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ESSA OBRA FOI AVALIADA INTERNAMENTE E 
EXTERNAMENTE POR PARECERISTAS

O livro foi avaliado e aprovado pelo avaliador externo Dra. Maria Cristina 
Gobbi que informou parecer positivo à publicação da seguinte forma:

Com uma temática atual, em especial por tratar de questões importantes 
como: gênero, feminismo, movimentos sociais, tecnologias, entre 
outras, conexas as práticas jornalísticas na chamada ‘imprensa de 
referência’, o livro nos brinda com a periodização da cobertura 
jornalística de gênero no Brasil, entre os anos de 1978 a 2018. 
Do mesmo modo, evidencia a regularidade na cobertura midiática 
nacional sobre o tema, analisando pontos de contato e de diálogo 
que estão presentes no espaço público. Editado pela Ria Editorial e 
organizada por Nara Lya Cabral Scabin, com prefácio de Aimée Vega,  
a publicação, em seu conjunto, contribui para o (re)conhecimento de 
questões importantes como: preconceito e discriminação, violência 
de gênero, representações e estereótipos, entre outras, que estão 
presentes na imprensa brasileira. O conteúdo, organizado em 4 partes, 
estabelece conexões e diálogos para mapear o entendimento sobre as 
demandas e os novos arranjos sociais incluídos na temática. Refletindo 
sobre os discursos circulantes, as recorrências e as transformações 
ocorridas ao longo do período de diagnóstico, o resultado aponta 
para as problematizações contemporâneas das questões de gênero, 
na cobertura jornalística.

O parecer foi enviado previamente ao lançamento.
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Prólogo

Aimée Vega Montiel
Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM, México

La Primera Conferencia Mundial de la Mujer, impulsada por el 
movimiento feminista y auspiciada por las Naciones Unidas en 1975, fue 
el punto de partida para la constitución de la agenda global de igualdad 
de género que se concretaría en la Declaración y Plataforma de Acción 
de Beijing (PAB), adoptada en 1995.

La Plataforma ha constituido la hoja de ruta para el empoderamiento 
de las mujeres y sus derechos humanos en 12 esferas cruciales. La esfera J, 
Mujeres y Medios de Difusión, enfocó la responsabilidad de los medios 
de comunicación y las nuevas tecnologías en dos áreas estratégicas: la 
eliminación de estereotipos sexistas en los contenidos de los medios y 
la participación de las mujeres en las industrias de comunicación, en 
particular en el nivel de toma de decisiones.

Hoy, 25 años después de su publicación, los avances que registra la 
esfera J de la PAB son incipientes y en algunas áreas se ha retrocedido. 
La razón? La resistencia de las industrias de comunicación a impulsar 
transformaciones en las dos dimensiones que estableció la esfera J. 
Promover estereotipos sexistas y lucrar con la violencia contra las 
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mujeres en los contenidos, se ha convertido en un negocio redituable 
al que los medios se resisten a renunciar.

Dicha resistencia se ve fortalecida con la llegada de grupos conser-
vadores al poder en todas las regiones del mundo, y en América Latina 
en particular. También, por un incremento preocupante de la violencia 
contra las mujeres y del feminicidio, por la feminización de la pobreza, 
por la militarización de nuestros países y por el fortalecimiento del neoli-
beralismo, en especial de las corporaciones masculinas de comunicación.

Dicho neoliberalismo, ha apuntado Nancy Fraser, ha tenido la capa-
cidad de camuflarse, presentándose incluso como un modelo pro-femi-
nista, pero que ha resultado muy destructivo, pues su intención ha sido 
despolitizar la agenda feminista y vaciar su densidad política. Nos dice 
Fraser, el neoliberalismo ha asociado al feminismo a narrativas como la 
de ‘romper el techo de cristal’, adoptado por las grandes corporaciones 
que se regodearon durante algún tiempo en supuestamente promover la 
llegada de las mujeres a los consejos de administración.

Ese neoliberalismo es el que está detrás del periodismo de referencia 
en Brasil que, no obstante registra algunos cambios en el vocabulario 
adoptado para retratar los asuntos de género, no se trata de un cambio 
estructural pues no existe una incorporación real de la perspectiva de 
género, sino apenas y como nos dice la autora de esta obra, Nara Lya 
Cabral Scabin, se trata de un periodismo que asume contornos políticos, 
discursivos y epistemológicos propios de formas difusas de feminismo.

Documentar el tratamiento de la agenda de género en los medios 
de comunicación, constituye la base para identificar hacia dónde debe 
dirigirse la política pública de igualdad de género en materia de comu-
nicación. Este libro nos aporta una investigación exhaustiva sobre las 
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posibilidades y los límites de la prensa brasileña, que trasciende el ámbito 
de la academia. Constituye una iniciativa política, por cuanto declara 
un rechazo a ese neoliberalismo progresista que advierte Nancy Fraser 
y ayuda a imaginar un nuevo orden social que tenga en los medios de 
comunicación un motor de verdadera transformación.
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Apresentação

Este livro nasce de reflexões desenvolvidas no curso de meu douto-
ramento no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação 
da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, 
realizado sob orientação da Profa. Dra. Mayra Rodrigues Gomes e 
com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES).

O objetivo desta obra é apresentar um panorama dos temas e enfo-
ques presentes na cobertura de alguns dos mais tradicionais veículos 
jornalísticos brasileiros sobre discussões articuladas em torno de cate-
gorias de “gênero”, as quais têm conquistado espaços crescentes em 
diferentes âmbitos da cultura midiática nos últimos anos. A escolha do 
universo de investigação não é ocasional: ao optar por estudar jornais 
tradicionais, de elevada tiragem, circulação expressiva e reconhecido 
prestígio no debate público, voltamo-nos para publicações que não 
constituem o “habitat natural” de discursos identitários. Em outras 
palavras, trata-se de veículos fortemente ancorados em ideários pró-
prios da modernidade, em relação aos quais a centralidade – política e 
epistemológica – adquirida por discussões de gênero representam mais 
rupturas que continuidades.

Nesse sentido, esta pesquisa focaliza três veículos jornalísticos brasi-
leiros – O Estado de S. Paulo, O Globo e Folha de S. Paulo – que podem 
ser reunidos sob a etiqueta do “jornalismo de referência”. Entendemos que 
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o que se toma comumente como “jornalismo de referência” corresponde 
a uma forma de inserção em uma matriz jornalística que desempenha 
papel decisivo no processo histórico de institucionalização do jornalismo 
e sua afirmação como campo profissional e epistemologicamente autô-
nomo; é importante também dizer que essa matriz se fundamenta em 
uma concepção de jornalismo moderno e em um modelo de jornalismo 
estadunidense (Manna, Jácome, & Ferreira, 2017).

Segundo pesquisa de Zamin (2014), investigações brasileiras e estran-
geiras realizam diferentes usos da expressão “jornalismo de referência”, 
que se manifestam como delimitação de objetos de estudo, justificativa à 
constituição de corpora, estratégia metodológica ou construção teórica. 
Assim, longe de constituir uma categoria analiticamente bem delimitada 
ou unívoca, optamos por utilizar a expressão “jornalismo de referência” 
justamente por se tratar de uma categoria nativa amplamente mobilizada 
no campo jornalístico e que reflete a luta por afirmação e legitimação 
dentro do próprio campo.

Dentre as tomadas possíveis do termo em pesquisas científicas, há 
uma compreensão que se destaca como denominador comum a diver-
sos estudos: constitutivos de um espaço de significação, os jornais de 
referência podem ser entendidos como, ao mesmo tempo, produtores de 
uma instância enunciativa no plano simbólico (mediações simbólicas), 
instituições sociais que se relacionam com um quadro mais amplo de 
instituições (mediações sociais) e entidades empresariais (Zamin, 2014). 
De modo mais específico,

pode-se objetivar o Jornalismo de referência como aquele que serve 
interna e externamente de referência – tanto para a elite formadora 
de opinião, como para os meios de comunicação – sobre uma parcela 
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do mundo público, qual seja, o país ao qual se dirige. (Zamin, 
2014, p. 939)

Embora não se trate de elementos consensuais, há ainda outras 
características gerais que costumam ser associadas ao jornalismo de 
referência por pesquisadores que se debruçam sobre o tema. Alguns 
exemplos são: gozar de prestígio e tradição; voltar-se para a economia, 
assuntos internacionais e política, com ênfase nesta última; pressupor, 
como público, leitores competentes do mundo público; possuir índices 
elevados de tiragem e circulação; e conceder importância e espaço sig-
nificativos para artigos opinativos (Zamin, 2014). Todos esses traços 
podem ser corretamente atribuídos aos veículos em foco neste trabalho.

O período de observação da pesquisa compreende o intervalo entre 
1978 e 2018. Para além da possibilidade de abordar um recorte signifi-
cativo da história recente da imprensa brasileira, esse período cobre um 
intervalo marcado por muitas e significativas mudanças políticas no país: 
o fim da censura prévia aos jornais (que se dá, justamente, em 1978), o 
fim da ditadura civil-militar que teve início em 1964 e a redemocrati-
zação, a Constituinte de 1988, a implantação da Constituição cidadã e 
o período conhecido como “Nova República”, além da crise política e 
democrática marcada pelo impeachment da presidente Dilma Roussef, 
em 2016, e por uma corrida eleitoral caracterizada pela disseminação 
em massa de fake news e a eleição do atual presidente brasileiro, Jair 
Bolsonaro, em 2018.

As análises aqui propostas pautam-se, centralmente, pela discussão 
realizada pelo linguista francês Charaudeau (2010) a propósito do que 
ele caracteriza como “discurso das mídias” – concernente, na verdade, 
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muito mais ao discurso jornalístico do que a discursos presentes em 
outros espaços midiáticos. Tal perspectiva teórica será abordada no 
primeiro capítulo “A re(a)presentação do debate público pelo jornalismo”. 
Não obstante, é importante antecipar que, com base nesse referencial, 
entendemos a cobertura jornalística como uma representação do espaço 
público, em que se inscrevem discursos circulantes em cujo quadro 
estabelece-se o que se pode denominar “opinião pública”. O discurso 
circulante, para o autor, pode ser definido como “uma soma empírica 
de enunciados com visada definicional sobre o que são os seres, as 
ações, os acontecimentos, suas características, seus comportamentos e 
os julgamentos a eles ligados” (Charaudeau, 2010, p. 118).

A fim de mapear, então, discursos em circulação sobre gênero que 
emergem e constituem a cobertura jornalística da imprensa brasileira de 
referência entre 1978 e 2018, percorremos diferentes formas de aproxi-
mação em relação a esse vasto material, que incluem a identificação de 
mudanças no vocabulário adotado pelos jornais para retratar questões 
de gênero (capítulo “Indícios da presença de temáticas de gênero na 
imprensa: transformações no plano do vocabulário”), o exame das ten-
dências que caracterizam o tratamento editorial presente em um corpus 
constituído por textos voltados a diferentes eixos temáticos (capítulo 
“Mapeando a cobertura jornalística: levantamento e seleção de textos”) 
e a análise de conteúdo desses textos por meio do estabelecimento de 
categorias de sentido (capítulo “Recorrências, transformações e discursos 
circulantes: análise de conteúdo de matérias jornalísticas sobre gênero”).

Ao mapear a cobertura jornalística sobre gênero, este trabalho inse-
re-se na discussão de elementos constitutivos de um contexto marcado 
por processos de fragmentação e politização das identidades, por um 
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lado, e aquisição de centralidade por pautas e discussões identitárias, por 
outro. Diversos autores já se debruçaram por estas que são algumas das 
principais transformações da chamada “pós-modernidade”. Destacamos 
as reflexões de Hall (2019) sobre o descentramentos das identidades 
modernas e a perspectiva de Ortiz (2015), para quem a “diversidade” 
emerge como emblema da “modernidade-mundo”.

Nesse cenário, não mais a construção da identidade apenas, mas a 
problematização de identidades estabelecidas e dos processos de cons-
trução das identidades, com a contestação de regimes de identidade 
dominantes, torna-se elemento central à articulação de movimentos 
sociais e políticos e converte-se em tópico frequente de discussão no 
espaço público midiatizado. Partindo do princípio de que toda prática 
social é simbolicamente marcada, as políticas de identidade, entendidas 
como forma de ação política que se concentra nas lutas em torno da 
identidade, são encampadas pelos “novos movimentos sociais” – não 
mais tão “novos” assim, a bem da verdade, já que sua origem no Ocidente 
remonta aos anos 1960 –, que se caracterizam pela busca do “apagamento 
das fronteiras entre o pessoal e o político” (Woodward, 2014, p. 34).

Assim, se a mobilização de elementos identitários por agentes do 
campo político não é exatamente novidade, o protagonismo conquistado 
pelas identidades em um “novo imaginário político” (Fraser, 2006) 
marcado pela conversão das lutas por reconhecimento em forma para-
digmática de conflito implica em uma série de novos desafios para as 
práticas comunicacionais, inclusive as jornalísticas. Entender como 
uma parcela importante do jornalismo brasileiro tem respondido a esses 
desafios é o que buscamos fazer nas próximas páginas.
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Introdução

O feminismo deste século é descrito por Hollanda (2019b) como 
atravessando um “momento particularmente intenso”, ligado à conso-
lidação do feminismo decolonial e da teoria queer, aos estudos gays e 
lésbicos, transgênero e de lógica binária, além das discussões sobre o 
pós-feminismo e o pós-humanismo. Assim,

Um ponto que se tornou fulcral nos caminhos do feminismo neste 
século é a visibilidade que ganharam as políticas pós-identitárias e as 
vivências das mulheres trans, das travestis e das pessoas não-binárias 
e toda uma multiplicidade de fatores que se conjugam na conformação 
das identidades. (Hollanda, 2019b, p. 19)

Não é de nosso interesse, como tampouco seria viável neste espaço, 
recuperar todos esses fatores e aprofundar as diversas vertentes dos 
estudos de gênero no século XXI, dada inclusive a novidade de boa parte 
desses fenômenos. É possível, porém, delinear alguns dos contornos 
gerais das remodelações mais recentes desse pensamento.

