nos podcasts tem entrevistas ou falas de militantes sobre o 

tema.  

3. CAMINHOS METODOLÓGICOS E A SELEÇÃO DO CORPUS 

Baseado na representação e constituição das cidadãs e cidadãos no espaço público, os 

estudos para este trabalho levam à análise do conteúdo da revista AzMina, alicerçada na 

teoria do agendamento e contra-agendamento. Neste capítulo, são abordados os conceitos 

teórico-metodológicos que levaram aos objetivos e esclarecimento do problema de pesquisa.  

3.1 Análise de conteúdo  

A partir da análise de conteúdo, de Laurence Bardin (1977), que define dois 

objetivos sutis do método: a leitura ultrapassada de incertezas, com um olhar que poderá ser 

interpretado de forma semelhante com as outras pessoas, e o olhar aprofundado, atento, pode 

levar à descobertas de conteúdos estruturais e significações. A autora afirma que existe 

apenas umas regras básicas a se seguir, porém, não há uma forma correta e única para 

aplicar o método, que ela explica ser: 

A técnica de análise de conteúdo adequada ao domínio e ao objetivo 

pretendidos, tem que ser reinventada a cada momento, exceto para usos simples e 

generalizados, como é o caso do escrutínio próximo da descodificação e de respostas 

a perguntas abertas de questionários cujo conteúdo é avaliado rapidamente por 

temas. (BARDIN, 1977, p. 31). 
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A análise de conteúdo não é um instrumento, mas sim um grupo de ferramentas que 

são totalmente adaptáveis frente à um campo vasto que é o estudo da comunicação. E, 

apesar das regras e alguns pontos a serem seguidos para organizar a metodologia e iniciar o 

trabalho, a autora afirma que é preciso ter um olhar retrospectivo, que os modelos citados 

não são para serem seguidos à risca, “isto porque a análise de conteúdo se faz pela prática” 

(BARDIN, 1977, p.51). A análise dos resultados perpassa por um jogo de hipóteses, técnicas 

e interpretações, que se constroem pela prática de analisar e conhecer o conteúdo, num 

exercício de auto-observação, com técnicas temáticas e frequenciais.  

Bardin (id) também ressalta o teste de associação de palavras (estereótipos e 

conotações), que objetiva estudar os estereótipos sociais espontaneamente partilhados pelos 

membros de um grupo relativo a certos núcleos, etnias ou nações. O método e técnicas 

aplicadas devem ser colocados de forma construtiva, respectivamente: a organização da 

análise; a codificação de resultados; as categorizações; as inferências; e, por fim, a 

informatização da análise das comunicações. A autora organiza os pontos da análise: 1. A 

pré- análise; 2. A exploração do material; e, por fim, 3. O tratamento dos resultados: a 

inferência e a interpretação (BARDIN, 1977, p.121).  

AzMina é uma revista de jornalismo digital. Para analisar essa produção no meio 

digital, a técnica de análise do conteúdo (utilizada geralmente para o meio impresso), será 

adaptada de forma que possa abranger os objetivos deste trabalho no meio digital, sem que 

seu estudo seja restringido pelo formato diferenciado e amplo. Nesse sentido, Recuero 

(2011) traz como abordagem a se pensar a internet como artefato cultural, para não cair na 

ideia de que a internet é uma cultura só, com finalidade nela mesma. Pois há diferentes 

identidades e grupos emergindo na esfera digital, de diferentes culturas. Essa perspectiva, 

segundo Recuero (id) traz a ligação do meio online com o offline, sua produção ultrapassa 

diferentes contextos, com atravessamentos de identidades e apropriações, além dos 

múltiplos locais de consumo entre os indivíduos e instituições.  

Com relação direta com a internet como artefato cultural, nasce outra forma de 

enxergar o meio online, a internet como tecnologia midiática, que gera práticas sociais. A 

autora traz o conceito como forma de estudar o objeto a partir de práticas midiáticas geradas 

por atores sociais. Essa abordagem  
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“Seria pontuada pela convergência de mídias e a construção dos objetos permitiria 

seguir as práticas e os atores sociais em suas performances, levando em conta não 

apenas a dimensão simbólica, mas também a dimensão material no qual o campo é 

definido durante a pesquisa”. (RECUERO, 2011, p. 44). 

 

Ela envolve características que se unem para formar o objeto, a representação, as 

práticas, a materialidade, todas articuladas. Nesse sentido, a internet é compreendida como 

mídia que dá acesso aos diferentes atores de culturas variadas e que estes produzam 

estratégias comunicacionais e práticas de informação. Para Recuero (id) é importante fazer 

recortes temáticos nos diferentes âmbitos e práticas na internet. Entre elas, a que mais se 

aproxima do objeto de pesquisa e do jornalismo alternativo online, é o ciberativismo, que a 

autora define como “reflexões sobre a potencialização da ação do indivíduo ou coletivo em 

termos de ação política via internet” (RECUERO, 2011, p. 47). Na investigação de objetos 

midiáticos na internet, questões de gênero, raça e classes sociais são frequentes, segundo a 

autora, e se encaixam nas temáticas de apropriação tecnológica ou ciberativismo, 

dependendo do foco e da proposta de pesquisa.  

Além de ser veículo de comunicação, a revista não deixa de ser ciberativista, pois 

assume em suas reportagens um compromisso com o movimento feminista e com a 

realidade das mulheres em seus diversos atravessamentos, de raça, de classe e de contexto 

cultural. Com a crescente democratização da internet e de seu acesso, mais do que um meio 

de busca de informação, ela se tornou também um meio de produção. Nátaly Neri, 

acadêmica de Ciências Sociais, referência no movimento negro feminista e youtuber, afirma 

em seu video Ativismo de internet é ativismo? que há uma “diluição” do feminismo nas 

redes, pois há uma superficialização de temáticas, que se tornam individuais, micro. Isso 

acontece porque a maioria das pessoas que acessam a internet e militam, dialogam do seu 

ponto de vista, se incluindo na pauta, com suas vivências pessoais. Para Neri, há uma lógica 

nessa crítica da universalização de problemas individuais, mas também há um maior alcance 

do movimento, uma hiperconexão com pessoas de todo o mundo que se identificam entre si.  

Da mesma forma que as teorias do movimento social - nesse caso, o feminismo - se 

tornam completamente aplicáveis ao dia a dia das mulheres que estão nas redes. O que é 

importante também para a sistematização do ativismo. E o espaço de deliberação se torna 

um local propício para que indivíduos se desenvolvam politicamente através de discussões, 
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dessa forma, mulheres se tornam atores sociais pautadas em suas próprias experiências e 

compartilham delas para constituir o movimento. Essas teorias e informações 

compartilhadas são visíveis em veículos como AzMina, onde o foco é o feminismo e a 

configuração da cidadania das mulheres, onde há relatos, reportagens, que trazem problemas 

reais com informação e conceitos do feminismo.  

3.2 Para analisar o webjornalismo  

Com a globalização e a difusão do acesso à internet, os veículos de comunicação 

passaram a investir em blogs e espaços online para a produção de suas notícias, já que, além 

de ter um alcance relativamente alto, não necessita de grandes investimentos. Inicialmente, o 

jornalismo digital era a mera reprodução de notícias já publicadas nos jornais impressos. 

Com o aumento de produtores de conteúdo e um grande volume de notícias em pouco 

tempo, os jornais passaram a criar conteúdos próprios para a plataforma online. No final da 

década de 80, o webjornalismo já fazia parte da prática comunicativa entre os jornais. Hoje, 

inúmeros veículos de comunicação - principalmente alternativos e independentes - 

englobam boa parte das mídias na internet, como, por exemplo, a mídia Ninja, Agência 

Pública, Jornalistas Livres, A Ponte. Dentre as quais se propõem a tratarem de feminismo, 

estão, a referente Revista AzMina, Nós Mulheres da Periferia, Think Olga, Blogueiras 

Negras, Lugar de Mulher, Girls With Style, Mais Magenta, TODAS Fridas, Empodere Duas 

Mulheres, Vai Menina, e outras.  

 Para João Canavilhas (2005) a técnica da pirâmide invertida domina ainda boa parte 

da produção jornalística impressa. Porém, o autor afirma que a aplicação da pirâmide faz 

com que a escrita se torne rotineira, limitada e sem criatividade. No jornalismo digital, a 

técnica limita a produção que tem inúmeras possibilidades no meio online, hipertexto, 

hiperlinks, estrutura de matérias, formas de leitura, navegação.  

 A arquitetura destacada por Canavilhas (id) tem seis pilares para a construção do 

texto, são eles: resumo do assunto abordado, noções de elementos dominantes, informações 

documentadas sobre o assunto, referências à outras investigações paralelas ao fato, proposta 

de discussão, discussões do autor.  



54 

 

 Na internet e na revista digital, a leitora ou o leitor define seu próprio percurso de 

leitura, dessa forma, essa nova moldagem dos textos possibilita a navegação pela matéria de 

forma livre, onde há mais interesse e com informações aprofundadas. AzMina coloca 

subtítulos em suas reportagens para que o texto seja construído de forma fluida, em que a 

complexidade seja destacada ao longo do texto, visto que, os temas são abrangentes e há o 

compromisso em explicá-los. Canavilhas afirma: 

No webjornalismo, a quantidade (e variedade) de informação disponibilizada é a 

variável de referência, com a notícia a se desenvolver de um nível com menos 

informação para sucessivos níveis de informação mais aprofundados e variados 

sobre o tema em análise (CANAVILHAS, 2005, p. 33). 