Em relação à origem da teoria e da expressão “queer”, que têm 
ganhado força e projeção nos últimos anos, Teresa de Lauretis escreve:

Minha ideia para a teoria queer era a de começar um diálogo 
crítico entre lésbicas e homens gays sobre sexualidade e nossos 
respectivos históricos sexuais. Eu queria que, juntos, quebrássemos os 
silêncios que tinham sido erguidos nos “estudos de gays e lésbicas” 
sobre questões da sexualidade e suas relações com gênero e raça 
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(por exemplo, o silêncio em volta de relacionamentos inter-raciais 
e interétnicos). Na minha cabeça, as palavras teoria e queer 
juntavam em uma expressão o objetivo político da crítica social 
com o trabalho conceitual e especulativo envolvido na produção 
dos discursos. A teoria queer tinha a possibilidade de desenhar outro 
horizonte discursivo, outra maneira de pensar o aspecto sexual. 
(Lauretis, 2019, p. 399)

Em um balanço sobre 20 anos de teoria queer escrito em 2010, a autora 
avalia que, na atualidade, uma identidade queer seria ainda mais radical 
do que uma identidade gay ou lésbica. Isso porque, para Lauretis (2019), 
os termos empregados no ocidente em referência a identidades sexuais 
não normativas – como “LGBT” – acabam por privilegiar gêneros (ou 
identidades sociais) em detrimento de sexualidades (ou seja, sexualidade 
em sentido freudiano, como terreno de pulsões sexuais conflitantes). Sua 
reflexão a respeito dos usos da expressão “queer” é bastante elucidativa: 
“O termo queer atualmente, mesmo ainda carregando alguma coisa de 
sua conotação histórica de desvio sexual, passou a se apresentar como 
gênero-inclusivo, democrático, multicultural e multiespécie, o que o faz 
deixar o terreno das especificidades sexuais” (Lauretis, 2019, p. 400).

Entre os representantes de um pensamento radical sobre gênero no 
século XXI, podemos destacar também o trabalho de Paul B. Preciado 
por sua proposta de releitura crítica da literatura da segunda onda femi-
nista e da filosofia pós-estruturalista. De sua autoria, ressalta a ideia de 
“contrassexualidade” e a concepção de sexo como tecnologia biopolítica 
de dominação heterossocial, desenvolvida a partir do pensamento de 
Michel Foucault.

Em diálogo com as reflexões de Lauretis sobre “desidentificação” 
enquanto desontologização das identidades, Preciado trabalha com a 
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noção de “multidão queer” – e a conquista de voz por essas minorias como 
inversão da força performativa dos discursos e oposição às epistemolo-
gias sexopolíticas heteronormativas. Segundo Hollanda (2019b, p. 20): 
“Preciado revoluciona em vários campos. Faz política quando produz 
‘contraconceitos’, faz política quando procura formas de transformar 
estes conceitos-ação, faz teoria quando relata politicamente sua própria 
experiência de redesignação sexual”.

No Brasil, os estudos feministas da segunda década do século XXI 
– ao contrário daqueles dos anos 1990 e 2000, quando, apesar de se 
ampliarem em termos de pautas e terrenos disciplinares, passaram por 
certo refluxo entre as gerações mais jovens – ganham força diante dos 
estímulos das novas formas de ativismo jovem nas mídias sociais digi-
tais e nas ruas. As universidades também testemunham essa expansão, 
com a proliferação de coletivos de mulheres e trabalhos acadêmicos 
em diversas áreas (além das ciências sociais, comunicação, letras, 
artes, arquitetura etc.) voltados à desconstrução de noções de gênero e 
sexualidade, ao lugar de fala (ou seja, a questão da autorrepresentação 
de minorias e segmentos feministas) e à própria diversidade dos femi-
nismos, entendidos agora de modo muito mais plural (Hollanda, 2019a).

A partir de sua experiência pessoal como intelectual e ativista, 
Hollanda faz um relato significativo – e otimista – sobre seu contato 
com o fenômeno transcorrido nos últimos anos a que se refere como 
“explosão feminista”:

Há pouquíssimo tempo, por volta de 2015, eu acreditava que a minha 
geração teria sido, talvez, a última empenhada na luta das mulheres. 
Até que um vozerio, marchas, protestos, campanhas na rede e meninas 
na rua se aglomeraram, gritando diante da ameaça de retrocesso 
que representava a aprovação do Projeto de Lei 5069/2013, que 
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dificultaria o acesso de vítimas de estupro ao aborto legal. Levei um 
susto. Um susto alegre. Mais alegre ainda ao perceber que aqueles 
não seriam gritos passageiros. A novidade era tão repentina quanto 
forte. Pelo menos, ninguém precisava disfarçar seu feminismo, 
como era a tônica das simpatizantes do movimento no meu tempo. 
Elas chegaram e falaram, quiseram, exigiram. O tom agora é de 
indignação. E, para meu maior espanto, suas demandas feministas 
estão sendo ouvidas como nunca. (Hollanda, 2018, p. 11)

O depoimento ajuda a compreender alguns elementos centrais das 
mobilizações feministas mais recentes, ao menos no Brasil, cuja con-
formação de características parece ainda em curso: primeiro, o papel 
central desempenhado pelas mídias nessas mobilizações, especialmente, 
as redes sociais digitais; em segundo lugar, o caráter jovem e plural dos 
movimentos; terceiro, um caráter aparentemente mais “disseminado” 
desses posicionamentos, ao menos entre algumas parcelas da população.

No caso das manifestações no ambiente digital, muitas delas adqui-
rem a conformação de “campanhas” articuladas em torno de temas ou 
episódios específicos, motivadas por polêmicas que adquirem projeção na 
esfera pública midiatizada, contando com a adesão espontânea de números 
elevados de usuários conectados que apresentam diferentes históricos 
de envolvimento e engajamento em causas feministas. Frequentemente, 
são utilizadas hashtags que ajudam a identificar e vincular conteúdos 
em torno de temáticas ou pautas específicas e, graças à visibilidade 
conferida aos conteúdos publicados, favorecem a agregação de novos 
apoiadores às movimentações que representam.

Um exemplo evidente desse tipo de mobilização se deu durante a 
última corrida eleitoral brasileira, em que grupos liderados por mulheres 
criaram a hashtag #EleNão em redes sociais digitais como forma de 
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marcar sua oposição ao candidato à presidência Jair Bolsonaro. Durante 
o mês de setembro de 2018, o grupo de Facebook “Mulheres contra 
Bolsonaro” foi invadido e sofreu ataques cibernéticos – ações que 
tiveram como resposta, como mostra uma pesquisa desenvolvida pelo 
Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cibercultura da Universidade 
Federal do Espírito Santo, a multiplicação de grupos na rede social e 
eventos convocatórios de atos nas ruas em oposição ao então candi-
dato pelo PSL. Foi logo após o ataque cibernético também, no final de 
semana de 16 de setembro, que as citações às hashtags da campanha 
#EleNão alcançaram seu maior pico no Twitter, ultrapassando espaços 
de discussão de partidos e movimentos sociais específicos e chegando 
a aparecer inclusive em timelines de celebridades (Becker, 2018).

Outro episódio que evidencia a força e projeção alcançada por mani-
festações feministas e de mulheres em redes sociais digitais aconteceu 
em 2016, com o uso da hashtag #belarecatadaedolar em postagens de 
redes sociais que ironizavam um perfil publicado em 18 de abril daquele 
ano pela revista Veja sobre Marcela Temer, esposa do então vice-pre-
sidente da República, Michel Temer. O artigo de Juliana Linhares, 
intitulado Marcela Temer: Bela, recatada e do lar, gerou polêmica por 
valorizar uma representação de mulher enquanto submissa e voltada à 
vida doméstica. As publicações buscavam questionar a imagem femi-
nina presente na matéria de Veja, especialmente as escolhas lexicais 
de seu título, a partir do uso de fotos que reafirmavam outros possíveis 
papéis sociais femininos. Assim, as ressignificações mais recorrentes 
nas postagens abordavam a questão dos padrões de beleza; a temática 
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do comportamento moral ou sexual da mulher; e sua participação na 
vida pública1.

A relação com a tecnologia e o uso de mídias digitais também é 
apontado por pesquisadores e jornalistas como elemento distintivo de 
uma possível “quarta onda” do feminismo – grosso modo, um momento 
marcado pelo reaquecimento e popularização do interesse em pautas 
feministas, com destaque para a denúncia da desigualdade de gênero, 
violência contra a mulher e assédio sexual, iniciado por volta de 2012. 
Segundo Chamberlain (2017), que defende a existência de uma nova 
fase do feminismo, uma postura recorrente nesse contexto seria a incre-
dulidade diante do fato de certas atitudes de discriminação e injustiça 
continuarem a existir. Alguns comentadores destacam também o cará-
ter radical e anticapitalista dessa geração de feministas, o que estaria 
inclusive na base de episódios de conflito com o movimento LGBT2:

O feminismo e o mundo gay, antes companheiros de viagem, hoje 
estão se estranhando. Muitos já sabem, mas nem todos querem 
reconhecer publicamente. Não se trata apenas da questão das barrigas 
de aluguel, apesar de esse assunto ter aberto uma lacuna que não 
se fecha – no caso, só aumenta. O que já se reconhece como quarta 
onda do feminismo – aquela que atualmente leva à rua milhões de 
mulheres, organiza o revolucionário MeToo, tenta mudar a política, 

1. Realizamos uma análise detalhada desse caso em: Scabin & Guilherme, 2017, 
pp. 55-67.

2. É importante assinalar que, nos últimos anos, o movimento LGBT também vive 
singularidades significativas, que incluem uma forte movimentação por parte das 
marcas para atrair a atenção e simpatia do público gay, cujo poder de compra – 
o chamado “pink money” – desperta o interesse de empresas, por um lado; e a 
cobrança por parte desses movimentos por maior diversidade nas organizações. 
No Brasil, têm ganhado força e evidência as reivindicações de maior espaço 
no mercado de trabalho para a comunidade trans, que enfrenta situações de 
forte discriminação e maiores dificuldades para ingressar no mercado formal 
(Rossi, 2017).
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abraça a ecologia e rejeita o capitalismo em sua versão mais dura – é 
uma onda que não se compadece de certos comportamentos do mundo 
gay. E fica chocada com algumas formas de vida do G de LGBTI.
Nos últimos anos, algumas feministas viravam a cara diante da 
ostentação do carro alegórico que defendia a liberação das barrigas 
de aluguel na parada do Orgulho Gay de Madri. Uma prática, a 
mercantilização do corpo da mulher, que em boa medida irrita 
o feminismo. “O que nós, feministas, podemos fazer com esse 
orgulho de mercado? A quarta onda do feminismo é marcadamente 
anticapitalista, muito crítica com o neoliberalismo como fonte de 
desigualdade e exploração inesgotáveis. Não se trata só das barrigas 
de aluguel. O mercado tem uma capacidade infinita de articular as 
demandas patriarcais: barrigas, prostituição, pornografia, a indústria 
do sexo em geral. (Breña, 2018, pars.1-2 )

No Brasil, o feminismo tem sido associado, nos últimos anos, a um 
potencial de resistência diante da guinada conservadora vivenciada 
no país. Na apresentação de um dossiê sobre a quarta onda feminista 
publicado pela revista Cult em 6 de junho de 2017, a pesquisadora 
Carla Rodrigues destaca

a importância decisiva, o caráter insurgente dos feminismos que, 
desde a #primaveradasmulheres, em setembro de 2015, desde as 
manifestações de rua de 2013, desde a Marcha das Vadias, em 2011, 
vieram se consolidando como força política fundamental no cenário 
da resistência. (Rodrigues, 2017, par. 1)

A expansão de mobilizações de mulheres no contexto do século XXI 
se dá também em outros países da América Latina, como destaca 
Cecília Palmeiro, uma das fundadoras do movimento argentino 
Ni Una Menos: para ela, a quarta onda do feminismo é tipicamente 
latino-americana e tem conquistado apoio entre amplos setores da 
população nesses países.
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O que eu acho mais interessante desta chamada quarta onda do 
feminismo é que ela é tipicamente latino-americano, de base latino-
americana. Não houve um país latino-americano que não aderiu à 
Greve Geral e ao Paro Interacional de Mulheres. Estávamos todas 
ligadas nas mesmas questões, crescemos muito com esse diálogo e 
conseguimos ampliar vozes que não tinham um lugar privilegiado 
no feminismo. (Gonzalez, 2017, par. 8)
As mulheres latino-americanas fizeram parte da Women’s March 
em protesto à eleição de Donald Trump. Quando imaginaríamos que 
as indígenas do Paraguai estariam nas ruas pelos mesmos motivos 
que as mulheres brancas de Nova York, por exemplo? Mas eu não 
vejo as mulheres do hemisfério norte se solidarizarem com a luta 
das venezuelanas contra o golpe de Nicolás Maduro, por exemplo. 
É importante reconhecermos a luta de outras mulheres como lutas 
próprias. A greve de mulheres, que teve adesão de mais de 30 
países, foi o primeiro passo. Nossas palavras de ordem, “nem uma 
a menos”, foram traduzidas e usadas na Coreia e na Polônia, por 
exemplo. Estamos travando diálogo com os movimentos feministas 
em todos os continentes para trocar experiências e aprender umas 
com as outras. (Gonzalez, 2017, par. 10)

Em relação à criação de uma ampla rede internacional, Palmeiro vê 
na quarta onda um caminho para a consolidação do que Nancy Fraser 
denomina como “feminismo dos 99%”, ou seja, “um feminismo sem 
lideranças, feito pela maioria e para a maioria”, em que as forças do 
feminismo de base possam estar interligadas a outros movimentos sociais 
(ambientalistas, negros, indígenas, LGBTs etc.) a fim de “abolir as 
hierarquias e criar formas não-capitalistas de fazer política” (Gonzalez, 
2017, par. 10)

Redes horizontais de colaboração, uso das tecnologias digitais, busca 
de novas linguagens (como a da poesia e das artes), ausência de lide-
ranças e recusa à participação no sistema político (partidário/eleitoral) 
tradicional: estes são alguns dos elementos que parecem caracterizar 



26

as mobilizações identificadas pela etiqueta da “quarta onda feminista” 
em diferentes contextos nacionais ao redor do globo.

Nesse contexto, a reflexão sobre o tratamento conferido a questões 
de gênero na cultura midiática coloca-se como tarefa fundamental às 
pesquisas em Comunicação, relevância que se justifica diante da própria 
profusão de tais temáticas no escopo de diversas mídias, sobretudo em 
redes sociais digitais – fenômeno que muitas vezes parece evidenciar 
existência de um “feminismo difuso”, expressão cunhada por Pinto (2003) 
há mais de uma década. Não obstante, é preciso considerar que a apro-
priação de referenciais próprios dos estudos de gênero por pesquisas 
em Jornalismo ainda se dá maneira tímida no Brasil, como apontam 
Lago, Martinez e Lago (2016).

No terreno das práticas jornalísticas, empresas de todo o mundo 
têm buscado cada vez mais encampar iniciativas que sinalizem apro-
ximações em relação à valorização da diversidade, ao reconhecimento 
da diferença e a pautas feministas e de minorias de gênero/sexuais. 
Jessica Bennet, primeira editora de gênero do New York Times – fun-
ção criada pelo jornal em outubro de 2017 –, afirmou, em entrevista a 
Paula Cesarino Costa3, então ombudsman da Folha de S. Paulo, que 
“gênero é uma lente sobre o mundo”. A declaração é significativa na 
medida em que ilumina o estatuto conferido a “gênero” em discursos 
circulantes na contemporaneidade e cada vez mais enfatizado no espaço 
público midiatizado.