 

O autor sugere uma pirâmide “deitada”, em uma construção horizontal do texto, 

onde o leitor pode escolher o eixo ou foco de informação que quer ler, e pode abandonar a 

leitura sem perder o fio do assunto. Ele define quatro eixos na construção da matéria: 

Unidade base; Nível de explicação; Nível de contextualização; Nível de exploração. Para 

Canavilhas (id) essa mudança também exige um novo tipo de jornalismo, preocupado com a 

leitura dinâmica, que seja capaz de discorrer sobre o tema com propriedade, relatar os 

acontecimentos nas distintas ferramentas que o meio online oferece. Pontos que serão 

trabalhados na análise. 

Palácios (2005) vai ressaltar as características do jornalismo digital: 

Multimidialidade, Hipertextualidade, Interatividade, Atualização contínua, Personalização e 

Memória. O autor explica a produção cidadã advinda da globalização e acesso à internet, em 

meios online, como blogs, as pessoas passaram a expressar suas ideias e criticar a posição da 

mídia frente à determinados acontecimentos. Sem a intermediação da mídia tradicional, 

veículos alternativos difundem seu conteúdo em uma consciência da agilidade e praticidade 

de dispositivos móveis. Palácios (id) destaca a disponibilização que a internet traz aos 

cidadãos para que produzam e compartilhem seus próprios conteúdos. “As redes telemáticas 

e sua lógica de funcionamento quebraram o último elo de controle técnico de circulação de 

informações, ao romperem o monopólio dos canais de divulgação” (PALÁCIOS, id, p. 70). 

O jornalismo produzido por cidadãos, alternativo, abre uma nova forma de produzir 

informação. A revista AzMina tem em sua missão o compromisso claro com o social, o 

movimento feminista e as realidades.  
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Para a análise do conteúdo das reportagens selecionadas, de forma inicial, são 

observados os pontos de organização de acordo com Bardin (id): a pré- análise; a exploração 

do material, e o tratamento dos resultados: a inferência e a interpretação. Os níveis do 

hipertexto também serão pontuados, como sinaliza Canavilhas, a unidade base, nível de 

explicação, nível de contextualização, nível de exploração. Para além, as categorias de  

processos de corporificação (dos papéis de gênero), representatividade da mulher (a partir do 

feminismo), configuração da cidadania feminina, são estudadas na continuidade e parte 

principal da análise das reportagens.  

3.3 DO OBJETO 

3.3.1 A revista AzMina: feminismo e emancipação 

A revista AzMina começou a ser veiculada em 2015. Mais de 20 mulheres fazem parte 

da equipe ou colaboram com reportagens e textos de empoderamento feminino, denúncia e 

reivindicações de direitos das mulheres. Uma das jornalistas que integram a equipe, Nana 

Queiroz, é referência no feminismo. Com as obras Presos que Menstruam e Você já é 

feminista: abra este livro e descubra o porquê, ela traz debates acerca dos direitos das 

mulheres em situação de cárcere e sobre o que é feminismo, esclarecendo alguns “mitos” 

sobre o movimento, colocando em questão suas verdadeiras pautas e seu sentido. Neste 

capítulo são abordados as características da revista e o porquê da escolha desse objeto. 

 A Organização AzMina foi criada pela jornalista Nana Queiroz, como forma de luta 

contra a violência de gênero, combatendo todos os tipos de opressão, levando em conta as 

diversidades de raça, etnia, classe social e orientação sexual de todas. A Organização realiza 

eventos e oficinas em vários locais, as integrantes realizam consultoria, palestras e debates 

sobre violência contra mulher. Elas também foram precursoras das campanhas de 

conscientização das redes sociais #CarnavalSemAssédio e #MamiloLivre, sobre liberdade 

sexual, respeito e dignidade feminina. A partir dessa iniciativa, nasce a revista AzMina para 

dar visibilidade e compartilhar os processos sociais feitos por mulheres.  

AzMina é uma revista online e gratuita, sem fins lucrativos, com reportagens de cunho 

social e investigativo, que promove eventos, oficinas, palestras e consultorias para 

aprofundar o debate sobre violência contra mulher. Com o forte discurso feminista presente 
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nas matérias e nos espaços, a revista traz um empoderamento que chega até as mulheres que 

a internet não alcança. Através de projetos em periferias, espaço de fala para mulheres 

negras e trabalhadoras, ela se tornou um dos meios de comunicação mais fortes em relação à 

luta feminista.  

A revista é dividida em 25 editorias, cada seção contempla um “estilo” de 

reportagem e foco do assunto abordado, são elas: Fôlego, Afronerd, Minas que Honram o 

rolê, Molhadinha, Programa, Mãezinha vírgula, Mundo, Descomportadas, Butina, Divã 

D’AzMina, Mochilão D’AzMina, Beleza Pura, Só no Caimento, Esporte, Romance de 

Folhetim, Trocando Ideia, Hard Grrrls, Cofrinho, Antropologia feminista, Tradição e 

Feminismo, Direitos D’AzMina, Mulher Trans, Puta Feminista!, Por um novo normal, 

AzMina faz, AzMina Speak English, AzMina Habla Español. Também há a editoria 

“especiais” que comporta as reportagens investigativas realizadas com financiamento 

coletivo. Essas investigações trazem casos de abusos e exploração sexual, geralmente de 

menores de idade, violação de crianças e mulheres indígenas, a violência doméstica, a 

violência na prostituição, precariedade de moradias, criminalização do aborto nas situações 

legais.  

Cada se seção apresenta uma proposta de abordagem para englobar as diversas linhas 

de assuntos do mundo da mulher e da luta feminista. Butina, Mulher Trans e Puta 

Feminista! abordam as questões de gênero LGBTQ’s com matérias sobre as vivências, 

expressões e violências sofridas por mulheres lésbicas, reportagens sobre prostituição e a 

vida de travestis em São Paulo. Meu nome não é mãe e Mãezinha vírgula são compostas por 

matérias escritas por mães e entrevistas com pautas da maternidade compulsória e o direito 

das crianças no movimento feminista. Molhadinha traz matérias e textos sobre a sexualidade 

feminina, suas expressões e abordagem de temas tabus. Fôlego (seção investigativa), Direito 

d’AzMina e Antropologia Feminista trazem matérias sobre a retirada de direitos, a conquista 

pelos direitos e discussões atuais como a descriminalização do aborto, feminicídio e 

denúncias de violações. Minas que Honram o Rolê fala sobre histórias e visibilidade para 

mulheres e militantes que estão na luta feminista e na luta diária para sobreviver, com 

projetos sociais e trabalhos de mulheres que fazem a diferença. Cofrinho traz matérias sobre 

economia, do âmbito pessoal ao mundial, com histórias e textos de orientação para 
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investimentos e independência financeira. Só no Caimento, Beleza pura, Hard Grrrls e 

Mochilão das Mina falam sobre temas culturais, moda, beleza, viagens, feitas e voltadas 

para mulheres.  

A editoria AzMina Faz mostra um pouco do trabalho da revista, as matérias mostram 

as campanhas feitas, projetos e ainda como doar e ajudar AzMina com crowdfunding, 

inscrições para as bolsas de reportagens para jornalistas feministas, além dos prêmios 

internacionais conquistados pela equipe da revista - como o de Cannes Lions Festival. 

Também tem uma chamada para “ensinar o bê-a-bá do Feminismo”, como uma aula de 

introdução ao movimento, que foi realizada em uma oficina aberta da revista, em São Paulo, 

que mostra o comprometimento intrínseco do veículo com o feminismo e seus 

ensinamentos.  

3.3.2 O Manual de Redação  

Ainda é disponibilizado o Manual de Redação da Revista AzMina 

(http://azmina.com.br/2017/07/manual-de-redacao-da-revista-azmina/), que além de falar 

sobre o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, aborda as prioridades para um 

jornalismo crítico, aprofundado e investigativo. “Na Revista AzMina, todo tema é 

considerado assunto de mulher e não existem pautas proibidas. Porém, priorizamos o 

jornalismo aprofundado, crítico e investigativo em detrimento de cobrir o hardnews”, 

afirma. No manual tem a missão, visão e objetivos da revista, que é dar ferramentas para que 

a sociedade enfrente as desigualdades de gênero e outras opressões através da informação de 

qualidade e sem rabo preso com anunciantes e governos. Para construir “um mundo em que 

mulheres de todas as raças, classes, religiões, orientações sexuais e identidades de gênero 

tenham acesso a informações que as permitam lutar por (e conquistar) uma vida livre de 

violência e opressão”.  