Um exemplo da centralidade – e consequente polarização – pode ser 
encontrado no destaque conferido a pautas identitárias, especialmente 

3. Ver Costa (2017)
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de gênero e sexualidade, como um dos principais objetos aos quais se 
opõe o fenômeno em escala global que pesquisadores têm denominado 
como “virada conservadora”. Relacionada ao fortalecimento de setores 
conservadores em diversos países, essa questão é discutida na teoria 
do cultural backlash (Norris & Inglehart, 2019), que diz respeito a 
uma reverberação de discursos que emergem como resposta ao novo 
ordenamento social construído desde fins do século XX.

Trata-se de um novo arranjo social que reflete demandas de pautas 
progressistas, que incluem a valorização da diversidade, lutas por amplia-
ção dos direitos de grupos minoritários e a defesa das possibilidades 
de expressão dos sujeitos. Defendendo a volta de um desenho social 
anterior, a “virada conservadora” ganha força no início do século XXI, 
especialmente na década de 2010, vinculando-se a uma percepção, por 
parte dos grupos dominantes, de perda de hegemonia frente ao avanço das 
lutas identitárias e dos movimentos em defesa dos direitos das minorias. 

Em um cenário fortemente polarizado e marcado pelo avanço da 
extrema direita no Brasil, não deixa de ser sintomático o fato de que a 
Folha de S. Paulo, ao se inspirar no exemplo do New York Times, tenha 
dado à nova editoria criada em 2019 o nome de “Editoria de Diversi-
dade”4 – e não “de gênero” –, menos marcado discursivamente do que 
a nomenclatura adotada pelo veículo estadunidense.

Para compreender as articulações conceituais em torno da ideia de 
gênero no contexto histórico abarcado por esta pesquisa, é fundamental 

4. Anunciada em 5 de maio de 2019, o objetivo da editoria, segundo o diretor de 
redação Sérgio Dávila, é analisar matérias já publicadas, verificando quais foram 
as fontes ouvidas (se, entre elas, havia apenas pessoas heterossexuais e brancas, 
por exemplo), sugerir fontes para novas pautas e incentivar a diversidade no 
processo de contratação de profissionais (“Folha cria editoria com missão de 
estimular diversidade em reportagens”, 2019).



28

remontar às especificidades da assim chamada “terceira onda” do 
feminismo5. Mais especificamente, referimo-nos a transformações no 
pensamento feminista processadas a partir dos anos 1980, década que 
marca justamente a consolidação da passagem de uma ideia de identi-
dade, central ao pensamento feminista dos anos 1960, para a noção de 
gênero, considerada “mais relacional e cultural” (Hollanda, 2019b, p. 10). 

Contribui decisivamente à construção do pensamento neste momento 
uma reformulação fundamental que se processou nas ciências: a dife-
renciação entre sexo (categoria biológica que se volta a uma abordagem 
essencializante da natureza) e gênero (categoria que remete à constru-
ção histórica, social e política e implica uma abordagem relacional) 
(Matos, 2008). Tributário dos estudos de linguagem,

No seu uso mais recente, “gênero” parece ter aparecido primeiro 
entre as feministas americanas que queriam insistir no caráter 
fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo. A palavra 
indicava rejeição ao determinismo biológico implícito no uso de 
termos como “sexo” ou “diferença sexual”. (Scott, 2019, p. 50)

Essa diferenciação foi fundamental para que pensadoras feministas, 
em um momento em que já haviam conquistado espaços importantes 
no debate científico e produzido transformações nas ciências humanas 
e sociais a partir de críticas a seus vieses “androcêntricos” e a um “feti-
chismo da objetividade”, ampliassem o escopo de suas reflexões a partir 
de uma nova proposta teórico-conceitual. Nasceram assim os chamados 
estudos de gênero (Matos, 2008). Como assinala Hollanda (2019b), 

5. A expressão “terceira onda” tem um de seus primeiros usos atribuído a 
Rebecca Walker, no artigo Becoming third wave, publicado em 1992 na revista Ms. 
(Walker, 2011).
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data dessa época a entrada dos women’s studies ou gender studies 
nas universidades e centros de pesquisa e sua afirmação como campo 
legítimo de saber.

No caso brasileiro, a consolidação dos estudos feministas e de 
gênero apresenta uma trajetória própria. Isso porque muitas mulheres 
que participavam de movimentos estudantis, da UNE, dos Centros de 
Cultura Popular (CPCs) e de movimentos de oposição à ditadura civil-
-militar não aderiram a pautas feministas estadunidenses e europeias 
porque muitas de suas bandeiras – como o direito ao corpo, ao aborto 
e à liberdade sexual – confrontavam diretamente dogmas da Igreja 
Católica, uma das principais instituições progressistas à época. Algumas 
iniciativas feministas, não obstante, conseguiam se articular com a Igreja 
e o Partido Comunista, especialmente na oposição à ditadura, embora 
este último também fosse um fator complicador para o movimento de 
mulheres por defender uma luta mais ampla na qual não caberiam as 
demandas específicas das feministas.

Com efeito, o feminismo brasileiro vivenciou um período inicial de 
fragilização, se comparado ao feminismo internacional, acabando por 
concentrar-se, ao longo dos anos 1970, em questões trabalhistas, na luta 
por creches e no combate à violência doméstica. Nesse cenário, segundo 
Hollanda (2018), a maioria das feministas brasileiras teve contato com 
os estudos de gênero no exterior. Na época da transição democrática, 
por outro lado, entre as décadas de 1980 e 1990, o feminismo brasileiro 
conseguiu construir articulações com instituições políticas e organizações 
não governamentais em busca de ferramentas institucionais capazes de 
pressionar a criação e aprovação de políticas públicas favoráveis aos 
direitos da mulher. Nesse sentido, houve uma forte atuação feminista 
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na campanha pelas Diretas Já, em 1985, na formação do Conselho 
Nacional dos Direitos da Mulher e das Delegacias Especializadas no 
Atendimento à Mulher, nas eleições de 1985 (quando a maioria dos 
partidos apresentou propostas encaminhadas por grupos feministas) e 
no que ficou conhecido como “lobby do batom”, em 1988, por ocasião 
da Assembleia Constituinte, que se desdobrou em mobilizações por 
todo o país.

Desde sua consolidação e expansão, os usos mais recorrentes da 
categoria “gênero” remetem à lógica das diferenças entre feminino 
e masculino, mulheres e homens e, mais recentemente, entre homo e 
heterossexualidade. No último caso, como aponta Matos (2008), cons-
titui-se um segundo eixo fundamental do campo dos estudos de gênero, 
relacionado às fronteiras da sexualidade. Embora muitos desses usos 
busquem demarcar “binarismos”, esse tipo de lógica tem sido cada 
vez mais contestado pelo pensamento feminista como forma de deses-
tabilizar, entre outras tradições de pensamento, a atribuição de lugares 
fixos e naturalizados para os gêneros. Além disso, como afirmam Lago, 
Martinez e Lago (2016, p. 7):

A adesão aos estudos de gênero estabeleceu diferentes perspectivas, 
em primeiro lugar enfatizando a inexistência de uma identidade 
feminina que dê conta de uma mulher universal (branca, burguesa). 
Assim como não existe um homem universal, existem mulheres 
singulares, de diferentes gerações, nacionalidades, classes sociais, 
etnias.

A expansão do conceito de gênero, naturalmente, não se deu sem 
criar dissensos. Abrindo espaço analítico para o questionamento das 
categorias de “masculino” e “feminino”, “homem” e “mulher”, estudos 
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articulados em torno do conceito tornaram-se objeto de críticas por parte 
importante do feminismo, inclusive no Brasil, que acreditava que a cate-
goria, embora mais inclusiva, pudesse gerar um efeito desmobilizador, 
já que, ao multiplicar as diferenças de gênero, acabaria levando a um 
apagamento da situação específica de opressão vivenciada pelas mulhe-
res e ao esvaziamento de agendas feministas. Não obstante, e apesar do 
avanço da “onguização” do movimento feminista (um dentre inúmeros 
caminhos adotados pelos então chamados “novos movimentos sociais”), 
o temor de um possível esvaziamento institucional do feminismo não 
se confirmou completamente (Matos, 2008).

Como se vê, a emergência da categoria “gênero” marca uma mudança 
significativa no pensamento ocidental. Em suma, enquanto a primeira 
onda do feminismo, a partir da luta pelo sufrágio universal, buscava 
questionar relações e instituições em que se reproduzia a dominação 
masculina e pautava-se na afirmação da igualdade política entre os 
sexos como elemento universal e democrático, o conceito de gênero 
favorece a valorização da diferença e a afirmação política das diferenças 
identitárias (Matos, 2008).

Neste trabalho, “gênero” é mobilizado como categoria analítica, 
considerando as complexidades a ela inerentes. Evidentemente, sabemos 
que, na linguagem cotidiana dos jornais, categorias próprias à construção 
de pensamento na academia nem sempre têm lugar, embora a imprensa 
por vezes estabeleça diálogos com campos de saber diversos. Assim, 
entendendo que, na cobertura da imprensa, discussões subjacentes aos 
problemas de gênero podem ser mobilizadas em pautas sobre temáticas 
diversas, mesmo que não haja referência direta ao conceito, elegemos 
um conjunto de eixos temáticos como ponto de partida ao levantamento 
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de material empírico, como veremos nos capítulos “Mapeando a cober-
tura jornalística: levantamento e seleção de textos” e “Recorrências, 
transformações e discursos circulantes: análise de conteúdo de matérias 
jornalísticas sobre gênero. O exame da cobertura jornalística sobre esses 
eixos temáticos possibilita a investigação dos enfoques atribuídos pela 
imprensa a assuntos potencialmente relevantes às reflexões sobre gênero.



33

A Re(a)presentação do Debate Público pelo 
Jornalismo

Em sentido moderno, a noção de espaço público remete aos pro-
cessos de representação, compartilhamento e discussão da cidadania. 
Em sociedades marcadas pela onipresença midiática, como destaca 
Charaudeau (2010), as dinâmicas de encenação da informação no 
espaço público estão ligadas ao contrato de comunicação no qual se 
inscrevem os processos pelos quais acontecimentos em “estado bruto” 
(mas já interpretados) passam ao estado de mundo midiático construído 
(ou seja, “notícia”).

Trata-se de um processo articulado em face da imagem que a ins-
tância midiática possui da instância receptora – a qual, por sua vez, 
reinterpreta os conteúdos, textos e mensagens à sua maneira. É, por-
tanto, no próprio quadro do contrato de comunicação que se constrói 
uma “opinião pública”.

Quanto à natureza do espaço público, esta pode ser definida, segundo 
Charaudeau (2010, p. 118), pelo conceito de discurso circulante, ou 
seja, “uma soma empírica de enunciados com visada definicional sobre 
o que são os seres, as ações, os acontecimentos, suas características, 
seus comportamentos e os julgamentos a eles ligados”.

Para o pensador francês, é por meio desses enunciados que os 
membros de uma comunidade reconhecem-se, assim como podem ser 



34

atribuídos a eles diferentes funções, que incluem a instituição de poderes/
contrapoderes – caso do discurso do poder político institucionalizado, 
mas também de discursos de contestação –, a regulação do cotidiano 
social – caso de discursos do senso comum que fixam limites para o 
normal/anormal, a ordem/desordem, o bem/mal – e a dramatização 
presente em relatos, histórias, narrativas, mitos etc.

A definição desses conjuntos de enunciados interessa-nos aqui 
porque permite compreender o espaço público de maneira complexa, 
chamando a atenção para sua característica multifacetada e fragmen-
tária. Nesse sentido, as mídias atuam como uma força de publicização 
de discursos, valores, representações etc., participando daquilo que 
constitui, reconstitui e transforma o espaço público. Por isso, é possível 
considerar que os veículos midiáticos representam a principal forma de 
“publicização do espaço público” na contemporaneidade, e a opinião 
pública deve ser considerada como resultado de um “entrecruzamento 
entre conhecimentos e crenças de um lado, opiniões e apreciações de 
outro”, nas palavras de Charaudeau:

Os casos de corrupção, os problemas de sociedade (o véu islâmico), 
as grandes questões internacionais (as catástrofes, as guerras) são 
tratados pela imprensa, pelo rádio e pela televisão utilizando-se, 
em graus variáveis, de hipóteses (não necessariamente conscientes) 
ora sobre as possíveis opiniões e argumentos que circulam numa 
sociedade a respeito desses temas, ora sobre os imaginários relativos 
a apreciações e crenças, como, por exemplo, os sentimentos de 
generosidade, de justiça e de honestidade. (Charaudeau, 2010, p. 123)

No caso do chamado jornalismo de referência, o contrato de comu-
nicação assumido pelos veículos situados nessa parcela do campo 
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discursivo jornalístico6, não obstante evidentes particularidades, carac-
terizam-se por considerar uma instância receptora imaginada como 
universal – limitada apenas pelas fronteiras da nação e da língua; em 
outras palavras, o receptor projetado pelos jornais de referência pes-
quisados neste trabalho e construído no quadro de sua enunciação é o 
“cidadão brasileiro”.

A palavra “cidadão” aqui não é ocasional: para os jornais diários de 
referência sintonizados com os valores do jornalismo moderno, o espaço 
público é construído como espaço de discussão segundo a perspectiva 
de valores democráticos – o que determina tanto a escolha dos temas 
noticiados, quanto os modos de encenação das informações.

Evidentemente, ao lado de chaves de leitura de mundo pautadas pelo 
ideário da democracia – tomada em sentido amplo e frequentemente 
maleável –, atuam projeções que a instância midiática elabora sobre 
argumentos e opiniões, crenças e apreciações presentes na sociedade, 
com ênfase àquelas aderentes à linha editorial de cada veículo.

Por tudo isso, é importante considerar que o processo de publiciza-
ção/representação do espaço público, no jornalismo de referência, visa 
a constituir-se e legitimar-se como representação por excelência do 
debate público democrático7. Parafraseando Charaudeau (2010, p. 20), as 
mídias jornalísticas são – e devem ser – o “espetáculo da democracia”. 

6. Por “campo discursivo”, referimo-nos ao conceito de Maingueneau (2008).
7. Essa aposta encontra-se condensada no ideário do jornalismo moderno, do 

qual a afirmação de Lippmann (2008, p. 275) é exemplar: “Universalmente é 
admitido que a imprensa é o principal meio de contato com o ambiente invisível. 
E praticamente em todos os lugares se supõe que a imprensa deveria fazer 
espontaneamente por nós o que a democracia primitiva imaginava que cada um 
de nós faria espontaneamente para si próprio, e que cada dia e duas vezes ao dia 
apresentaria a nós uma imagem verdadeira do mundo exterior no qual estamos 
interessados”.
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Ancorada em discursos constituintes do campo discursivo jorna-
lístico em sua forma moderna, tal ambição traduz-se em estratégias de 
encenação da informação que incluem, por exemplo, o imperativo de 
objetividade, que se traduz em padrões textuais capazes de gerar efeitos 
de sentido de realidade; a representação de uma suposta pluralidade de 
pontos de vista por meio da prática, difundida em redações e escolas 
de jornalismo, de dar voz aos “dois lados” envolvidos em uma matéria; 
a diversificação de colunistas contratados e a promessa de autonomia 
dos espaços dedicados a textos de opinião em relação ao noticiário 
geral e à linha editorial dos veículos; a separação organizacional, nas 
empresas jornalísticas, entre os departamentos comercial e editorial; 
a publicização ao leitor de manuais de redação e projetos editoriais, 
assim como a presença do ombudsman em algumas publicações; etc.