No manual é possível ver os termos que a revista utiliza e expressões que não são 

utilizadas no texto jornalístico. Como, por exemplo, não utilizam o termo “sexo” para se 

referir à estupro, pode ser usado como sinônimo a “violência sexual”. Para falar de pessoas 

negras, elas utilizam o termo negra, não são usadas expressões como “morena”, “mulata” ou 

“de cor”. Para falar de prostituição, AzMina usa termos ou ressignifica-os, como “trabalho 

sexual”, “puta”, “profissional do sexo”. Ainda, elas explicam com didática: “Exploração 

http://azmina.com.br/2017/07/manual-de-redacao-da-revista-azmina/
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sexual ocorre quando há sexo forçado entre um adulto com um menor de idade ou pessoa 

adulta que não consente com o ato. Trata-se de estupro mediado pelo dinheiro. Tráfico 

sexual ocorre quando existe ganho financeiro em cima do trabalho sexual forçado de outra 

pessoa. Por exemplo: no caso de uma menina de 14 anos, o cliente é explorador; o cafetão, 

traficante sexual”.  

Ademais, tem um guia de uso de termos para os diferentes gêneros e orientações 

sexuais, para respeitar cada um deles. Também tem orientações para ouvir vítimas de 

violência, citação dos nomes dos agressores, tratamento com menores de idade, uso de 

palavrões, se referir à pessoas LGBTTQs, e regras básicas de apuração, investigação, busca 

de dados, recomendações da advocacia d’AzMina, regras de publicações e regras de 

interação com leitoras e leitores.  

As matérias são feitas por mulheres e voltada para as mulheres de todas as idades, 

corpos, classe e raça. Ela é veiculada no link: http://azmina.com.br/.   

3.3.3 Das reportagens e do compromisso social 

De janeiro de 2018 até maio de 2018 a revista AzMina publicou 62 reportagens em 

diversas editorias, entre elas, Mundo, Afronerd, Hard Grrrls, Política, Meu nome não é 

Mãe, AzMina Faz, Direito d’AzMina, Descomportadas, Cofrinho, Minas que honram o rolê. 

O caso do assassinato da vereadora Marielle Franco tomou boa parte das pautas. Além de 

casos de violência, ameaças às feministas, violação de direitos, feminismo negro, assédio no 

carnaval, mulheres no mercado de trabalho, mulheres na política, mulheres na tecnologia, e 

uma matéria com a pesquisadora que entrevistou 100 estupradores. A campanha 

#deixaelatrabalhar foi lançada em março, em que jornalistas relataram casos de abusos no 

ambiente de trabalho esportivo.  

As reportagens, em sua maioria, embora não tenham uma padrão de redação rígido a 

ser seguido, têm nos textos a narrativa direta das fontes, com histórias detalhadas e bem 

explicadas, com clareza, discorre sobre o tema. É possível notar a relevância do problema e 

o porquê de ser um problema, há dados e infográficos para interpretar, além da fala das 

entrevistadas, com argumentos embasadas na vivência própria.  

http://azmina.com.br/
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As reportagens sobre temáticas abrangentes, como desigualdade salarial, aborto, 

racismo, prostituição, carregam uma didática clara e comprometida que se propõe também a 

alcançar leitoras e leitores que desconhecem o assunto. Questionamentos retóricos embasam 

alguns subtítulos das reportagens que educam sobre leis e ações legais que podem ser 

tomadas em casos de violação, além de falar sobre os direitos assegurados das mulheres. 

Para além da parcialidade argumentativa com base em dados e relatos de histórias reais que, 

por si só, explanam o problema, a revista explica de forma embasada o porquê de 

determinados problemas e as questões de gênero e corporificação, para que mesmo quem 

não está dentro do feminismo consiga entender o contexto atual das mulheres e a estrutura 

social.  

São grandes reportagens, que trabalham determinada problemática - fruto da 

estrutura de gênero - com relatos, dados e acontecimentos, percebe-se a prioridade dada à 

fala da fonte, da vítima. Textos que abordam temas mais complexos ou de grande impacto 

para mulheres e mulheres negras, geralmente contém infográficos, estatísticas, com o 

encerramento apontando uma possível solução, porém, é esclarecido o fato de que todas as 

mudanças sociais e culturais demandam uma luta. Ou a reportagem é fechada com 

conclusões acerca de atos e reflexões sobre o assunto. Sempre apontada a importância de 

continuidade e fortalecimento do movimento. 

3.4. Seleção e análise do corpus 

Foram selecionadas cinco reportagens no período de janeiro à maio, correspondentes 

às seções (s1)Cofrinho, (s2)Meu nome não é mãe e (s3)Política. As matérias foram 

escolhidas por trazerem assuntos em pauta pertinentes atualmente no movimento das 

mulheres: o mercado de trabalho, a jornada dupla, o consentimento nas relações afetivas, as 

mulheres na política brasileira, o feminismo contra o autoritarismo e o assassinato da 

vereadora Marielle Franco. 

As reportagens:  

(R1) Ceder ou desistir: Como o mercado de trabalho está transformando 

profissionais em donas de casa (s1);  

(R2) Consentimento no sexo também é algo a ser ensinado aos nossos filhos (s2);  
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(R3) Qual o lugar da mulher na democracia brasileira (s3);  

(R4) Negros na política: Por que Marielle era única? (s3); 

(R5) Contra o autoritarismo, mulheres relatam torturas sofridas na ditadura (s3). 

 As matérias abordam temáticas configuradas atualmente no movimento feminista, 

como o lugar da mulher na democracia e na política, as dificuldades e exclusão enfrentadas 

no mercado de trabalho, maternidade compulsória e consentimento no sexo, e, claro, o caso 

do assassinato da vereadora Marielle Franco.  

Essas reportagens foram escolhidas por representarem a conquista ou retirada de 

direitos na construção da cidadania feminina, além dos processos de gênero estarem visíveis 

na escolha da pauta, e pela profundidade de apuração e comprometimento com o assunto, 

seu contexto, sua problemática. 

3.4.1 Reportagem 1: Ceder ou desistir: Como o mercado de trabalho está transformando 

profissionais em donas de casa 

 

Categorias de análise  

Palavras simbólicas Maternidade; Donas de casa; Papel da 

mulher. 

Corporificação  

*Expressões que demonstram o processo de 

gênero de internalização do papel feminino e as 

violências que isso desencadeia. 

 

“Voltam para a tarefa de serem mães em 

tempo integral”. 

“Características tipicamente masculinas são 

mais valorizadas”. 

“Exigência maior com as mulheres”. 

“Mulher é cobrada de diversas preocupações 

que o homem não precisa ter”. 

Representatividade 

*Expressões de representação da união e 

identificação das mulheres e do movimento 

feminista. 

“A maioria das mulheres pobres e de classe 

média baixa, em contextos de crise, ainda é 

demitida”. 

“Não existe ninguém mais maltratada no 
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mercado de trabalho do que mulheres 

grávidas! Se for negra, então!”. 

Cidadania 

*Expressões que mostram a luta pela cidadania e 

a garantia do direito à ter direitos das mulheres 

 

“A divisão desigual das tarefas domésticas e 

relativas aos filhos, com mulheres ainda 

assumindo 7,5 horas a mais do que os 

homens”. 

“Os picos no desemprego feminino 

superiores ao masculino nos últimos cinco 

anos”. 

“Exclusão da mulher do meio público”. 

Tabela 1: Categorias de análise (R1) 

 

A reportagem Ceder ou desistir: Como o mercado de trabalho está transformando 

profissionais em donas de casa (Anexo 1), da editoria Cofrinho, foi publicada em 

08.01.2018, tem como tema principal o mercado de trabalho para mulheres e suas 

problemáticas. Na sua base, há a apresentação das fontes que compõem a matéria, Thatiane 

Freire e Renata Mancuzo, duas mulheres que tiveram de escolher se cediam à pressão do 

mercado exercida sobre as mulheres ou desistiam desse rumo para se dedicar à ser mãe e 

dona de casa. Essa ação de ceder ao mercado ou desistir de tudo, são conceitos 

americanizados explicados no início da reportagem, lean in e opt out, fenômenos presente 

apenas na vida das mulheres.  

O subtítulo já explica a situação: “No braço de ferro por dar tudo no trabalho, 

muitas mulheres têm optado por dar nada – e voltam para a tarefa de serem mães em 

tempo integral”.  

Braço de ferro, como metáfora daquele desafio em que duas pessoas medem sua 

força disputando em uma “queda de braço” quem consegue levar o braço do outro para 

baixo.  

A expressão “voltam para a tarefa de serem mães” carrega o processo de 

corporificação, onde o papel de gênero da mulher se resumo a ser mãe “em tempo 

integral”, e isso é imposto de forma tão violenta que custa seus sonhos e desejos. 
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Interiorizar o processo de gênero e suas opressões, como foi abordado no corpo do 

trabalho, é um movimento comum em mulheres e homens. Elas cumprem esse papel e 

mesmo na tomada de decisões conscientes, como ceder ou desistir, estão agindo dentro da 

estrutura de gênero.  

Também na sentença “a exigência de que mulheres dêem muito mais do que os 

homens para se provarem competentes se torna uma pressão que as empurra a desistir do 

trabalho de forma total, em busca de melhor equilíbrio e qualidade de vida” (linha 14 – 

18), nota-se a corporificação. Onde a sociedade cobra que as mulheres mostrem o seu valor 

- quando este não está na vida doméstica - para que elas tenham credibilidade, cobrança 

que não acontece quando homens ingressam no mercado de trabalho ou na política, por 

exemplo.  