Considerando o processo de publicização do espaço público pelo 
jornalismo e sua busca por legitimação enquanto representação – sempre 
uma nova apresentação/construção – do debate público, esta pesquisa 
registra observações sobre diferentes aspectos da conexão entre a mate-
rialidade discursiva de matérias jornalísticas que abordam questões de 
gênero e discursos historicamente situados.

Ao mesmo tempo em que não podemos desconsiderar os enquadra-
mentos e escolhas que norteiam essa representação como reapresentação 
do debate público, interessa-nos recuperar aquilo de que os enunciados 
jornalísticos são simultaneamente registro, testemunho e indício: dis-
cursos circulantes que cristalizam valores, argumentos e crenças em 
torno de temáticas de gênero e discussões identitárias.

Em outras palavras, as páginas dos jornais se nos oferecem, por 
um lado, como mundos construídos segundo a lógica do contrato de 
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comunicação midiática; por outro lado, apresentam-se como evidência 
de posicionamentos existentes em diferentes campos no universo dis-
cursivo, uma vez que documentam a existência de discursos assumidos 
publicamente por diferentes atores sociais.

Vale lembrar que a própria representação/construção dos mundos 
noticiados segundo a lógica do contrato de comunicação só pode se dar 
em face de projeções construídas pela instância midiática a respeito da 
identidade da instância de recepção, o que significa falar em projeções 
construídas a respeito dos discursos que circulam no espaço público 
instituído pelos jornais.

O Contrato de Comunicação nas Trajetórias Editoriais de 
Três Jornais Brasileiros

Como ponto de partida à compreensão do processo de publicização 
de discursos circulantes e representação do espaço público pelos veí-
culos jornalísticos em foco nesta pesquisa, convém recuperar alguns 
dos aspectos fundamentais de suas trajetórias editoriais. A esse objetivo 
destinam-se as próximas páginas deste capítulo.

O Estado de S. Paulo

Publicado desde o final do século XIX, O Estado de S. Paulo – o mais 
antigo dos três veículos jornalísticos que integram nosso universo de 
observação – é também o mais longevo jornal atualmente em circulação 
na capital paulista. Ligado à elite cafeicultora de São Paulo, foi fundado 
em 4 de janeiro de 1875, por um grupo de republicanos liderados por 
Manuel Ferraz de Campos Salles – que se tornaria presidente do estado 
de São Paulo, de 1896 a 1897, e presidente da República, de 1898 a 1902 
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– e Américo Brasiliense de Almeida Melo – governador do Estado de 
São Paulo, de março a dezembro de 1891, e primeiro presidente do 
estado de São Paulo – com o nome original de A Província de S. Paulo. 

A importância da fundação de A Província deve-se ao fato de 
ser o primeiro grande jornal engajado no ideário republicano e 
abolicionista, por meio dos textos contundentes de Francisco Rangel 
Pestana e Américo de Campos, seus primeiros redatores.
Sua tiragem inicial era de 2.000 exemplares, bastante significativa para 
a população da cidade, estimada em 31 mil. Pode-se dizer que a partir 
de então o jornal foi crescendo com a cidade e influenciando cada vez 
mais a evolução política do país, com a enorme responsabilidade de 
ser o principal veículo da mais republicana das cidades brasileiras. 
(Pontes, s.d., pars. 9-10)

A proposta de criação do jornal teria surgido na Convenção de Itu, 
conhecida como a primeira convenção republicana do Brasil, reali-
zada em 1873 na residência de Carlos Vasconcelos de Almeida Prado. 
Já em 1888 – mesmo ano em que Euclides da Cunha, sob o pseudônimo 
de Proudhon, passava a colaborar com o jornal –, A Província atingiria 
quatro mil assinantes. Dois anos depois, já com seu nome atual, O Estado 
de S. Paulo, a publicação alcançaria oito mil assinantes, número que 
chegaria a dezoito mil em 1896. Em 1902, Júlio Mesquita, redator do 
jornal desde 1885 e genro de José Alves de Cerqueira César, um dos 
fundadores, tornou-se proprietário de O Estado de S. Paulo.

Em sua história oficial, o Estado assume ter sido crítico ao sistema 
de voto vigente durante a República Velha, bem como ter apoiado a 
chamada Campanha Civilista, em 1909, e a candidatura de Ruy Barbosa 
para a presidência da República. Declara também ter apoiado, em 1926, 
a fundação do Partido Democrático, em São Paulo, e, em 1930, a Aliança 
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Liberal e a candidatura de Getúlio Vargas à presidência. Dois anos 
depois, aliou-se à oposição para articular a Revolução Constitucionalista 
de 1932. Nesse contexto, Júlio de Mesquita Filho e Francisco Mesquita 
seriam expatriados para Portugal, de onde retornariam um ano depois. 

Essa breve reconstituição histórica evidencia o protagonismo polí-
tico assumido pelo Estado em diversos momentos da vida nacional. 
Além disso, a ligação do jornal com a elite política do país vai além 
da vinculação de seus fundadores com os movimentos republicanos. 
Em agosto de 1933, Armando de Salles Oliveira, genro do então 
já falecido Júlio Mesquita, era convidado por Vargas a ocupar o 
cargo de interventor federal em São Paulo. Foi nesse momento que 
Júlio de Mesquita Filho e Francisco Mesquita retornaram ao país: 
como condição para aceitar o cargo, Salles Oliveira exigiu a anistia aos 
revoltosos e a convocação de uma assembleia constituinte. Mais tarde, 
em 1934, Armando de Salles Oliveira assinava o decreto de criação da 
Universidade de São Paulo, ideia lançada em 1927 pelo jornal a partir 
de uma campanha liderada por Júlio de Mesquita Filho.

Em 1964, o Estadão figurava entre os apoiadores do golpe civil-
-militar que depôs o presidente João Goulart. Segundo a história 
oficial do jornal, essa decisão foi tomada “ao constatar que o mesmo 
[Goulart] já não tinha autoridade para governar. No entanto, entendia 
que a intervenção militar deveria ser transitória” (Pontes, s.d., par. 16). 
Com a radicalização política nos anos seguintes, o jornal passou a se 
fazer abertamente oposição ao regime militar, como evidencia o edito-
rial Instituição em frangalhos, escrito por Júlio de Mesquita Filho em 
13 de dezembro de 1968, data em que foi baixado o Ato Institucional 
nº5, o AI-5. Em resposta ao editorial, a edição do jornal foi impedida 
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de circular por ordem do governo militar. A censura prévia ao jornal 
perduraria até 4 de janeiro de 1975.

Como toda organização jornalística, O Estado de S. Paulo buscou 
construir para si uma identidade perante seus públicos, que neste caso 
mostra-se vinculada ao que se declara, no discurso oficial do próprio 
veículo, como uma “linha de apoio à democracia representativa e à 
economia de livre-mercado” (Pontes, s.d., par. 16). Do ponto de vista 
econômico, essa identidade traduz-se, por exemplo, no apoio conferido 
pelo jornal à deposição de João Goulart em 1964, por exemplo. A defesa 
da democracia representativa, por sua vez, constitui uma afirmação 
consideravelmente vaga, já que o próprio sentido do conceito de demo-
cracia encontra-se frequentemente em disputa entre os diversos agentes 
sociais e atores políticos.

Em geral, a defesa da democracia é invocada de maneira concei-
tualmente maleável – para dizer o mínimo – como forma de justificar 
desde decisões editoriais tomadas por veículos de imprensa até ações 
conduzidas nas altas esferas do poder político. No caso do Estadão, seu 
constante esforço, evidenciado em diversos canais institucionais, em 
vincular sua imagem à resistência à censura, em diversos momentos 
históricos, ilustra como a publicação busca construir a si mesma como 
defensora incondicional dos princípios democráticos. Os sentidos de 
democracia e liberdade de expressão, nesse sentido, seriam aproxima-
dos de uma ideia de “ausência de intervenção estatal” – ou seja, uma 
concepção negativa de liberdade, sob uma perspectiva liberal também 
em sentido político.

É possível lembrar, a esse respeito, da visibilidade conferida pelo 
Estado, em julho de 2009, à decisão judicial pela qual ficou proibido 
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de publicar informações sobre Fernando Sarney, filho do então senador 
brasileiro José Sarney, que era investigado pela operação Boi Barrica 
da Polícia Federal. No mês seguinte, o jornal publicou reportagem 
denunciando a ligação do desembargador Dácio Vieira, responsável 
pela decisão, com a família Sarney. Em novembro daquele ano, após 
um Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal ter 
rejeitado o recurso do Estado e mantido a decisão do desembargador, 
o jornal recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Diante da negativa do 
STF, já que o advogado de Fernando Sarney havia apresentado à Justiça 
um pedido de desistência da ação, o Estado declarou não aceitação da 
desistência e pediu julgamento do mérito da questão pelo Supremo.

Durante a tramitação do julgamento, o Estadão publicava, todos 
os dias, em sua primeira página, uma faixa indicando há quantos dias 
o jornal estava sob censura. Um extenso especial sobre o caso foi 
publicado em seu site (“Sob Censura”, s.d.), ao qual comparece o res-
gate da memória da repressão sofrida após o AI-5, durante a ditadura 
civil-militar brasileira. Além disso, na página online que disponibiliza 
seu acervo digitalizado, é possível encontrar diversas referências a 
episódios de censura ao jornal: no menu superior, é possível encontrar 
um link para as “Páginas Censuradas” do Estadão; no motor de busca, 
é possível selecionar, entre os filtros de pesquisa, a opção “Somente 
material censurado”.

O Globo

Sediado no Rio de Janeiro, o segundo jornal a compor o universo de 
observação desta pesquisa pertence ao Grupo Globo, de propriedade da 
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família Marinho, que detém também canais de rádio e televisão, além 
de editora e outros veículos.

O jornal O Globo foi fundado em 29 de julho de 1925 por 
Irineu Marinho. Como ele faleceu poucos dias depois da fundação, o 
veículo foi herdado por seu filho, Roberto Marinho, que atuava como 
repórter, embora o comando da empresa tenha ficado nas mãos do jor-
nalista Eurycles de Matos, amigo próximo de Irineu Marinho, até o seu 
falecimento, em 1931. Mas a criação de O Globo não era a primeira 
empreitada midiática da família.

Já em 1911, Irineu Marinho, após sair da Gazeta de Notícias, fun-
dou o jornal vespertino A Noite, que circulou até ser extinto, em 1957. 
Em 1944, era inaugurada a Rádio Globo, também no Rio de Janeiro, 
e, em 1965, passava a ser transmitida a Rede Globo a partir da con-
cessão do canal 4 de televisão do Rio de Janeiro. Com a emissora, a 
empresa tornou-se líder no segmento de mídia no Brasil. Em 1969, o 
Grupo Globo fundava a gravadora Som Livre; em 1977, a Fundação 
Roberto Marinho; em 1991, nascia a tevê por assinatura Globosat; nos 
anos 2000, foram criados o Portal Globo.com e o G1. Foi também em 
2014 que a empresa passou a adotar o nome “Grupo Globo”, em subs-
tituição ao anterior “Organizações Globo”, em vigor desde a fundação 
do jornal O Globo, na década de 1920.

Atualmente, o grupo Globo é o maior conglomerado de mídia da 
América Latina. Como atesta sua página institucional (http://grupoglobo.
globo.com), o grupo detém atualmente a propriedade das empresas 
Infoglobo (responsável pela publicação dos jornais O Globo, Extra e 
Expresso), Sistema Globo de Rádio (com as marcas Rádio Globo, CBN, 
Sound! E BHFM), Editora Globo (juntamente com Edições Globo 
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Condé Nast), Rede Globo (com cinco emissoras próprias e 119 afiliadas), 
Som Livre, Agência O Globo, Globosat (com 33 canais por assinatura), 
Globo.com e Grupo Zap. O Grupo Globo também foi responsável, em 
parceria com o Grupo Folha, pela criação do jornal Valor Econômico, 
em 2000. Em 2016, a participação do Grupo Folha no jornal foi vendida 
para o Grupo Globo, que se tornou a única controladora da empresa 
que publica o Valor.