Relatos diretos das entrevistadas dão visibilidade para o que uma mulher passa para 

chegar ao sucesso ou a uma posição valorizada em empresas. “Em uma área dominada por 

homens e em que características tidas como tipicamente masculinas tendem a ser mais 

valorizadas” (linha 24 – 26), sustenta como a estrutura de gênero afeta todos os âmbitos da 

vida. Além de que, a dominação de homens em áreas de trabalho com condições melhores, 

salários altos e socialmente aceitas, mostra um quadro da desigualdade de gênero no 

mercado, quando se passa da vida privada para a pública.  

Thatiana, uma das fontes, afirma: “Eu nunca parei para pensar, conscientemente, 

que eu trabalho mais do que os homens porque eu preciso…” (linha 49 – 51). Ela ressalta 

a opressão de gênero e como ela pode adoecer mulheres, principalmente se são mães, 

conclusão notável na expressão “Se eu pensar em ter filhos ficarei fora e posso perder o 

meu cargo na empresa” (linha 58 – 59). A reportagem explana que mulheres são cobradas 

por preocupações desnecessárias em relação ao desempenho do trabalho, como roupas e 

‘estar bem vestida’. Ela escolheu ceder à estrutura do mercado e abrir mão do seu sonho de 

ser mãe.  

A representatividade de mulheres que são mães é clara quando Renata conta que 

alcançou com muito custo sua posição, mas teve que desistir para poder cuidar dos filhos 

como queria. “Tinha a sensação de estar incompleta, não era nem a mãe que eu gostaria 

de ser, nem a profissional de antes – e estava totalmente perdida como mulher no meio 
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disso tudo” (linha 41 – 45), a agonia e sofrimento declarado na fala dela mostra o quanto o 

sistema não é construído de forma inclusiva, e é ainda mais restrito quando se trata de 

mães.  

No contexto da reportagem, como característica geral da revista, há muitos dados 

interpretados em infográficos e artes no texto, com estatísticas que sustentam a história, 

demonstram o déficit do país em relação à políticas públicas de inserção da mulher no 

mercado de trabalho e o reconhecimento delas.  

 

Figura 1 (infográfico) 

 

Também há hiperlinks que levam para assuntos paralelos no mesmo tema, como o 

desemprego feminino, dupla jornada feminina e como homens com cargos mais altos têm 

esposas que são donas de casa. A reportagem traz que 29% das mulheres precisam reduzir 

sua jornada de trabalho para dar conta de ser mãe e ter qualidade de vida. O que sinaliza a 

busca pela cidadania feminina no sentido de mais direitos amplos para mulheres que têm 

filhos, com condições saudáveis para realizar as duas funções. Além do reconhecimento da 

jornada de dona de casa e mãe ser um trabalho não-remunerado. Assédio moral e sexual no 
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ambiente de trabalho é sinalizado pela reportagem, o que contribui para que as mulheres 

saiam desse meio. Uma auditora fiscal também foi entrevistada. “Não existe ninguém mais 

maltratada no mercado de trabalho do que mulheres grávidas! Se for negra, então!” 

(linha 111 – 113), são representados os atravessamentos de identidades que compõem a 

luta feminista, e como os problemas se acarretam quando tratam-se de mulheres periféricas 

e negras. Mulheres de todas as classes sociais são representadas na matéria e colocadas 

como vítima de um sistema excludente e com restrição de direitos.  

 

Figura 2 (infográfico) 

 

A licença maternidade é problematizada na exploração do tema, onde a auditora 

afirma “a solução mais simples para esse aspecto do problema seria entender que a 

licença pertence à criança e não à mulher, podendo ser dividida entre os pais como for 

conveniente” (linha 122 – 125). Os direitos das mulheres que são mães e políticas públicas 

para elas são pautas frequentes do movimento feminista, como um resgate de direitos e 

acesso à uma cidadania expansiva feminina, que acolha suas especificidades. Ao final, a 

jornalista traz uma solução para o problema. Um hiperlink leva para estudo onde mostra 
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que incluir mulheres na empresa aumenta em 15% os lucros, mas que as empresas têm de 

ser mais flexíveis com as condições de ser mulher na sociedade. “...A geração de mulheres 

que entra agora no mercado de trabalho (com vinte e poucos anos) está cada vez menos 

propensa a ceder tudo. Elas querem o equilíbrio” (linha 139 – 142), demonstra que o 

feminismo e a busca pela qualidade de vida faz com que mulheres se imponham e resistam 

às opressões do sistema.  

A reportagem aborda temas necessários, que são pautados a todo momento pelo 

movimento feminista. A maternidade reconhecida como responsabilidade da mulher e do 

homem, bem como suas funções e deveres, é um dos caminhos apontado pelo movimento 

para a emancipação feminina. Além de políticas públicas para inserção de mães que 

querem estar no mercado de trabalho e direitos iguais nesse ambiente. 

 

3.4.2 Reportagem 2: Consentimento no sexo também é algo a ser ensinado aos nossos 

filhos 

 

Categorias de análise  

Palavras simbólicas Consentimento; Assédio; Estupro marital; 

Sexualidade. 

Corporificação 

*Expressões que demonstram o processo de 

gênero de internalização do papel feminino e as 

violências que isso desencadeia. 

 

“Agimos por obrigação”. 

“E fazer boquete se sentindo obrigada é o 

quê?” 

“Comparecer para não ‘perder’ o marido”. 

“Homem precisa mais de sexo do que 

mulher”. 

“...em grupos de mães em que mulheres 

aconselham umas às outras a retomarem as 

atividades sexuais no pós-parto mesmo sem 

vontade, mesmo sem lubrificação, mesmo 

com dor”. 

“Uma outra deu o cu sem estar com vontade 

por força da insistência do marido, depois 

ficou chorando como se tivesse sido 
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estuprada e, ainda por cima, possivelmente 

culpada por estar se sentindo assim”. 

Representatividade 

*Expressões de representação da união e 

identificação das mulheres e do movimento 

feminista. 

“...enquanto esposa e mãe senti falta de uma 

outra discussão sobre a qual pouco se debate: 

o consentimento em relações estáveis”. 

“Nas rodinhas de mulheres casadas, mães ou 

não, mas principalmente mães, a “preguiça” 

do sexo é motivo de piada, e não é raro – 

aliás é bem comum – compartilharmos o 

quanto nos sentimos muitas vezes na 

obrigação de ‘comparecer’”. 

Cidadania 

*Expressões que mostram a luta pela cidadania e 

a garantia do direito à ter direitos das mulheres 

 

“Mulheres se levantam contra o assédio em 

diversas partes do mundo e nas mais variadas 

indústrias para dizer chega!”. 

“entre denúncias pesadas contra figurões e 

outras em que as pessoas se dividem entre 

achar o que foi e que não foi assédio”. 

“Sabia que o Código Civil tratava o estupro 

marital como “débito conjugal” até 2003?”. 

“Quantas mulheres foram e são estupradas 

com frequência por seus maridos? Quantas 

não foram obrigadas a se casarem com 14, 

15, 16 anos quando muitas vezes ainda 

brincavam com bonecas?”. 

Tabela 2: Categorias de análise (R2) 

 

Um assunto que emergiu nos últimos tempos do movimento feminista é a relação 

entre casais heterosexuais e a violência sexual no ambiente familiar privado. Para além da 

violência doméstica - uma das pautas principais - o estupro silencioso no casamento é 

discutido no movimento de mulheres e é o tema da reportagem Consentimento no sexo 

também é algo a ser ensinado aos nossos filhos (Anexo 2), da editoria Meu nome não é 

mãe, publicada em 28.02.2018. No subtítulo já se questiona: “A pornografia é cada vez 

mais violenta e também mais acessível. Vamos deixar que esse seja o referencial de sexo 

de nossos meninos e meninas?”. As feministas se colocam assertivamente contra a 

indústria pornográfica, pela violência de todas as formas cometidas contra as mulheres, 
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além da objetificação do corpo. Também é uma luta pela cidadania feminina, visto pelo 

fato das condições subumanas em que algumas mulheres são submetidas e a exploração.  

Na base da reportagem, em tom otimista, inicia, “O mundo parece mesmo estar 

mudando. E para melhor! Mulheres se levantam contra o assédio em diversas partes do 

mundo e nas mais variadas indústrias para dizer chega!” (linha 1 – 4). Sinaliza a 

expansão do movimento feminista, que é visível nas ruas e na militância da internet, com 

campanhas contra o assédio e a configuração da cidadania feminina (inclusive da própria 

revista AzMina, #carnavalsemassédio). Dois hiperlinks resgatam os casos de mulheres que 

denunciaram o assédio contra famosos e a discussão do que é ou não assédio. Em primeira 

pessoa, o texto traz o ponto de vista que representa um determinado recorte entre o 

movimento das mulheres, “Eu enquanto esposa e mãe senti falta de uma outra discussão 

sobre a qual pouco se debate: o consentimento em relações estáveis” (linha15 – 17). 