Assim como no caso de O Estado de S. Paulo, a atuação de O Globo 
durante a ditadura militar é polêmica, e até hoje há contestações ao 
posicionamento assumido pelo veículo. No entanto, diferentemente 
do Estado, que deixou de apoiar o regime em 1968, O Globo manteve 
o apoio editorial aos militares até o final da ditadura. Em 7 de outubro 
de 1984, Roberto Marinho publicou um artigo assinado em que reco-
nhecia que o jornal havia apoiado o regime militar durante toda a sua 
duração, desde o golpe de 1964, “em nome da defesa da democracia”. 
Assim afirma o texto:

Participamos da Revolução de 1964, identificados com os anseios 
nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas 
pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção 
generalizada. Quando a nossa redação foi invadida por tropas 
antirrevolucionárias, mantivemo-nos firmes em nossa posição. 
Prosseguimos apoiando o movimento vitorioso desde os primeiros 
momentos de correção de rumos até o atual processo de abertura, 
que se deverá consolidar com a posse do novo presidente. (Marinho, 
1984, par. 1)

Foi somente em 31 de agosto de 2013 que o grupo Globo reconhe-
ceu como um “erro” o apoio editorial ao golpe civil-militar de 1964 
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– invocando, uma vez mais, o zelo pelos valores democráticos – em 
texto publicado no portal do jornal O Globo:

Desde as manifestações de junho, um coro voltou às ruas: “A verdade 
é dura, a Globo apoiou a ditadura”. De fato, trata-se de uma verdade, 
e, também de fato, de uma verdade dura.
Já há muitos anos, em discussões internas, as Organizações Globo 
reconhecem que, à luz da História, esse apoio foi um erro.
Há alguns meses, quando o Memória estava sendo estruturado, 
decidiu-se que ele seria uma excelente oportunidade para tornar 
pública essa avaliação interna. E um texto com o reconhecimento 
desse erro foi escrito para ser publicado quando o site ficasse pronto.
Não lamentamos que essa publicação não tenha vindo antes da onda 
de manifestações, como teria sido possível. Porque as ruas nos deram 
ainda mais certeza de que a avaliação que se fazia internamente era 
correta e que o reconhecimento do erro, necessário.
Governos e instituições têm, de alguma forma, que responder ao 
clamor das ruas.
De nossa parte, é o que fazemos agora, reafirmando nosso incondicional 
e perene apego aos valores democráticos, ao reproduzir nesta página 
a íntegra do texto sobre o tema que está no Memória, a partir de 
hoje no ar:
“Diante de qualquer reportagem ou editorial que lhes desagrade, 
é frequente que aqueles que se sintam contrariados lembrem que 
O GLOBO apoiou editorialmente o golpe militar de 1964”.
A lembrança é sempre um incômodo para o jornal, mas não há como 
refutá-la. É História. O GLOBO, de fato, à época, concordou com a 
intervenção dos militares, ao lado de outros grandes jornais, como 
“O Estado de S. Paulo”, “Folha de S. Paulo”, “Jornal do Brasil” e o 
“Correio da Manhã”, para citar apenas alguns. Fez o mesmo parcela 
importante da população, um apoio expresso em manifestações e 
passeatas organizadas em Rio, São Paulo e outras capitais. (“Apoio 
editorial ao golpe de 64 foi um erro”, 2013, pars. 1- 8)
Naquele contexto, o golpe, chamado de “Revolução”, termo adotado 
pelo GLOBO durante muito tempo, era visto pelo jornal como a 
única alternativa para manter no Brasil uma democracia. Os militares 
prometiam uma intervenção passageira, cirúrgica. Na justificativa 
das Forças Armadas para a sua intervenção, ultrapassado o perigo 
de um golpe à esquerda, o poder voltaria aos civis. Tanto que, como 
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prometido, foram mantidas, num primeiro momento, as eleições 
presidenciais de 1966 (“Apoio editorial ao golpe de 64 foi um erro”, 
2013, par. 13)

O documento Princípios Editoriais do Grupo Globo, formalizado em 
2011 e disponível online (“Princípios Editoriais do Grupo Globo”, 2011), 
apresenta, dentre outros aspectos da política editorial que a empresa 
afirma seguir desde 1925, um tópico intitulado “Os valores cuja defesa 
é um imperativo do jornalismo”. Seu conteúdo é revelador não apenas 
da imagem institucional que o Grupo Globo busca construir para si, 
como também do ideário por meio do qual o jornalismo de referência 
brasileiro busca se legitimar. Após afirmar a importância da defesa da 
independência, correção, isenção, agilidade e apartidarismo pelo jor-
nalismo, o documento declara que o Grupo Globo:

Não será, portanto, nem a favor nem contra governos, igrejas, clubes, 
grupos econômicos, partidos. Mas defenderá intransigentemente 
o respeito a valores sem os quais uma sociedade não pode se 
desenvolver plenamente: a democracia, as liberdades individuais, 
a livre iniciativa, os direitos humanos, a república, o avanço da 
ciência e a preservação da natureza. (“Princípios editoriais do Grupo 
Globo”, 2011, par. 106)
A afirmação destes valores é também uma forma de garantir a 
própria atividade jornalística. Sem a democracia, a livre iniciativa e a 
liberdade de expressão, é impossível praticar o modelo de jornalismo 
de que trata este documento, e é imperioso defendê-lo de qualquer 
tentativa de controle estatal ou paraestatal. Os limites do jornalista 
e das empresas de comunicação são as leis do país, e a liberdade de 
informar nunca pode ser considerada excessiva.
Esta postura vigilante gera incômodo, e muitas vezes acusações 
de partidarismos. Deve-se entender o incômodo, mas passar ao 
largo das acusações, porque o jornalismo não pode abdicar desse 
seu papel: não se trata de partidarismos, mas de esmiuçar toda e 
qualquer ação, de qualquer grupo, em especial de governos, capaz 
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de ameaçar aqueles valores. Este é um imperativo do jornalismo 
do qual não se pode abrir mão. (“Princípios editoriais do Grupo 
Globo”, 2011, pars. 108-109)

Assim como faz O Estado de S. Paulo, é interessante notar que o 
Grupo Globo busca filiar sua imagem à ideia de uma adequação entre 
as práticas editoriais adotadas nos diversos produtos da empresa e uma 
matriz jornalística valorizada como central às democracias liberais, ligada 
a princípios republicanos, democráticos e liberais, com destaque para 
a defesa da liberdade de expressão. Assim, na perspectiva do Grupo e 
da imagem que ele busca construir para si, o apoio editorial à ditadura 
militar constituiria apenas um “deslize”, um erro de medida e não de 
princípios, justificado pela retórica da luta pela defesa da democracia.

Folha de S. Paulo

O terceiro – e último – jornal a compor o universo de observação 
desta pesquisa é, como sabemos, a Folha de S. Paulo. Recuperar sua 
trajetória significa deparar-se com um percurso descontínuo, repleto 
de rupturas e marcado por constantes redefinições. Como observa 
Nicolau Sevcenko,

Um dos aspectos mais marcantes da história da Folha de S. Paulo 
é o de que se trata de um jornal em constante reformulação. E isso 
em todos os aspectos, desde as mudanças sucessivas na direção da 
empresa até a linha editorial, os recursos tecnológicos, os tipográficos, 
os critérios jornalísticos e a feição de conjunto do jornal. A história 
da Folha é por isso muito mais a trajetória de muitas mudanças do 
que o desdobramento linear de uma identidade permanente, estável, 
resolvida. (Sevcenko, 2000, p. 9)
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Por isso, até chegarmos ao projeto editorial em vigor nos dias de 
hoje, que é o que centralmente interessa-nos aqui, é preciso retomar 
algumas passagens importantes da trajetória da Folha a fim de com-
preender melhor as diversas reformulações que marcam seu percurso. 
Como veremos, ao longo desse trajeto, o veículo adotou diferentes 
posicionamentos em função da conjuntura histórica de cada momento.

Remontemos, pois, às raízes do jornal, que datam da fundação 
da Folha da Noite em 19 de fevereiro de 1921 por Olival Costa e 
Pedro Cunha. Com uma linha mais “localista”, o jornal voltava-se 
sobretudo para questões da administração da cidade. Esse mesmo 
direcionamento seria adotado pela Folha da Manhã, criada em 1925. 
A partir dessas duas publicações, firmavam-se as bases para a constitui-
ção da Empresa Folha da Manhã Limitada, que seria fundada em 1931 
(Sevcenko, 2000, p. 9). 

Após um período de empastelamento por conta da Revolução 
de 1930, quando saiu vitoriosa a Aliança Liberal de Getúlio Vargas 
(as Folhas haviam apoiado a candidatura de Júlio Prestes à presidência 
da República), a empresa foi comprada, em 1931, por Octaviano de 
Lima, Diógenes de Lemos e Guilherme de Almeida, assumindo um 
posicionamento alinhado aos interesses dos cafeicultores paulistas. 
Nessa fase do jornal, como observa a pesquisadora Gisela Black Taschner, 
“teve primazia o liberalismo oligárquico, com sua face excludente e 
autoritária. ... Mas a preocupação maior das Folhas nesse período foi 
com o café. O resto era considerado secundário” (Taschner, 1992, p. 52).

Em 1945, a direção da empresa passou às mãos de José Nabantino Ramos, 
Alcides Ribeiro Meirelles e Clóvis Medeiros Queiroga, sendo trans-
formada em uma sociedade anônima sob o nome de “Empresa Folha 
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da Manhã S.A.”. Ao mesmo tempo, na esteira dessa mudança, o jornal 
adotava uma postura de identificação com o discurso desenvolvimentista 
então em voga (Sevcenko, 2000, p. 9). Foi também nessa fase, sob o 
comando de Nabantino Ramos, que teve início uma maior integração 
entre os jornais do grupo Folha, que passaram a assumir mais claramente 
uma postura enquanto empresa capitalista. Ou seja:

Não se trata mais de um jornal cuja organização tem forma de 
empresa, trata-se de uma empresa que tem atividade jornalística ... E a 
concepção das Folhas como empresa, que visa ao lucro, foi também 
claramente assumida por seus diretores nessa fase, ao declararem 
que nada justifica que a indústria jornalística impere em bases de 
lucros inferiores às normais. (Taschner, 1992, p. 67)

Em 1949, foi criada a Folha da Tarde. Somente mais tarde, em 
1960, as três Folhas seriam reunidas sob o título de Folha de S. Paulo, 
mantendo-se, porém, o sistema de três edições (matutina, vespertina 
e noturna). Foi quando surgiu também o slogan “um jornal a serviço 
do Brasil”, utilizado até hoje. Em 1962, Octavio Frias de Oliveira 
e Carlos Caldeira Filho assumem a direção da Empresa Folha da 
Manhã S.A., então em sérias dificuldades financeiras, tendo como pre-
ocupação inicial a “reestruturação econômica, tecnológica e comercial 
do diário” (Sevcenko, 2000, p. 9).

Foi com o início dos anos 1970, de acordo com Nicolau Sevcenko, 
que o jornal assumiu uma nova linha de atuação, “visando pressionar 
no sentido da ‘distensão’ e da ‘abertura’ do regime militar e lançan-
do-se a seguir em campanha aberta pela Nacional Constituinte e pelas 
eleições diretas em todos os níveis” (Sevcenko, 2000, p. 9). Apesar 
dessa linha, que redundaria na implantação do Projeto Folha durante 
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os anos 1980, o posicionamento da Empresa Folha da Manhã durante 
a ditadura civil-militar remete a episódios de franca cooperação com 
os órgãos de repressão.

Esses episódios, protagonizados pela Folha da Tarde (que ressurge 
como tal em 1967), foram estudados por Beatriz Kushnir em seu douto-
rado desenvolvido na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 
e publicado como o livro Cães de guarda: jornalistas e censores. 
Como mostra a pesquisadora, a Folha da Tarde caracterizou-se, a partir 
de 1968, por uma grande quantidade de policiais que compunham sua 
redação e por reproduzir notas divulgadas pela Polícia Federal, confe-
rindo-lhes a aparência de verdadeiras matérias jornalísticas. Existiram 
censores que eram jornalistas e jornalistas que eram policiais. Graças a 
essa linha de atuação, a Folha da Tarde ficou conhecida como o “diário 
oficial da Oban” (sigla para “Operação Bandeirante”, temido centro de 
investigação e tortura do Exército Brasileiro sediado em São Paulo).

É importante notar que esse percurso da Folha da Tarde parece sofrer 
um apagamento, pelo próprio Grupo Folha, de sua narrativa e memória 
oficiais8. Nesse sentido, Elaine Muniz Pires, em artigo baseado em sua 
pesquisa de mestrado, afirma que a emergência da Folha de S. Paulo 

8. A atuação da Folha da Tarde na ditadura militar, segundo Elaine Muniz Pires, 
é excluída da memória oficial da Folha de S. Paulo desde os anos 1980, pois 
“a atuação colaboracionista e de defesa explícita das políticas governamentais 
e da repressão estatal não se encaixa bem à imagem em construção do principal 
jornal do Grupo e, como consequência, à imagem da própria empresa” (Pires, 
2007, p. 312). Atualmente, ainda é possível notar marcas desse apagamento. 
No acervo on-line da Folha, por exemplo, é possível acessar todas as edições 
digitalizadas da Folha de S. Paulo, Folha da Manhã e Folha da Noite publicadas 
desde 1921, mas não há edições da Folha da Tarde disponíveis. De modo 
correlato, o livro Primeira página (que analisamos em sua quinta edição, lançada 
no ano 2000), editado pela Publifolha e destinado a reunir as primeiras páginas 
consideradas mais importantes da história da Folha, desde a fundação da Folha 
da Noite, não inclui qualquer capa da Folha da Tarde (Primeira página, 2000).
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como um dos principais jornais do país, a partir de 1986, está vinculada 
à construção de uma “auto-imagem” voltada à defesa da democracia, 
com base na “rememoração de um passado institucional legitimador 
dos princípios de democracia e independência, constantemente recons-
truído” (Pires, 2007, p. 311).

Nesse cenário, o ano de 1984 teve importância fundamental à 
consolidação da Folha de S. Paulo com a identidade sustentada pelo 
veículo até hoje, com o posicionamento pró “Diretas-Já”, que incluiu 
uma ampla cobertura da campanha, e a implantação do Projeto Folha. 
O que estava em jogo, naquele momento, era a demarcação e publici-
zação de um posicionamento de defesa do projeto democrático que se 
buscava construir no país – o que significa falar na afirmação de um 
discurso acerca do próprio jornal e de sua inserção na sociedade. Embora 
adotado anos antes, o slogan da Folha, utilizado até os dias de hoje, 
dá conta de resumir essa ideia: tratava-se, justamente, de consolidar a 
imagem de “um jornal a serviço do Brasil”. No mesmo ano, surgiria 
também o Manual da Redação.
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Todas essas iniciativas de reformulação, para além da discussão 
sobre seu caráter mercadológico9, representam um marco no jornalismo 
brasileiro como possivelmente a primeira vez que um jornal comercial 
apresentou um tratado sobre suas convicções, difundindo-o publicamente. 

A construção do Projeto Folha foi fortemente influenciada pelo modelo 
adotado no jornal USA Today. Assim, Carlos Eduardo Lins da Silva, que 
participou da elaboração do Projeto Folha, reconhece, no livro O adian-
tado da hora, a influência exercida pelo jornalismo estadunidense sobre 
o projeto editorial da Folha. Segundo Luiz Carlos Azenha, no prefácio 
à obra de Lins da Silva, dentre os princípios consagrados nos Estados 
Unidos que inspiraram o Projeto Folha, incluem-se aspectos de apre-
sentação gráfica, a ênfase no papel de “cão de guarda” da imprensa, em 
sua vigilância do poder, a autocrítica pública (por meio do ombudsman) 
e o estreitamento das relações com o mercado (Azenha, 1991, p. 16).

Para além desses aspectos, o projeto editorial da Folha de S. Paulo 
engloba também outras propostas, atualmente fundamentais à sua 
configuração. Segundo o discurso sustentado pela própria empresa, o 
Projeto Folha teria sido implantado “com o objetivo de produzir um 

9. Para muitos autores, a linha de defesa das Diretas-Já assumida pela Folha 
constitui uma forma oportunista de se lançar como veículo democrático por meio 
da afirmação de uma proposta que, na verdade, já era conduzida pelo governo 
como parte da estratégia de promover uma abertura lenta e segura (Pires, 2007). 
Beatriz Kushnir, por exemplo, entende o engajamento do jornal nas Diretas-Já e a 
implementação do Projeto Folha como “jogadas” de marketing. Para ela, o novo 
projeto editorial adotado pela Folha visava à “difusão e venda do jornal como um 
produto mercadológico” (Kushnir, 2004, p. 339). Na mesma linha, podemos citar 
a visão de José Arbex Júnior, para quem o Projeto Folha representa o programa 
político e ideológico de uma “revolução” introduzida pela Folha no jornalismo 
brasileiro que levou à rápida implantação no país de uma lógica empresarial que 
a moderna imprensa capitalista havia construído ao longo de décadas. Para ele, “o 
Projeto Folha, sinteticamente, significou a adoção do discurso-para-o-mercado 
como estratégia empresarial e editorial” (Arbex Júnior, 2001, p. 141).
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jornalismo crítico, moderno, pluralista e apartidário” (Manual de redação, 
2008, p. 10). Trata-se de uma concepção de jornalismo – crítico, plura-
lista, apartidário – que, segundo o Manual de redação da Folha, teria 
acabado adquirindo uma característica doutrinária, impregnando-se na 
personalidade do jornal e ajudando a moldar a imprensa brasileira nas 
últimas décadas (Manual de redação, 2008, p. 17).