O foco da reportagem é o imprescindível limite entre sexo e estupro, onde a 

violência dentro dos casamentos é invisibilizada. Logo, se faz necessário que a educação 

dos filhos ensine o respeito, os limites e a esperar o consentimento sempre na relação. Na 

frase “Como explicar a meu filho que a namorada/noiva/mulher não lhe deve nada, muito 

menos sexo e nem acesso irrestrito a seu corpo” (linha 19 – 21), o questionamento sobre 

quebrar os estereótipos de gênero a partir da criação dos filhos permeia a discussão.  

O movimento feminista concorda que tudo começa na educação para uma 

sociedade mais igualitária, o consentimento e o respeito ao corpo da mulher é pauta 

recorrente e a estrutura de gênero, através da corporificação.  

A expressão “Como lidar eu mesma com a sensação que por vezes bate de que não 

posso dizer não muitas vezes seguidas, de que o sexo faz parte dos votos, dos deveres e 

direitos do casal, em especial do homem?” (linha 21 – 23) revela a submissão das 

mulheres diante do seu casamento, pelo processo de gênero e a violência das relações. 

Como dito anteriormente neste trabalho, a estrutura de gênero é a única que envolve a 

relação direta com corpos e formas de reprodução, o estupro como violação do corpo 

feminino que pertence à sociedade, à rua, é ponto principal da discussão da reportagem. 

Silenciosamente, a violência sexual em relações conjugais sempre existiu, ao que parece, 

mas agora as mulheres levantam e expõem o assunto.  
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Dentro do processo de corporificação, a mulher passa a interiorizar esse papel, 

como fala no texto, e só agora questiona a forma de se relacionar com o marido e o direito 

ao seu próprio corpo. “Aprofundando um pouco mais percebemos que muitas vezes 

mulheres transam para evitar conflitos, para deixar o cara mais calmo, para ganhar afeto 

(se você quer afeto, peça afeto, se você quer sexo, transe!)” (linha 28 – 32), nessa 

sentença, a reportagem representa o grande número de mulheres que foram violentadas 

sem ao menos ter consciência e que hoje se emancipam aos poucos. Percebe-se que é 

considerado estupro velado logo no início, mas a expressão “E fazer boquete se sentindo 

obrigada é o quê?” (linha 40) escancara.  

 

 

Figura 3 (olho) 

 

Na explicação e contexto, outro olho de reportagem informa “Sabia que o Código 

Civil tratava o estupro marital como “débito conjugal” até 2003?”. Nessa parte, as 

violências que mulheres sofrem de forma velada - diferente da violência das ruas -, já que 

essa violência é aceita pelas vítimas e legitimada pela sociedade, onde colocam a mulher 

como propriedade do marido, e ela não reconhece o abuso sofrido, consequência da 

corporificação. “Quantas mulheres foram e são estupradas com frequência por seus 

maridos? Quantas não foram obrigadas a se casarem com 14, 15, 16 anos quando muitas 

vezes ainda brincavam com bonecas? Quantas chegaram à sua noite de núpcias sem 

sequer saberem o que ia acontecer?” (linha 44 – 47). 

 Representar essas mulheres, de todas as idades, é uma das preocupações da 

reportagem, para dar voz e alertar as leitoras de que isso não é normal, de que é uma 

violência e elas têm o direito de defender seu próprio corpo. Dados demonstram que 9,3% 

dos estupros são cometidos pelo cônjuge, mas a escritora ressalta que este não é o foco. “O 



69 

 

que eu quero falar aqui para vocês e para o meu filho é sobre o ‘consentimento tácito’ que 

a sociedade acha que nós damos ao nosso parceiro quando aceitamos viver um 

relacionamento duradouro” (linha 59 – 62), é demonstrado o compromisso da reportagem 

em quebrar com os processos sociais de gênero que adoecem as relações e as vítimas. 

Histórias de outras mulheres compõem o texto para explanar o quanto esse 

processo é prejudicial, visto que a internalização do seu papel de gênero provoca um 

movimento de aceitação de violências diárias.  

A dor é percebida na frase: “Eu vejo todos os dias posts em grupos de mães em que 

mulheres aconselham umas às outras a retomarem as atividades sexuais no pós-parto 

mesmo sem vontade, mesmo sem lubrificação, mesmo com dor, porque isso ‘é obrigação 

do casal’” (linha 67 – 71). 

Com um escancaramento sobre a questão do consentimento tácito e o estupro no 

casamento, a reportagem mostra que também se torna pauta da luta pela cidadania, pois é 

um direito fundamental que a mulher não seja violada dentro da sua própria casa, e entenda 

isso.  

A sexualidade feminina e sua liberdade são tão recentes quanto a Lei Maria da 

Penha (2010) frente ao enorme problema que se estendeu ao longo da história. A libertação 

sexual, pauta feminista, é um dos direitos de terceira geração demandados na luta pela 

cidadania feminina, junto à saúde sexual da mulher. O consentimento no sexo é um tema 

que deve ser central nesse sentido, já que os estupros maritais velados trazem 

consequências cruéis psicológicas e físicas.  

Como é pontuado na sentença “Uma outra deu o cu sem estar com vontade por 

força da insistência do marido, depois ficou chorando como se tivesse sido estuprada e, 

ainda por cima, possivelmente culpada por estar se sentindo assim. E sim, isso gera uma 

sensação de vazio, uma tristeza que é de fato difícil de ser nomeada ou até mesmo 

descrita” (linha 136 – 142).  

Ao final da exploração do tema, a escritora aponta para a imposição social, advinda 

do processo de corporificação, que mulheres sofrem. E que é preciso se empoderar, dizer 

que não, trabalhar isso e compreender sua liberdade, principalmente no sexo. Tentar 



70 

 

impedir que os filhos aprendam o referencial de sexo com a pornografia é um dos 

caminhos para ensinar os meninos a respeitar as meninas e, com isso, contribuir para a luta 

contra a cultura do estupro que afeta todas as esferas.  

 

3.4.3 Reportagem 3: Qual o lugar da mulher na democracia brasileira? 

 

Categorias de análise  

Palavras simbólicas Cidadania; Representatividade; Participação 

feminina; Ator político. 

Corporificação 

*Expressões que demonstram o processo de 

gênero de internalização do papel feminino e as 

violências que isso desencadeia. 

 

“Os efeitos de uma cultura machista e 

patriarcal, que lega à figura feminina a 

responsabilidade pelo cuidado da casa e da 

família”. 

“Além da disputa por espaço, muitas 

candidatas ou ocupantes de cargos precisam 

enfrentar uma constante desqualificação pelo 

simples fato de serem mulheres em um 

ambiente tradicionalmente masculino”. 

Representatividade 

*Expressões de representação da união e 

identificação das mulheres e do movimento 

feminista. 

“...mas a baixa representatividade feminina 

na política ainda é alarmante”. 

“Um dos maiores problemas é a falta de 

compromisso dos partidos com as mulheres. 

A maioria lança candidatas apenas para 

cumprir a legislação de cota de candidaturas, 

sem um real engajamento e apoio para a 

eleição dessas mulheres”. 

“...um movimento feminista que promove 

ações e estratégias visando à ocupação dos 

espaços de poder pelas mulheres”. 

Cidadania 

*Expressões que mostram a luta pela cidadania e 

a garantia do direito à ter direitos das mulheres 

“O exercício democrático cabia a apenas 

algumas poucas pessoas e deixava de fora a 

maioria da população, incluindo as mulheres, 

vistas como seres ‘naturalmente’ inferiores”. 

“É necessário investir em mecanismos de 
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igualdade de gênero com efeitos indiretos 

sobre a participação de mulheres em cargos 

de liderança e poder”. 

“Temos hoje uma desproporção muito grande 

entre um contingente populacional (as 

mulheres) e sua respectiva participação 

enquanto atores políticos. Isso é um problema 

muito grave, que arranha a democracia”. 

“Por outro lado, vejo hoje um movimento 

feminista mais ativo, com mais mulheres 

indo às ruas se manifestar”.  

Tabela 3: Categorias de análise (R3) 

 

Qual o lugar da mulher na democracia brasileira (Anexo 3), da editoria Política, 

foi publicada em 08.03.2018, levanta a pertinente e curiosa questão: como um país com 

mais da metade da população feminina está 154º lugar no ranking de participação de 

mulheres na política?. O subtítulo explana: Até mesmo na disputa dentro dos partidos, as 

mulheres levam a pior. Sem o capital político dos homens, não têm tantos recursos para 

aparecerem na TV, não ocupam cargos que lhes deem visibilidade e credibilidade perante 

o eleitor e tampouco são consideradas experientes.  

Na base da reportagem se resgata a noção de cidadania na grécia antiga, onde a 

democracia começou aos poucos a fazer parte da sociedade, porém, é sinalizado que o 

conceito de cidadão não incluía as mulheres. Com isso, elas não podiam exercer sua função 

democrática, por esse fator que o isolamento da esfera privada é questionado por teóricas 

feministas, bem como a não-cidadania das mulheres. O fato da mulher ser vista como 

inferior é um processo que foi construído e ressaltado pelo movimento feminina durante 

sua história, hoje, com a luta pelos direitos de terceira geração, a cidadania feminina se faz 

presente.  

Os dados apontam a desigualdade, apesar de algumas políticas para inserirem 

mulheres.  

“Embora o Brasil tenha, há nove anos, uma lei que obriga os partidos a 

preencherem 30% de suas candidaturas por mulheres, a presença delas no Congresso é 
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pífia. Na Câmara, 10,7% dos assentos são ocupados por elas; no Senado, o índice é de 

14,8%” (linha 13 – 17).  

Um infográfico sustenta a argumentação, que aponta para 1 ministra entre 28 

homens no congresso nacional atualmente.  

Uma das fontes, o vice-procurador geral Eleitoral, Humberto Jacques de Medeiros, 

afirma “Temos hoje uma desproporção muito grande entre um contingente populacional 

(as mulheres) e sua respectiva participação enquanto atores políticos. Isso é um problema 

muito grave, que arranha a democracia” (linha 23 – 27). A falta de representatividade 

prejudica a ascensão das mulheres e dificulta o caminho para uma democracia igualitária, 

além de que suas reivindicações têm de passar por um senado composto por homens 

brancos em sua maioria, que irão decidir sobre os seus direitos. Porém, a reportagem 

mostra que o problema não está na população, quase 60% dos brasileiros alegam que 

votariam em mulheres sem resistência.  
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Figura 4 (infográfico) 

 

A explicação, que questiona “Qual o problema, então?”, traz a próxima 

entrevistada, Clara Araújo, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e 

pesquisadora sobre a participação feminina na política brasileira. Ela aponta: “Não tenho 

dúvidas de que o motivo está associado ao tipo de sistema eleitoral que temos, com a lista 

aberta e o custo das campanhas” (linha 39 – 41). Como as mulheres não têm o mesmo 

capital político e também não ocupam cargos que lhe dêem credibilidade, não consegue 

competir com os membros do partido. A dupla jornada de trabalho é um dos assuntos que 

surge como causa dessa desigualdade, já que são apenas as mulheres que lidam com esse 
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fardo de trabalhar fora e trabalhar cuidando da casa, que as militantes hoje lutam para o 

reconhecimento dessa jornada e políticas flexíveis.  

Na frase “Pesa sobre elas, também, os efeitos de uma cultura machista e 

patriarcal, que lega à figura feminina a responsabilidade pelo cuidado da casa e da 

família” (linha 56 – 58), se torna visível um dos temas mais debatidos e levantados pelas 

feministas, o lugar da mulher - pelo processo de corporificação na estrutura de gênero - se 

resumir à esfera doméstica. 

Ainda na explicação e contexto, a matéria afirma: Ocupar tais espaços é uma tarefa 

difícil, para mulheres de qualquer lado do espectro político. A dificuldade na luta pela 

cidadania e pela quebra de estereótipos costura o texto, que se alicerça em dados, 

estatísticas e entrevistas com autoridades no assunto. Uma outra fonte, a deputada federal 

Luizianne Lins, escancara “Um dos maiores problemas é a falta de compromisso dos 

partidos com as mulheres. A maioria lança candidatas apenas para cumprir a legislação 

de cota de candidaturas, sem um real engajamento e apoio para a eleição dessas 

mulheres” (linha 78 – 82).  

Nota-se um outro problema por trás de um sistema sexista, onde os homens, 

maioria em partidos políticos, também reproduzem essa estrutura. Ainda, há um enquete 

realizada com sete partidos que é interpreta no infográfico e mostra que apenas dois deles 

(PT e PSDB) têm as cotas para mulheres.  

A expressão “Além da disputa por espaço, muitas candidatas ou ocupantes de 

cargos precisam enfrentar uma constante desqualificação pelo simples fato de serem 

mulheres em um ambiente tradicionalmente masculino” (linha 108 – 111) abre a 

exploração do tema. Como consequência de uma cultura historicamente machista, 

mulheres têm de batalhar pelo seu lugar no campo político e reafirmar que são capazes de 

exercerem sua função.  

É comprovado na frase “Pesquisadores que estudam o impeachment da presidente 

Dilma Rousseff, por exemplo, apontam que, durante o processo, cresceram os mitos que 

remetem a figura feminina à loucura, à histeria e ao descontrole de modo geral” (linha 

112 – 115).  
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A reportagem afirma que a saída da ex presidenta interrompeu um dos processos de 

protagonismo e ascensão das mulheres, que o movimento hoje luta para retomar. 

“Ao que tudo indica, nossa batalha continua”, encerra a matéria com uma certa 

esperança, sempre baseada na luta e na reforma política. Investir em políticas públicas, 

serviços de apoio aos cuidados, democratização das condições de disputa, mecanismo de 

igualdade de gênero, são alguns pontos destacados como solução, portanto. A entrevistada 

Clara Araújo é otimista “Por outro lado, vejo hoje um movimento feminista mais ativo, 

com mais mulheres indo às ruas se manifestar” (linha 155 – 157). As mulheres continuam 

exercendo e lutando pela legitimação da sua cidadania e representatividade, em um 

movimento contra a estrutura de gênero que generifica os corpos.  

 

3.4.4 Reportagem 4: Negros na política: Por que Marielle era única? 

 

Categorias de análise  

Palavras simbólicas Representatividade; Marielle; Desigualdade; 

Negritude. 

Corporificação 

*Expressões que demonstram o processo de 

gênero de internalização do papel feminino e 

as violências que isso desencadeia. 

 

“Para poder me colocar em condições de ser 

candidato, eu precisei sair da minha condição 

de homem negro periférico, para uma outra 

condição, a de homem negro de classe 

média”. 

Representatividade 

*Expressões de representação da união e 

identificação das mulheres e do movimento 

feminista. 

“Marielle Franco era uma das 32 

vereadoras negras eleitas no Brasil em 

2016. Trinta e duas vereadoras de um total 

de 811 vereadores”. 

“O racismo estrutural brasileiro é 

responsável pelo baixo índice de negros e 

negras nos espaços de visibilidade 

positiva, prestígio e poder no Brasil”. 

“Porque é colocado pra gente que aquele 
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não é o nosso lugar. É a questão do 

pertencimento. Por que sempre tem que 

ter alguém pra falar por mim, e por que 

essa pessoa sempre tem que ser branca?”. 

Cidadania 

*Expressões que mostram a luta pela 

cidadania e a garantia do direito à ter direitos 

das mulheres 

 

 

“Enquanto não se entender que o debate do 

racismo tem que ser muito profundo e 

efetivo, a gente ainda vai ter poucas 

candidaturas negras, ou vamos ter só alguns 

pra dizer ‘olha, nós estamos olhando para a 

pauta”.  

“Nós somos seres políticos. E o povo preto 

mais ainda. A gente não começou a fazer 

política ontem, nós fazemos política desde 

quando fomos sequestrados. Nós não 

conseguimos chegar lá devido à falta de 

acesso à educação que nos foi negado”. 

 

Tabela 4: Categorias de análise (R4) 

 

Como a expressão literal do direito à cidadania e a participação no espaço pública, 

a reportagem Negros na política: Por que Marielle era única?, da editoria Política, 

publicada em 21.03.2018, aborda o assassinato da vereadora Marielle Franco e a 

subrepresentação de negros na política brasileira. No subtítulo a matéria entrega: racismo 

desigualdade e distribuição desequilibrada de recursos nas campanhas e nos partidos são 

principais responsáveis pelo fenômeno.  

A representatividade dos negros acontece à medida que se percebe que a morte da 

vereadora e feminista negra é totalmente simbólica. “Marielle Franco era uma das 32 

vereadoras negras eleitas no Brasil em 2016. Trinta e duas vereadoras de um total de 811 

vereadores” (linha 1 – 3), na base da reportagem nota-se os dados que demonstram a 

minoridade de negras e negros no congresso nacional. Consequentemente, essa parcela da 

população depende de homens brancos que compõem hoje o quadro parlamentar, uma das 

pautas principais do movimento feminista: ocupar o espaço político. A representatividade e 

o direito ao exercício cidadão se faz presente nas afirmações da reportagem, denunciando 

uma realidade ainda racista e machista, que exclui grande parte da sociedade.  
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Uma das fontes, Osmar Teixeira Gaspar, afirma “O racismo estrutural brasileiro é 

responsável pelo baixo índice de negros e negras nos espaços de visibilidade positiva, 

prestígio e poder no Brasil” (linha 118 – 120).  

De forma didática, a reportagem explica que há todo um sistema que exclui e se 

encarrega de deixar claro como os descentes da “forçada diáspora” africana não pertencem 

à lugares de poder. Neste racismo velado, os brancos ricos que representam a população no 

legislativo. A matéria também denuncia como os partidos de esquerdas, que, por suas 

ideias e posição, deveria investir mais na candidatura de pessoas que representem a 

heterogeneidade, não financiam com o mesmo valor quanto um candidato já “popular” 

eleitoralmente entre o povo. Os dados também trazem a representação de mulheres negras 

na política - a qual é nitidamente menor que de mulheres brancas -, Marielle era a única 

vereadora negra. Um dos processos de corporificação de gênero é o fato do que significa 

ser uma mulher na sociedade, demanda que o feminismo negro ressalta e pontua 

incansavelmente.  