Outro aspecto importante do projeto editorial da Folha diz respeito 
à discussão do princípio de “objetividade”. Embora o jornal assuma 
que “não existe objetividade em jornalismo”, já que toda a atividade 
do jornalista é pautada por decisões subjetivas, aponta-se para “a obri-
gação de ser o mais objetivo possível” a partir do relato fiel dos fatos, 
o que depende de uma postura de “afastamento” e “frieza” por parte do 
profissional (Manual de redação, 2008, p. 46). Desse modo, fica claro 
o princípio, recorrente no jornalismo de referência como um todo, de 
separação entre informação e opinião, sendo que os textos de caráter 
opinativo devem ficar restritos a seções específicas das publicações.

Considerando, então, algumas das principais linhas condutoras dos 
contratos de comunicação adotados pelos veículos jornalísticos anali-
sados neste livro, podemos passar à investigação acerca da presença de 
temáticas relacionadas a questões de gênero nessa influente parcela da 
imprensa brasileira. Comecemos, pois, por uma recuperação indícios, 
no plano vocabular, da emergência de pautas de gênero nesses veículos.
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Indícios da Presença de Temáticas de Gênero 
na Imprensa: Transformações no Plano do 
Vocabulário

Com o desenvolvimento e expansão dos estudos de gênero e feminis-
tas, a categoria “gênero” e categorias analíticas correlatas passaram, nos 
últimos anos, por ampla difusão em discursos acadêmicos. Esse processo 
reflete sobre o modo como movimentos politicamente organizados 
estruturam suas demandas e as encaminham à esfera pública, ao mesmo 
tempo em que se relaciona à ampliação da visibilidade de discussões 
relacionadas a gênero/sexualidade no debate público e nas mídias.

Um primeiro passo para compreender como essa visibilidade se arti-
cula é considerar o recorte do espaço público construído por discursos 
jornalísticos por meio de uma dimensão lexical – discursos esses que, 
se não podem evitar refratar aquilo que reportam, também não deixam 
de refletir algo do mundo social à sua volta. Assim, a fim de mapear os 
contornos gerais da emergência de categorias relacionadas a gênero e 
sexualidade na imprensa, um levantamento da incidência de palavras-
-chave relacionadas aos campos semânticos em foco foi conduzido a 
partir dos acervos digitalizados de O Estado de S. Paulo, O Globo e 
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Folha de S. Paulo. Esse levantamento considerou todo o período coberto 
pelos acervos consultados, até a década de 201010.

Abarcamos, desse modo, um intervalo que corresponde ao momento 
de consolidação dos estudos de gênero, do pensamento da terceira onda 
feminista e de emergência de manifestações consideradas como parte 
da quarta onda, no início deste século. Ao mesmo tempo, ao considerar 
os três jornais brasileiros em questão, torna-se possível visualizar a 
emergência de categorias relacionadas a gênero e sexualidade em um 
espaço de representação11 do debate público relativamente tradicional e 
que conta com número significativo de leitores entre os jornais diários 
atualmente em circulação no país. Trata-se de uma escolha, portanto, 
que oferece uma mostra representativa de discursos em circulação em 
uma parcela de forte hegemonia na sociedade.

Mais do que observar os números absolutos de ocorrências e com-
pará-los entre os jornais – o que seria não apenas pouco relevante, mas 
também equivocado, já que diferentes jornais possuem diferentes tama-
nhos, e também têm suas estruturas modificadas ao longo dos anos –, 
o que nos interessa são tendências gerais, como curvas de crescimento 
marcantes e presenças evidentemente contrastantes, como saltos quan-
titativos entre os anos.

10. Os dados que apresentamos nos gráficos ao longo das próximas páginas foram 
atualizados até o dia 30 de dezembro de 2019.

11. Dialogamos aqui com Charaudeau (2010), quando esse autor aponta que não se 
pode dizer que as mídias transmitem o que ocorre de fato na realidade social. 
Elas, em lugar disso, impõem o que constroem do espaço público. Isso porque a 
linguagem apresenta sua própria opacidade. Por conseguinte, as notícias constroem 
uma “imagem fragmentada do espaço público”, “uma visão adequada aos objetivos 
das mídias, mas bem afastada de um reflexo fiel”. Por isso, Charaudeau diz que 
as mídias compõem “vários espelhos deformantes ao mesmo tempo”, cada um 
mostrando, embora com deformações, fragmentos simplificados do mundo social 
(Charaudeau, 2010, p. 20).
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Palavra-Chave: “Mulher”

Um primeiro modo de conduzir nossas buscas junto aos acervos 
jornalísticos se deu a partir da categoria mulher. Reconhecemos que esta 
é uma palavra demasiado vaga e abrangente, cujos usos não necessaria-
mente se referem a debates relacionados a temáticas de gênero; ainda 
assim, consideramos ser interessante incluí-la neste olhar panorâmico 
na medida em que sua incidência quantitativa nos jornais pode ser con-
siderada, se não como evidência incontestável, ao menos como indício 
de uma maior ou menor presença de pautas que tratam da condição femi-
nina ou, pelo menos, conferem visibilidade a figuras ou personalidades 
femininas. A fim de construir um olhar mais acurado sobre os dados, 
levantamos também a incidência da palavra-chave “mulheres”, já que 
o uso do plural poderia indicar uma tomada mais coletiva do termo.

Os gráficos 1 e 2 mostram a presença das palavras-chave nos 
três veículos considerados, dos anos 1870 à década de 2010:

Gráfico 1
Presença da palavra-chave mulher nos jornais

Dados coletados pela autora
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Gráfico 2
Presença da palavra-chave mulheres nos jornais

Dados coletados pela autora

No caso de O Estado de S. Paulo, o acervo digitalizado disponível 
online (http://acervo.estadao.com.br/) abarca todas as edições da publi-
cação desde sua fundação, em 1875. Por essa razão, incluímos, nos 
gráficos anteriores, todas as ocorrências da palavra mulher dos anos 
1870 aos anos 2010, compilando os dados a cada década. No caso de 
mulher e mulheres, como se pode visualizar, é possível verificar um 
aumento significativo no número de menções a partir dos anos 1980, 
embora as ocorrências diminuam, nos três jornais, na última década. 
Considerando os números grosso modo, porém, o que se destaca é uma 
curva ascendente de crescimento.

Tendência similar pode ser observada em O Globo. Fundado em 1925, 
o acervo digitalizado do jornal disponibiliza, online (http://acervo.oglobo.
globo.com/), todas as suas edições desde o primeiro número. Como os 
gráficos evidenciam, em O Globo, embora a curva de crescimento da 
presença das categorias mulher e mulheres seja menos acentuada na 
passagem para os anos 1980 e 1990, verifica-se um aumento gradual 
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na concentração de menções ao longo do período considerado – com 
exceção apenas, como já mencionado, da década de 2010.

No caso da Folha de S. Paulo, seu acervo digitalizado disponibiliza 
online (https://acervo.folha.com.br/) todas as edições desde 1960, ano 
em que o jornal começa a circular, com esse nome, a partir da fusão da 
Folha da Manhã¸ Folha da Tarde e Folha da Noite. As buscas pelas 
palavras-chave mulher e mulheres mostram as duas categorias bem dis-
tribuídas ao longo de todo o período considerado, com maior presença 
na década de 1980 e pico de crescimento nos anos 2000.

Palavra-Chave: “Gênero”

Um segundo modo de construir um olhar panorâmico sobre a presença 
de categorias relacionadas a gênero/sexualidade nos acervos jornalísticos 
diz respeito à busca de expressões que articulam, de maneira explícita, 
a palavra “gênero”, cuja importância teórica e analítica é incontestável 
para os estudos feministas, os chamados gender studies e as ciências 
humanas, de forma geral.

Assim, optamos por realizar buscas a partir de duas palavras-chave 
que, embora pouco específicas, correspondem a categorias amplamente 
mobilizadas no debate público, como categorias nativas, e por isso 
poderiam abarcar ocorrências mais intimamente ligadas aos debates 
sobre gênero propriamente ditos. Pensando nisso, escolhemos as pala-
vras-chave identidade de gênero e questões de gênero, de modo fugir 
à imprecisão e polissemia que seriam inevitáveis caso pesquisássemos 
apenas pelo termo “gênero”. Os resultados dessa etapa de buscas são 
apresentados nos gráficos 3 e 4:
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Gráfico 3
Presença da palavra-chave identidade de gênero nos jornais

Dados coletados pela autora

Gráfico 4
Presença da palavra-chave questões de gênero nos jornais

Dados coletados pela autora

O Gráfico 3 mostra que a categoria identidade de gênero aparecia 
pontualmente nos jornais ao longo dos anos 1970 (com apenas uma 
ocorrência no Estadão e uma no Globo), 1980 (novamente, com uma 
ocorrência no Estadão e uma no Globo) e 1990 (com duas ocorrências 
no Estadão e quatro no Globo); apresenta pequeno aumento no número 
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de menções nos anos 2000 (quatro no Estadão, 12 no Globo e duas na 
Folha); e parece entrar de maneira muito significativa no vocabulário 
dos veículos pesquisados na década de 2010. Nesse período, os três 
jornais apresentam números próximos a 200 menções à palavra-chave 
em questão. Chama a atenção, portanto, o papel que a última década 
parece ter tido no que diz respeito à emergência, nos jornais conside-
rados, de discursos circulantes que, de algum modo, referem-se a ou 
integram discussões sobre gênero.

Essa percepção pode ser corroborada pelos achados apresentados no 
Gráfico 4. Ele mostra que também a categoria questões de gênero, um 
pouco menos específica, parece entrar maciçamente para a cobertura 
jornalística nos anos 2010, período em que é mencionada 244 vezes 
no Estadão, 259 no Globo e 253 na Folha. Nas décadas anteriores, o 
número de ocorrências é bem menos significativo, embora, na década 
de 2000, tenhamos encontrado um número maior de menções do que 
aquelas verificadas no caso de identidade de gênero: foram 51 ocorrências 
no Estado, 26 no Globo e 15 na Folha. Ao mesmo tempo, causou-nos 
estranhamento a presença de algumas referências à categoria pelo Globo 
nos anos 1940, 1950 e 1960 (mais especificamente, quatro ocorrências 
em cada década); mas, consultando esses achados de modo individua-
lizado, foi possível verificar que todos dizem respeito a utilizações da 
palavra “gênero” que não compõem a expressão “questões de gênero” 
e tampouco são empregadas no sentido que aqui nos interessa12.

12. Acreditamos que tais ocorrências são apresentadas entre os resultados de pesquisa 
junto ao acervo de O Globo devido a alguma falha técnica do próprio motor de 
busca, provavelmente decorrente da menor qualidade de digitalização em função 
da antiguidade das edições. A consciência de que esse tipo de falha pode existir 
é mais uma razão para que os números sejam considerados aqui grosso modo, 
ou seja, mais como tendências gerais do que como dados absolutos.
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Palavras-Chave: “Orientação Sexual” e “Identidade Sexual”

Passemos, agora, a uma terceira rodada de palavras-chave: a fim de 
detectar vestígios da presença de debates relacionados a sexualidade 
nos jornais, sobretudo no que diz respeito à sua intersecção com discus-
sões desenvolvidas a partir de um enfoque de gênero, consideramos as 
palavras-chave orientação sexual e identidade sexual (gráficos 5 e 6). 
Reconhecemos que as duas palavras-chave podem ser um tanto ines-
pecíficas, mas acreditamos que, combinadas entre si, elas podem levar 
a resultados interessantes.

Gráfico 5
Presença da palavra-chave orientação sexual nos jornais

Dados coletados pela autora

Observemos primeiro o Gráfico 6. O que ele mostra é que a expressão 
identidade sexual, possivelmente devido à especificidade que carrega, 
é relativamente recente no vocabulário dos jornais: nos três veículos 
pesquisados, suas primeiras ocorrências datam da década de 1970, e 
foi apenas nos 1990, 2000 e 2010 que o uso da categoria se tornou 
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significativamente mais recorrente. É interessante também observar que 
os números totais de ocorrências em cada década são bastante parecidos 
entre os três jornais, provavelmente devido, uma vez mais, à especifici-
dade do termo. Também não é impossível que os jornais tenham coberto 
basicamente as mesmas pautas e ouvido praticamente as mesmas fontes, 
daí a proximidade entre os números apresentados no período.

Gráfico 6
Presença da palavra-chave identidade sexual nos jornais

Dados coletados pela autora

Por outro lado, se voltarmos ao Gráfico 5, veremos que ele evidencia 
que as primeiras ocorrências da expressão orientação sexual datam dos 
anos 1950 e 1960 e tornam-se cada vez mais numerosas ao longo das 
décadas, apresentando crescimento particularmente significativo entre os 
anos 1990 e 2010. Dada a riqueza dos achados para essa categoria, cabe 
aqui abrir um não tão breve parêntese para mostrar como sua utilização 
pelos veículos apresenta claras transformações ao longo do tempo, o 
que não deixa de ser indicativo da própria transformação de discursos 
circulantes sobre sexualidade e sua influência sobre o jornalismo.
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Em relação a O Estado de S. Paulo, o primeiro dado relevante a ser 
destacado diz respeito ao fato de que as primeiras ocorrências de orien-
tação sexual, nos anos 1950 a 1960, consistem exclusivamente em usos 
da expressão com o sentido de “educação sexual”. Em 1972, localizamos 
a primeira ocorrência da expressão orientação sexual com o sentido 
de uma identidade sexual que fugisse ao padrão de heterossexualidade. 
O uso aparece em uma matéria científica de 30 de dezembro daquele 
ano intitulada A ciência de hoje nos aproxima do mundo de Orwell, de 
Judith Randal, que faz referência a um experimento científico em que ele-
trodos foram implantados no cérebro de um indivíduo homossexual com 
a finalidade de tentar alterar sua “orientação sexual”. Durante a década 
de 1980, nota-se mais uma vez a prevalência da abordagem educacional 
do termo. Já nos anos 1990, torna-se cada vez mais frequente o uso da 
expressão em sentido identitário, aparecendo inclusive em textos que 
abordam a questão da discriminação. Em 10 de fevereiro de 1994, por 
exemplo, um artigo intitulado As minorias e a revisão constitucional, 
assinado por Fabio Feldmann, apresenta uma contundente denúncia da 
persistência do preconceito motivado por “orientação sexual”.