 

Figura 5 (infográfico) 
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A reportagem questiona, diante dessa desigualdade, “o que pode ser feito? O que 

os partidos podem fazer para que haja uma maior inclusão de candidatos negros?” (linha 

47 – 49). Como a maioria das matérias, a revista traz questionamentos tentando buscar 

uma solução ou caminho para que haja uma mobilização e valorização dessas pautas.  

A outra fonte, Adriana Vasconcellos, destaca “Enquanto não se entender que o 

debate do racismo tem que ser muito profundo e efetivo, a gente ainda vai ter poucas 

candidaturas negras, ou vamos ter só alguns pra dizer ‘olha, nós estamos olhando para a 

pauta” (linha 58). 

Uma das problemáticas notáveis que o feminismo pontua é o fato de que não 

adianta colocar mulheres nos espaços em que elas são excluída se não tem políticas 

públicas, valorização, para que elas possam, de fato, exercer sua cidadania e ter sua voz 

ouvida. Adriana ainda atenta para o fato do movimento negro ser inerentemente político 

“Nós somos seres políticos. E o povo preto mais ainda. A gente não começou a fazer 

política ontem, nós fazemos política desde quando fomos sequestrados. Nós não 

conseguimos chegar lá devido à falta de acesso à educação que nos foi negado” (linha 74 

– 78).  

Na explicação e contexto, o subtítulo “A Representatividade e a direita” 

problematiza o fato de negras e negros que chegam a ocupar aquele espaço, mas não 

representam sua própria categoria. “É um corpo negro que está ocupando aquele espaço. 

Eu acredito que representatividade de fato não é somente o corpo negro estar lá. Esse 

corpo negro precisa portar um projeto político para a manutenção desses corpos, de uma 

política que também seja negra para ser realmente representativa” (linha 125 – 130), 

afirma a terceira fonte, Marcio Black. O papel da internet é pontuado na questão das 

pessoas, principalmente das minorias, conhecerem as pautas de seus candidatos realmente.  

O feminismo nas redes sociais cresceu cada vez mais, e, como é citado neste 

trabalho, as mulheres se engajam de forma militante tanto na internet quanto na rua, 

compartilhando informações relevantes e auxiliando no conhecimento de seus direitos e 

das pautas do movimento. Um movimento interessante se deu, após a morte de Marielle, 

no qual algumas mulheres listaram todas as vereadoras e senadoras que representaram o 

feminismo em suas demandas políticas. E a reportagem acredita: “A negritude politizada 
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não irá dar seus votos para quem carrega discursos que pouco lhes convém” (linha 135 – 

137).  

O texto aborda veementemente como o racismo estrutural está presente na ofensiva 

neoliberal conservadora que está tomando o país atualmente. Uma das consequências disso 

é o julgamento prévio que a população tem com os Direitos Humanos e quem os defende, 

como o caso de Marielle. A reportagem traz que o assassinato da vereadora, apesar de ter 

dado o recado de que aquele não é lugar para mulheres e negros, mobilizou militantes para 

continuarem ascendendo em seus espaços e lutando. “A morte de Marielle Franco pode 

trazer um estímulo maior para o povo preto politizado e seus eleitores. Então agora seria 

o melhor momento para que o Movimento Negro se mobilize na corrida eleitoral” (linha 

167 – 171). Essa força foi percebida pela repercussão que se deu, nacional e 

internacionalmente, diante de protestos e reportagens sobre o acontecimento.  

Ressaltando a importância da mobilização organizada frente às eleições, o texto 

expressa “os partidos de esquerda estão organizando às pressas reuniões para convocar 

as minorias sociais para a luta nas urnas – para enfrentar o crescimento do 

conservadorismo e da confiança de candidatos à Presidência da República com forte 

apelo popular por entusiastas da extrema-direita, como o deputado Jair Bolsonaro (PSC-

RJ), ex-militar da ditadura que possui milhões de seguidores em suas redes sociais.” 

(linha 183 – 189). 

Figura 6 (texto\reportagem) 

 

“A luta continua depois do luto”, abre a última parte da reportagem, de exploração, 

que afirma o debate importante levantado após a morte da vereadora. Na 

representatividade, é possível ver uma lista de mulheres negras que estão na política: Áurea 

Carolina (PSOL) foi a vereadora mais votada de Belo Horizonte; Talíria Petrone (PSOL) e 



80 

 

Verônica Lima (PT) foram as únicas vereadoras negras eleitas na cidade de Niterói, no Rio 

de Janeiro. Talíria era uma grande amiga de Marielle; Benedita da Silva (PT), que já foi 

governadora do Rio de Janeiro, senadora e atualmente é deputada federal; Leci Brandão 

(PCdoB) foi a segunda mulher negra eleita deputada federal, sendo reeleita em 2014; 

Olívia Santana (PCdoB) é secretária de Políticas Públicas para Mulheres do estado da 

Bahia e já foi vereadora de Salvador; Jupiara Castro é um dos nomes importantes que 

ajudaram a fundar partidos como PT, PSTU E PSOL.  

A matéria traz na afirmação da fonte “a História tem nos ensinado que as mulheres 

negras são nossos pilares de resistência política desde o cativeiro” (linha 205 – 207), e 

como é necessário que o feminismo branco reconheça e se una ao feminismo negro, 

reconheça suas pautas, recortes, especificidades e caminhe junto para fortalecer a 

mobilização. “Eu acredito que vamos ter muito mais Marielles por aí” (linha 232).  

 

3.4.5 Reportagem 5: Contra o autoritarismo, mulheres relatam torturas sofridas na 

ditadura  

Categorias de análise  

Palavras simbólicas Autoritarismo; Direitos Humanos; Misógino; 

Fascista; Democracia. 

Corporificação 
*Expressões que demonstram o processo de 

gênero de internalização do papel feminino e as 

violências que isso desencadeia. 

“As violações contra mulheres durante o 

regime militar são o aspecto menos 

conhecido e mais negado da ditadura 

militar”. 

“Lá estava minha filha de um ano e dez 

meses, só de fralda, no frio. Eles a colocaram 

na minha frente, gritando, chorando, e 

ameaçavam dar choque nela”. 

“Muitas vítimas não tinham clareza de que 

foram alvo de violência sexual. Há um 

desconhecimento dos direitos humanos na 

sociedade brasileira. Ficou evidente nos 

relatos e debates que muitas não sabiam que 

qualquer manipulação do corpo sem 

consentimento é uma violência sexual”. 
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Representatividade 
*Expressões de representação da união e 

identificação das mulheres e do movimento 

feminista. 

“Mais do que nunca, mexeu com uma, mexeu 

com todas. Fomos todas executadas com a 

Marielle e todas sofremos o golpe com a 

Dilma, porque ele foi misógino também”. 

“A feminista de 73 anos, ex-ministra da 

Secretaria de Políticas para as Mulheres no 

governo de Dilma Rousseff, afirma que se 

sente atingida pelo autoritarismo junto com a 

ex-presidenta e com políticas mais jovens, 

como Marielle Franco”. 

Cidadania 

*Expressões que mostram a luta pela cidadania e 

a garantia do direito à ter direitos das mulheres 

 

 

 

 

 

“Ela identifica o autoritarismo como um 

problema histórico no Brasil: ‘Tivemos 

períodos muito curtos de democracia, 

insuficientes para a conformação de uma 

cultura efetivamente democrática’”. 

“Em tempos de incerteza para as forças 

progressistas do país, Eleonora Menicucci 

enxerga o feminismo como a principal força 

contra o avanço do autoritarismo”. 

Tabela 5: Categorias de análise (R5) 

 

Como abordado neste trabalho, os momentos em que a cidadania é questão central 

das mobilizações e se torna sua própria luta são em regimes militares ou no autoritarismo. 

A violação dos direitos fundamentais e dos Direitos Humanos durante a ditadura militar 

estão presentes nas discussões ainda hoje, e, ainda hoje, há um grupo seleto de pessoas que 

pedem a intervenção militar no país. Diante desse cenário, a reportagem Contra o 

autoritarismo, mulheres relatam torturas sofridas na ditadura, publicada em 16.04.2018, 

traz de forma didática o que foi o período militar para as mulheres e como se deve temer 

que um outro golpe atinja o Brasil.  

No subtítulo, a reportagem apresenta uma das características da corporificação no 

processo de gênero, a invisibilização da dor e luta das mulheres que sobreviveram às 

torturas, pois é “o aspecto menos conhecido e mais negado da ditadura militar”.  
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A esquerda tem suas ressalvas e o feminismo questiona diversas posições tomadas 

pelos políticos que assumem uma posição social, mesmo nesses partidos, as mulheres 

também são excluídas e, muitas vezes, suas pautas não são ouvidas. A história de mulheres 

que foram presas, que tiveram seus filhos levados, até hoje não é contada. A reportagem 

traz o quanto um regime de direita totalitário pode ser nocivo para as mulheres, 

principalmente, e como a tortura era usada para violar seus corpos, como o estupro.  

Na base da matéria são apresentadas as fontes Caroline Bauer, Marcia Bassetto, 

Glenda Mezarobba, Eleonora Menicucci. Eleonora foi presa durante o regime e torturada 

junto com sua filha de um ano e dez meses, ela conta que se sente atingida pelo 

autoritarismo junto à ex-presidenta Dilma Rousseff. O golpe contra a presidenta foi 

abordado por diversas páginas e veículos feministas como a materialização do machismo 

na política, pois Dilma foi a única mulher a chegar na presidência da república no Brasil, 

após, foi retirada do poder, quando seu vice-presidente, Michel Temer, assumiu e 

implantou o congresso composto totalmente por homens brancos.  