No caso de O Globo, em 1º de agosto de 1957, a expressão 
orientação sexual aparece no anúncio de um ciclo de conferências, 
promovido pelo Departamento da Mocidade da Associação Cristã de 
Moços (evento que contava com patrocínio do jornal). Dentre os temas 
das palestras, que incluem títulos como “A formação de hábitos higiêni-
cos na infância e na juventude” e “O desajustamento na adolescência”, 
cita-se “A orientação sexual dos filhos”. Como se vê, assim como no 
caso de O Estado de S. Paulo, as primeiras ocorrências da expressão 
orientação sexual em O Globo, nos anos 1950 e 1960, referem-se na 
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verdade à educação sexual, em sentido disciplinarizante. Já na década de 
1970, a expressão começa a aparecer com o sentido identitário em que 
costuma ser empregada hoje. Em uma notícia de 2 de junho de 1974, 
anuncia-se a realização de um curso ministrado por um especialista 
em psiquiatria infantil que pretendia discutir, entre suas aulas, “o que 
os pais precisam saber sobre homossexualismo infantil”. No texto, é 
evidente a prevalência de uma tomada médica, que atribuía um caráter 
desviante e patológico à homossexualidade.

No mesmo ano, o Globo publicou uma nota da France Press intitulada 
Homossexuais defendidos na Polônia, que fazia referência a um artigo 
originalmente publicado no semanário Zycle Literackle, da Cracóvia, 
que denunciava a discriminação sofrida por homossexuais naquele país. 
Segundo a nota, datada de 1º de maio de 1974, esse tipo de defesa cons-
tituía “fato raro na imprensa socialista”. Os pressupostos em jogo nessa 
ocorrência da expressão orientação sexual se confirmam ao longo da 
década de 1980, período em que ocorrências da expressão em referência 
a propostas “educativas”, embora continuassem existindo, tornaram-se 
cada vez mais raras, cedendo lugar a matérias que abordavam questões 
relacionadas aos direitos de minorias sexuais. É o caso, por exemplo, da 
matéria intitulada Constituintes gastam 4 horas discutindo frase, de 3 de 
setembro de 1989, que aborda as discussões no âmbito da constituinte 
estadual do Rio de Janeiro sobre o conteúdo do Artigo 1º, Parágrafo 9, 
segundo o qual ninguém seria discriminado “em razão de nascimento, 
etnia, raça, cor, sexo, estado civil, trabalho, religião, orientação sexual, 
convicções políticas ou deficiência física”.

Trajetória similar àquela verificada nas transformações dos usos da 
expressão orientação sexual em O Estado de S. Paulo e O Globo pode 
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ser encontrada na Folha de S. Paulo. No jornal, todas as ocorrências da 
expressão localizadas nos anos 1960 apresentam o sentido de “educação 
sexual”, grande parte em referência a cursos que abordavam essa temática. 
São frequentes também as vezes em que orientação sexual aparece ao 
lado de expressões como “orientação alimentar” ou em anúncios de cursos 
de “higiene e orientação sexual”. Na década de 1970, essa perspectiva 
educativa permanece. Em 1º de março de 1977, porém, já encontramos 
uma ocorrência da expressão associada à palavra “homossexual”.

Nos anos 1980, especialmente na segunda metade da década, tor-
nam-se recorrentes as ocorrências de orientação sexual na Folha em 
referência à ideia de identidade sexual. Surgem notícias que apontam 
ações encabeçadas por grupos organizados da sociedade civil em prol 
da defesa da “livre orientação sexual”. Uma matéria que ilustra bem o 
tom das discussões na época foi publicada em 27 de janeiro de 1988 
sob o título Paulistano está mais tolerante com os homossexuais mas 
teme a Aids. Embora aponte a maior tolerância em relação à população 
homossexual como um “avanço”, a reportagem, ao vincular a homos-
sexualidade ao estigma da AIDS, associa esse grupo a uma sexualidade 
desviante e “perigosa”. O uso da palavra “homossexualismo”, apontado 
atualmente como preconceituoso por incorporar um sufixo patologizante, 
também é sintomático do teor da matéria.

É interessante ainda notar que alguns posicionamentos hoje con-
siderados inequivocamente preconceituosos apareciam de maneira 
“naturalizada” na matéria da Folha de 1988. Em um box ao lado do 
texto, apresentam-se os resultados de uma enquete do tipo “fala-povo” 
realizada pelo jornal com o público paulistano. Entre as perguntas feitas 
aos entrevistados, encontram-se questões como: “Em sua opinião, nos 
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dias de hoje, existe alguma razão para se temer o homossexualismo?” e 
“Toda pessoa tem direito a suas preferências sexuais?”. O box apresenta 
ainda gráficos indicando as respostas apresentadas pelos entrevistados 
quando indagados sobre como reagiriam em caso de terem um colega 
de trabalho homossexual ou um filho ou filha homossexual.

Assim como nos demais jornais considerados, foi apenas a partir 
dos anos 1990 que se tornaram mais recorrentes na Folha ocorrências 
da expressão orientação sexual em textos que focalizam a identidade 
sexual a partir de uma ótica de direitos, ação política e mobilização 
social – tendência que se confirma e acentua nos anos 2000 e 2010.

Palavras-Chave: Identidades “Desviantes” em relação à 
Heterossexualidade

Há ainda outras possibilidades de termos que podem ser pesquisados 
a fim de se explorar a presença de categorias de gênero/sexualidade 
nos jornais considerados. Um caminho interessante, por exemplo, é 
considerar, como palavras-chave, categorias associadas a identidades 
“desviantes” em relação à heterossexualidade. Apresentamos, a seguir, 
uma série de seis gráficos que se dedicam a esse recorte.

Os dados apresentados nos gráficos 7, 8 e 9 devem ser lidos conjunta-
mente, e seus cruzamentos sugerem diversas percepções interessantes. Em 
primeiro lugar, cabe observar que o Gráfico 7, ao mostrar a presença da 
expressão LGBT”13 nos jornais, diz respeito a uma categoria abrangente 

13. Embora existam hoje outras siglas inclusive mais abrangentes em termos de 
diversidade sexual, optamos por utilizar “LGBT” porque, não sendo viável 
abarcar todas as siglas existentes, selecionamos aquela mais popular nos discursos 
circulantes e mais aceita pelos movimentos militantes no Brasil.
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no que diz respeito à diversidade sexual e recorrente no espaço público 
atual. Observando-se os gráficos 8 e 9, é interessante analisar a incidên-
cia das palavras homossexualismo – hoje considerada preconceituosa 
e “politicamente incorreta” – e homossexualidade – defendida como 
mais adequada por movimentos sociais – em cada jornal.

Gráfico 7
Presença da palavra-chave LGBT nos jornais

Dados coletados pela autora

Em segundo lugar, quando consideramos os três gráficos (7, 8 e 9), 
é possível notar que homossexualismo é o termo que possui ocorrências 
mais antigas nos jornais: seus primeiros usos remetem aos anos 1940, 
em O Estado de S. Paulo; aos anos 1950, em O Globo; e aos anos 1960, 
na Folha de S. Paulo. Além disso, seu uso segue uma curva ascendente 
até os anos 2000 (Estadão), 1990 (Globo) ou 1980 (Folha). Ao mesmo 
tempo, seu uso decai significativamente na década de 2010. Já a expressão 
homossexualidade, também antiga no vocabulário dos jornais, mantém 
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um número inferior de menções em relação a homossexualismo até os 
anos 1990, com exceção apenas da Folha na década de 1960.

Gráfico 8
Presença da palavra-chave homossexualismo nos jornais

Dados coletados pela autora

Gráfico 9
Presença da palavra-chave homossexualidade nos jornais

Dados coletados pela autora
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A partir dos anos 2000, o número de ocorrências de homossexualidade 
praticamente se equipara (O Globo) ou ultrapassa (O Estado de S. Paulo 
e Folha de S. Paulo) as menções a homossexualismo. É justamente 
nesse contexto, em que homossexualidade emerge como a forma revista 
e atualizada de homossexualismo – como efeito de demandas e reivin-
dicações que ascendem à esfera pública com vistas à construção de 
representações que não mais cristalizassem uma ideia “patologizante” de 
sexualidade, isto é, que inspirasse “reparação” ou “cuidados médicos” –, 
que a categoria LGBT entra para o vocabulário dos jornais. Relacionada 
ao discurso de setores politicamente engajados e movimentos sociais, a 
expressão torna-se mais recorrente do que homossexualismo e homos-
sexualidade, nas três publicações, na década de 2010.

Gráfico 10
Presença da palavra-chave transexual nos jornais

Dados coletados pela autora

Os gráficos 10 e 11 mostram a incidência, nos jornais, de outras 
duas palavras-chave relacionadas à identidade de minorias de gênero/
sexuais. O Gráfico 10 mostra que, nos três jornais observados, uma 
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mesma tendência se manifesta: a expressão transexual começa a aparecer 
nos anos 1960, no Estado de S. Paulo e na Folha, e nos anos 1970, em 
O Globo, com crescimento significativo no número de menções a cada 
década e pico de concentração nos anos 2010. Já a expressão trans-
gênero mostra-se mais recente no vocabulário dos jornais: na Folha e 
no Globo, suas primeiras ocorrências datam dos anos 1990, enquanto, 
no Estado, remetem aos anos 2000. Além disso, nos três veículos, a 
presença da palavra transgênero apresenta uma significativa tendência 
de crescimento, com elevado número de menções na década de 2010, 
ainda que sua concentração total mantenha-se inferior à de transexual.

Gráfico 11
Presença da palavra-chave transgênero nos jornais

Dados coletados pela autora

O que esses dados sugerem é que as três publicações incorporam cada 
vez mais, nos anos mais recentes, expressões que remetem a discussões 
e pautas identitárias que reivindicam políticas de identidade capazes 
de desestabilizar as representações binárias de gênero e sexualidade. 
Se voltarmos aos dados apresentados nos gráficos 1 e 2, vemos que, ao 
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mesmo tempo em que a categoria mulher parece adquirir visibilidade 
crescente nos jornais, os debates identitários relacionados sobre gênero 
parecem se refletir na ampliação do uso de palavras como transexual 
e transgênero no vocabulário dos veículos em foco.

Palavras-Chave: Categorias Relacionadas à Discriminação e 
Violência de Gênero

Mais uma forma de considerar a incidência de categorias relativas a 
gênero e sexualidade na cobertura jornalística pode se dar por meio de 
palavras-chave que fazem referência a formas de violência e discrimi-
nação contra mulheres e outras minorias de gênero e sexuais. Comece-
mos pela palavra-chave machismo. Ainda que não se possa afirmar que 
todas as ocorrências dessa categoria evidenciem um posicionamento 
crítico por parte dos textos, deve-se considerar que seu emprego revela 
a constituição de um diálogo com discursos circulantes que afirmam a 
presença de tais formas de violência na sociedade.

Gráfico 12
Presença da palavra-chave machismo nos jornais

Dados coletados pela autora
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No caso de machismo, temos algumas ocorrências bastante pontuais 
anteriores aos anos 1970 (um uso nos anos 1900, um em 1910 e sete em 
1960, no Estadão; dois usos na década de 1920 e cinco na de 1960, em 
O Globo; e quatro ocorrências nos anos 1960, na Folha), década que 
marca a entrada maciça dessa palavra para o vocabulário dos jornais, 
provavelmente como reflexo da efervescência do pensamento e mani-
festações feministas. Os anos 1980 também revelam um uso expressivo 
da categoria pelos veículos, que chega a superar, em número, as ocor-
rências dos anos 1990 no Globo e na Folha.

Mais uma categoria relativa à violência e discriminação de gênero/
sexual, a palavra-chave homofobia permite a localização de resultados 
interessantes quando utilizada como critério à busca de ocorrências 
junto aos acervos jornalísticos (Gráfico 13).

Gráfico 13
Presença da palavra-chave homofobia nos jornais

Dados coletados pela autora

Como mostra o gráfico acima, a expressão homofobia é razoavel-
mente recente no vocabulário dos jornais: seus primeiros usos remetem 
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à década de 1980. Ela se torna significativamente mais presente nos três 
jornais analisados a partir dos anos 1990, com pico de concentração 
nos anos 2010. O caso da palavra homofobia é particularmente inte-
ressante porque, dado seu caráter recente no vocabulário dos jornais e 
no debate público como um todo, parece-nos plausível relacionar sua 
presença diretamente à visibilidade adquirida na contemporaneidade 
pelos debates identitários e políticas de identidade.

Assim como no caso da expressão machismo, os usos da palavra-
-chave homofobia, largamente empregada em debates travados em redes 
sociais digitais atualmente, pressupõe a circunscrição do campo da 
discriminação contra integrantes da chamada comunidade LGBT como 
um campo específico e, portanto, digno de nota. Além disso, o emprego 
da expressão – seja como afirmação de uma ocorrência discriminató-
ria ou como refutação do caráter homofóbico atribuído a determinada 
ocorrência – pressupõe o reconhecimento do caráter intolerável das 
diversas formas de discriminação sexual.

Por esses motivos, a presença do termo homofobia nos jornais con-
siderados é particularmente relevante para este levantamento: por meio 
de buscas empregando tal palavra-chave, torna-se possível identificar 
a visibilidade concedida pelas publicações não apenas à existências de 
formas de sexualidade para além da heterossexualidade, mas também 
a discursos que questionam formas de representação e atitudes consi-
deradas preconceituosas e quase sempre reivindicam outras formas de 
representação das minorias sexuais em questão.

Nos últimos anos, começam a surgir também referências a formas 
discriminação específicas contra as identidades representadas pelas 
demais letras da sigla “LGBT”, como mostram os gráficos 14 e 15:
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Gráfico 14
Presença da palavra-chave transfobia nos jornais

Dados coletados pela autora

Gráfico 15
Presença da palavra-chave lesbofobia nos jornais

Dados coletados pela autora

Quando comparadas às ocorrências da palavra-chave homofobia, as 
referências a transfobia e a lesbofobia chamam atenção pelos núme-
ros significativamente menores em que se apresentam: somando-se 
os achados dos três jornais, foram localizadas apenas quatro menções 
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a transfobia e seis a lesbofobia nos anos 2000, enquanto, na década 
de 2010, foram 286 citações a transfobia e 17 a lesbofobia.