Na expressão “Mais do que nunca, mexeu com uma, mexeu com todas. Fomos todas 

executadas com a Marielle e todas sofremos o golpe com a Dilma, porque ele foi misógino 

também” (linha 39 – 42) nota-se como as ações contra uma mulher representam o que uma 

cultura inteira diz. A luta pela cidadania tem de ser reforçada todos os dias pelas mulheres, 

que, historicamente, são subjugadas e colocadas como inferiores, incapazes, domésticas. 

Diante de uma crise e de uma ofensiva autoritária, elas reafirmam seus direitos, pois são os 

primeiros a serem violados, principalmente pela popularidade do candidato à presidência, 

Jair Bolsonaro, declaradamente misógino e contra os direitos femininos conquistados.  

A fonte Carolina Bauer afirma “tivemos períodos muito curtos de democracia, 

insuficientes para a conformação de uma cultura efetivamente democrática” (linha 51 – 

53), como muitas teóricas confirmam, o brasileiro não exerce plenamente sua cidadania e 

não há uma democracia sólida para que o conservadorismo não seja uma opção. A 

reportagem liga o fato do apelo aos militares pela falta de informação no debate sobre 

segurança pública, o discurso de ódio e exacerbação do autoritarismo como “salvação” 

ganha espaço quando não se tem memória e história nas escolas, na educação, para que 

exista um debate amplo.  
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O texto traz a expressão “muitas vítimas não tinham clareza de que foram alvo de 

violência sexual. Há um desconhecimento dos direitos humanos na sociedade brasileira. 

Ficou evidente nos relatos e debates que muitas não sabiam que qualquer manipulação do 

corpo sem consentimento é uma violência sexual” (linha 86 – 92).  

Nesse sentido, é possível identificar como o processo de internalização do papel de 

gênero é fatal para mulheres nessas situações, que não conseguem identificar as violações, 

o abuso, não sabem o limite do outro e o limite do seu corpo. O que é seu corpo e o que é a 

apropriação do outro. Para a reportagem, esse desconhecimento desses limites e da 

violência que o gênero feminino está submetido é um dos motivos para que Jair Bolsonaro 

tenha eleitoras o seguindo. A misoginia é presente no discurso autoritário conservador da 

direita, tanto da atual quanto da dos anos de chumbo, isso já deveria ser motivo para que 

não seja cogitado a volta dos militares, como demonstra a reportagem. 
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Figura 7 (arte) 

 

Na exploração do tema, a última parte traz o papel do feminismo na garantia da 

cidadania da mulher e contra o autoritarismo. Para a reportagem, o feminismo é a principal 

força contra o avanço do autoritarismo. “Nossa agenda hoje unifica as esquerdas e os 

movimentos sociais. Não se faz mais política sem o combate incessante a todas as formas 

de violência contra as mulheres, sejam hétero, trans, lésbicas e de qualquer raça” (linha 

133 - 137). Nesse sentido, é possível ver de forma concisa como a revista se coloca diante 

desses momentos em que um regime que usava o estupro como forma de tortura e controle 

ainda é ovacionado. A cidadania se torna sua própria força quando há violação de direitos 

em autoritarismos, e, a cidadania feminina é conquistada diariamente e deve ser reforçada 

sempre, como mostra a reportagem. 
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CONSIDERAÇÕES 

 As vezes fico imaginando e me pergunto se há um momento em que todas as 

mulheres se sentem da forma que eu senti que as coisas estavam erradas, quando eu 

percebi que eu podia mais, merecia mais, viveria mais. Claro que isso foi um processo, 

mas tem aquela epifania, que constrói todo o resto, quando tu passa a ver de forma 

diferente o mundo que te cerca, e como ele te cerca. Acredito que, com a presença inerente 

dos recortes sociais, de classe, raça, gênero, ainda assim, todas as mulheres sentem essa 

força que em algum momento nos capta, nos move.  

O feminismo e o jornalismo foram um desses momentos, foram e são fundamentais 

na minha formação enquanto humana e mulher. Não tirando meu próprio mérito de 

constituição de minhas convicções, pois eu sempre fui inquieta diante de injustiças, curiosa 

pela vida não mostrada. Ser e me tornar mulher me fizeram encontrar o movimento 

feminist e me tornaram, definitivamente, forte, mesmo em frente aos meus privilégios de 

raça e classe, também me ensinaram a sobreviver. Sobreviver por ser muito além do que 

permanecer viva, é permanecer íntegra.  

A comunicação não move estruturas, não constrói realidades e nem desmonta 

sistemas. O que produz todas essas transformações é quem comunica. O jornalismo sempre 

esteve presente na rotina das pessoas, principalmente na televisão e rádio, os meios mais 

antigos e massivos desde a história da comunicação. Por serem veículos que demandam 

uma produção maior, por vezes, mais cara, esses meios são dominados por hegemonias 

que há anos seguem um regime de informar padrão, e, também, informam sob o mesmo 

ângulo.  

 Com a internet e a globalização, a sociedade se transformou pela comunicação, com 

o acesso um pouco mais democrático às outras fontes de informação e outras formas de 

fazer jornalismo. Não há um entendimento da forma certa de fazer jornalismo, mas é 

possível notar quais comunicadores conseguem alcançar e representar categorias da 

população e realidades que, por muito tempo, foram invisibilizadas. Há de se considerar 

que elas sempre existiram, resistiram, e é curioso questionar o porquê de só agora elas se 

tornarem pauta? E quem pauta essas questões? Quem mostra a voz dessas pessoas e 

contextos?  
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 Ver o jornalismo investigativo resumido àquela ideia de guerra, tráfico e contextos 

perigosos aos quais ninguém “chega”, é pensar que não há outras causas para se denunciar 

ou outras realidades que são violadas. Porque há perigo no dia a dia, na rua, dentro de casa, 

no trabalho, em bairro rico, na classe alta. Para determinadas pessoas, há perigo em 

qualquer lugar. E ser mulher, ainda nos dias atuais, é nocivo.  

 Viver em uma sociedade que carrega os preconceitos existentes hoje pode ser fatal, 

visto que o Brasil é um dos países que mais mata mulheres, negros e pessoas LGBT no 

mundo. Os movimentos sociais emergiram com fortalecimento a cada década para 

representar essa parcela da sociedade, integrar identidades e fazer com que essas pessoas se 

sintam pertencidas à uma comunidade, à um contexto. E o que mais é se sentir pertencido à 

um local, modificar aquele local, participar das decisões do local, do que cidadania? Um 

conceito processual e que se transforma com os novos contextos, cidadania é, por 

definição, o direito à ter direitos, identidade, pertencimento, participação. E como a 

internet também revolucionou a comunicação, a cidadania se expandiu a partir do 

momento em que fronteiras geográficas já não separavam as pessoas, o mundo se tornou 

uma comunidade. E a identificação entre grupos de qualquer parte do globo criou novas 

aldeias e redes, que se integram para mudanças.  

 Nesse processo, os movimentos sociais foram parte responsável pelas novas formas 

de fazer jornalismo. Portais e páginas nas redes sociais estouraram nas manifestações no 

Brasil, em junho de 2013. Como a mídia hegemônica fazia coberturas tendenciosas, os 

veículos alternativos passaram a representar os movimentos e as jornadas do ponto de vista 

social, de quem estava nas ruas e o que eles queriam. Da mesma forma que portais na web 

surgiram para denunciar a situação da mulher na sociedade, representar as pautas 

feministas e informar outras mulheres de que existe informação além das revistas 

femininas sobre beleza e relacionamentos. AzMina é um exemplo. 

 AzMina, em suas reportagens selecionadas para análise, demonstraram de forma 

crua a realidade de diversas mulheres, com seus recortes sociais, com investigação e 

denúncia, e representam muito das demandas feministas que o movimento carrega e 

reivindica. Uma revista de A à Z traz assuntos específicos de contextos determinados até 

assuntos universais, de mulher para mulher. O assassinato da vereadora Marielle Franco 
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rendeu uma reportagem questionativa sobre a representação de negras e negros no 

congresso nacional e a morte simbólica que foi essa execução. É possível identificar o 

direito à cidadania em todos os parágrafos da reportagem Negros na política: Por que 

Marielle era única?. O processo de gênero, corporificação, também é fortemente mostrado 

nas reportagens, seus conteúdos revelam o que é se tornar mulher no mundo e reconhecer 

seu lugar para representar a si mesma no espaço público.  

Apesar da dolorosa análise de todas as violações sofridas pelas mulheres, e como a 

revista retrata isso de forma crua, com o propósito intrínseco de impactar, de mostrar essa 

realidade, é necessário esse tipo de comunicação. Foi possível entender como a revista 

contribui e configura o direito à ter direitos das mulheres, visibiliza suas lutas e denuncia a 

violação de seus corpos.  O jornalismo se torna uma ferramenta também na luta pela 

igualdade e emancipação,  AzMina é um exemplo disso.  
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