Vejamos agora os gráficos para a incidência de outras categorias 
relacionadas à violência de gênero (assédio sexual, estupro e feminicídio):

Gráfico 16
Presença da palavra-chave assédio sexual nos jornais

Dados coletados pela autora

Gráfico 17
Presença da palavra-chave estupro nos jornais

Dados coletados pela autora
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Gráfico 18
Presença da palavra-chave feminicídio nos jornais

Dados coletados pela autora

O Gráfico 16 mostra que, embora a palavra-chave assédio sexual 
esteja presente, em pequenos números, desde a década de 1930, no 
Estadão, e a década de 1970, no Globo e na Folha, é a partir dos anos 
1990 que ela se torna mais recorrente nos veículos, provavelmente 
como reflexo da projeção crescente que as demandas feministas con-
tra a violência sexual, de maneira geral, adquiriram no Brasil daquela 
época. Mais tarde, nos anos 2010, a concentração de ocorrências dessa 
categoria nos jornais tem novo pico de crescimento (exceto no caso 
de O Globo, cujos números das décadas de 1990 e 2010 mantêm-se 
praticamente equiparados).

No caso da palavra-chave estupro, o Gráfico 17 mostra que ela está 
presente, nos três jornais, por todo o período coberto pelos acervos digi-
talizados e em números totais mais elevados do que aqueles verificados 
no caso de assédio sexual – indício, talvez, da presença antiquíssima 
e arraigada do estupro como categoria decisiva à sociabilidade e ao 
cotidiano brasileiros. Não obstante, há um crescimento mais signifi-
cativo das ocorrências da palavra estupro a partir das décadas de 1970 
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(O Globo e Folha de S. Paulo) e 1980 (O Estado de S. Paulo), com 
picos de concentração nos anos 1990 (Folha) e 2010 (Estadão e Globo).

Os achados apresentados no Gráfico 18, por sua vez, não são dife-
rentes do que já poderíamos imaginar sobre a categoria feminicídio: o 
caráter recente de seu uso pelos jornais, impulsionado pela aprovação 
da Lei do Feminicídio, em 2015, e o número relativamente baixo 
de ocorrências nos três jornais. Isso não quer dizer, no entanto, que 
mulheres já não fossem assassinadas por sua condição de gênero antes 
disso, mas, provavelmente, esses crimes eram noticiados com outras 
denominações, como homicídio, assassinato ou crime passional. O uso 
recente da expressão feminicídio, por outro lado, evidencia que a dis-
cussão sobre a violência contra a mulher sob uma ótica de gênero, que 
localiza a origem desse tipo de crime em estruturas patriarcais, parece 
adquirir visibilidade na cobertura jornalística.

Gráfico 19
Presença da palavra-chave cultura do estupro nos jornais

Dados coletados pela autora

Finalmente, o Gráfico 19 evidencia a presença, nos jornais, de uma 
categoria incorporada ao vocabulário de movimentos feministas do 



77

século XXI como forma de denunciar a persistência e conivência em 
relação à violência sexual: cultura do estupro. Carregada de forte viés 
crítico e contestador, a expressão começa a aparecer nos veículos, ainda 
que de modo pontual, entre 2012 (Estadão), 2013 (Globo) e 2016 (Folha).

Palavras-Chave: “Feminismo” e “Feminista”

Finalmente, podemos ainda mapear a presença de categorias de 
gênero/sexualidade no espaço público representado pelos jornais brasi-
leiros em foco por meio de palavras-chave que se referem diretamente à 
militância e ativismo político: feminismo e feminista (gráficos 20 e 21).

Gráfico 20
Presença da palavra-chave feminismo nos jornais

Dados coletados pela autora

Em relação à palavra-chave feminismo, o gráfico acima mostra que 
ela está presente desde 1890 no vocabulário de O Estado de S. Paulo, 
1920, no caso de O Globo, e 1960, na Folha de S. Paulo. Isso significa 
que acontecimentos e debates relativos às diferentes ondas do feminismo 
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foram cobertos pelos veículos. Apesar dessa presença constante na 
imprensa ao longo do século XX, é possível perceber também que o 
número de menções à expressão feminismo entra em uma curva de 
crescimento mais acentuada a partir dos anos 1980 (ou 1970, no caso 
do Globo), com pico na década de 2010.

Gráfico 21
Presença da palavra-chave feminista nos jornais

Dados coletados pela autora

Tendências semelhantes podem ser observadas no caso da pala-
vra-chave feminista (Gráfico 21), especialmente no que diz respeito 
aos anos 2010 como momento de maior concentração de ocorrências. 
Algumas particularidades, apesar disso, podem ser destacadas, como o 
fato de que Globo e Folha apresentam um número menor de menções 
à expressão feminista ao longo da década de 2000 em comparação com 
o observado nos anos 1990 e 1980. Além disso, os números totais de 
ocorrências à palavra feminista, em todos os anos, é significativamente 
maior do que aqueles constatados no caso de feminismo. Isso sugere 
um dado interessante: os jornais provavelmente qualificam (pessoas, 
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obras, comportamentos etc.) como “feministas” com mais frequência 
do que se referem ao “feminismo” como movimento político-social. 

O que a Incidência de Expressões Mostra?

Embora as palavras, isoladamente, não sejam suficientes para uma 
análise da cobertura jornalística sobre gênero, elas são relevantes na 
medida em que, como ensina o linguista Maingueneau (2008), podem 
ser reveladoras de pontos de cristalização semântica de discursos.

Ao escolher termos que se referem a categorias de gênero/sexuali-
dade, muitas das quais recorrentes no vocabulário dos estudos de gênero 
e feministas ou de movimentos sociais e grupos militantes, é possível 
observar incidências temáticas e indícios da presença de discursos em 
circulação. Embora as palavras-chave que nos conduziram nesse pano-
rama exploratório não sejam consideradas de forma sistemática (de modo 
que seria arriscado entendê-las como “específicas” de determinados 
discursos), elas têm pertinência se consideradas em sua redundância e 
no cruzamento entre si, como buscamos evidenciar.

Pensando nisso, algumas observações complementares podem ser 
feitas. Em primeiro lugar, cabe observar que apenas as palavras-chave 
mulher/mulheres, consideradas isoladamente, não seriam dados sig-
nificativos para a investigação da presença de indícios da presença de 
discursos engajados no debate sobre gênero/sexualidade no espaço 
público construído pelo jornalismo. Isso porque, embora a curva de 
concentração do termo mulher ao longo das décadas pareça indicar 
uma ampliação da visibilidade concedida à categoria, não podemos 
afirmar ao certo a natureza dessa visibilidade, assim como poderíamos 
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conjecturar se não se trata apenas de um efeito da ampliação do espaço 
conquistado por mulheres em diversos espaços sociais – ainda que 
não possamos esquecer que todo “reflexo” do mundo construído pela 
linguagem é sempre efeito de uma angulação escolhida.

Não obstante, se considerados ao lado das demais palavras-chave 
pesquisadas, os resultados obtidos para a categoria mulher tornam-se 
mais reveladores. Tanto as palavras-chave transexual e transgênero, por 
exemplo, quanto as palavras-chave machismo e homofobia têm seu uso 
profundamente ligado a discursos engajados no questionamento, mais ou 
menos contundente, de regimes políticos, identitários e representacionais 
de gênero/sexualidade. Enquanto transgênero e transexual buscam afir-
mar e conferir visibilidade à existência de subjetividades que escapam 
à lógica binária hegemônica dos gêneros/sexos, as palavras machismo 
e homofobia vinculam-se à constatação, em geral problematizadora, de 
práticas (sociais, culturais, institucionais, econômicas etc.) que levam à 
opressão da mulher pelo homem e à discriminação de minorias sexuais. 

Parece-nos significativo, portanto, que as curvas de crescimento e 
os picos de concentração das diferentes expressões que pesquisamos 
sejam, em grande parte, semelhantes. É relevante também constatar 
que a grande maioria das categorias pesquisadas parece indicar os 
anos 1980/1990 como um momento de virada no vocabulário dos jornais. 
Ao mesmo tempo, as duas últimas décadas, com destaque para os anos 
2010, parecem configurar-se como momentos decisivos à consolidação 
desses arranjos discursivos.

Cabe indagarmo-nos, diante disso, de que modo se constrói a 
cobertura jornalística sobre discussões sobre gênero nesse período, 
quais os temas e pautas visibilizados e quais os enfoques apresentados. 
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Os próximos dois capítulos buscam responder a esses questionamentos 
por meio do levantamento de um conjunto de textos representativos 
da presença de pautas de gênero na imprensa, os quais serão posterior-
mente examinados, sob a ótica da análise de conteúdo (Bardin, 2016), 
de modo a ser possível identificar tendências da cobertura e discursos 
em circulação na sociedade que se inscrevem nas matérias jornalísticas.
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Mapeando a Cobertura Jornalística: 
Levantamento e Seleção de Textos

De modo a viabilizar uma análise dos conteúdos que integram a cobertura 
jornalística sobre temáticas de gênero, é preciso, antes de tudo, identificar e 
selecionar os textos que integram tal cobertura. Não se trata de uma tarefa 
simples, porém: estamos falando de um leque vastíssimo de temas possíveis, 
cuja presença na cobertura jornalística se dá, muitas vezes, de forma difusa.

Por isso, partimos de alguns recortes representativos da cobertura jor-
nalística produzida por veículos de referência sobre gênero. Esses recortes 
materializam-se em cinco eixos temáticos, que abarcam desde algumas 
das principais datas que simbolizam a luta pelos direitos de mulheres e 
LGBTs no Brasil, assim como o maior evento de celebração do orgu-
lho LGBT do Brasil, até assuntos mais próximos da cobertura política 
convencional no jornalismo de hard news:

• Eixo 1: Dia internacional da mulher.

• Eixo 2: Parada do orgulho LGBT de São Paulo.

• Eixo 3: Dia internacional do orgulho LGBT.

• Eixo 4: Dia nacional de combate à homofobia14.

14. Optamos por considerar quatro eixos relacionados a datas e um evento voltado à 
população LGBT a fim de constituir um levantamento mais representativo, já que 
o número de referências localizadas nos jornais para cada um desses marcos foi 
relativamente baixo; mesmo somados, os achados dos três eixos são menos numerosos 
do que aqueles obtidos em função do eixo temático 1 (Dia internacional da mulher).
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• Eixo 5: Políticas públicas de gênero em escala federal no 
Brasil.

Com base nesses eixos temáticos, procuramos construir um corpus 
de análise representativo da cobertura produzida por jornais de referência 
sobre discussões, pautas e demandas associadas às categorias de gênero 
e sexualidade em curso no Brasil ao longo dos quarenta anos entre 1978 
e 2018. O levantamento foi conduzido junto a edições impressas dos 
jornais O Estado de S. Paulo, O Globo e Folha de S. Paulo, consultadas 
por meio de seus acervos digitalizados. Os procedimentos de pesquisa e 
coleta foram realizados a partir de palavras-chave relacionadas a políticas 
públicas de gênero no Brasil e da busca manual de menções às datas e 
eventos em foco nas capas de edições publicadas em dias específicos. 

A representatividade almejada na constituição do corpus não diz 
respeito apenas à quantidade de textos jornalísticos levantados, mas 
também – e sobretudo – à diversidade desses textos: além de abarcar 
diferentes gêneros textuais jornalísticos, a escolha dos eixos temáticos 
descritos pretende criar a possibilidade de acesso tanto a matérias 
potencialmente mais “quentes” – mais factuais e ligadas ao hard news 
– quanto coberturas mais “frias” – voltadas mais a “temas” do que a 
“fatos” e possivelmente mais interpretativas.

Distribuição Temporal dos Temas

Com base nos critérios descritos para o levantamento e seleção 
de matérias jornalísticas, chegamos a um total de 712 ocorrências de 
conteúdos jornalísticos publicados em O Estado de S. Paulo, O Globo 
e Folha de S. Paulo, entre 1978 e 2018, assim distribuídos:
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Tabela 1
Composição do corpus em número de textos por eixo temático e veículo 
jornalístico

EIXO/JORNAL Estado Globo Folha TOTAL

Eixo 1. Dia internacional 
da mulher 100 textos 69 textos 93 textos 262 textos

Eixo 2. Parada LGBT de 
São Paulo 54 textos 10 textos 60 textos 124 textos

Eixo 3. Dia internacional 
do orgulho LGBT 3 textos 5 textos 3 textos 11 textos

Eixo 4. Dia nacional de 
combate à homofobia - 1 texto 3 textos 4 textos

Eixo 5. Políticas públicas 100 textos 146 textos 67 textos 311 textos

TOTAL 257 textos 231 textos 224 textos 712 textos

Em relação ao número total de achados em cada jornal, temos pequena 
predominância do Estado (257 textos), seguido pelo Globo (231 textos) 
e pela Folha (224 textos), com estes dois últimos praticamente empa-
tados. No cômputo total, as matérias sobre políticas públicas de gênero 
representam o maior número de achados (311 textos nos três jornais), 
seguidas de perto pela cobertura sobre o dia internacional da mulher 
(263 textos) e, com um número menor, por textos sobre a Parada do 
Orgulho LGB de São Paulo (124 textos); no caso demais eixos temáti-
cos, foram localizados números expressivamente menores de matérias, 
com 15 achados ao todo.

No que diz respeito às matérias localizadas em virtude do eixo 1, 
a tabela mostra o Estado concentrando o maior número de matérias, 
seguido de perto pela Folha. No eixo 2, temos um contraste maior entre 
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os números de cada jornal devido à própria natureza do evento em foco: 
embora possua alcance nacional, o Globo, enquanto veículo sediado no 
Rio de Janeiro, apresenta uma cobertura reduzida sobre a Parada LGBT 
de São Paulo. No eixo 5, os números também apresentam um contraste 
significativo: nesse caso, o total de matérias do Globo ultrapassa em 
quase 50% a quantidade de textos do Estado e corresponde a mais do 
que o dobro do número de achados da Folha.

No geral, o que mais chama a atenção em um primeiro olhar sobre 
o corpus é o espaço conferido pelo Globo a matérias sobre políticas 
públicas de gênero – em contraste principalmente com a Folha, que 
parece apresentar uma cobertura significativamente mais enxuta do tema. 
O Estado também se destaca com o maior número de textos no total.

Gráfico 22
Eixo 1: distribuição temporal das matérias do corpus, por jornal

Dados da autora

Do ponto de vista de sua distribuição temporal, as matérias relacio-
nadas ao eixo temático 1 apresentam presença constante durante todo 
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o período de 1978 a 2018. Como o Gráfico 22 (acima) mostra, a Folha 
publicou mais matérias relacionadas ao Dia internacional da mulher 
do que Estado e Globo até o início dos anos 1990; desse momento em 
diante, o Estado parece liderar em número de achados até o final da pri-
meira década dos anos 2000, período em que a Folha passa à frente em 
alguns anos. A partir de meados da década de 2010, o Globo se destaca 
com números superiores aos apresentados pelos outros dois veículos. 

Em relação à distribuição temporal do total das matérias relacio-
nadas ao eixo 1 – ou seja, quando consideramos a soma dos achados 
relativos aos três jornais –, percebemos um crescimento na média anual 
de matérias sobre o Dia internacional da mulher a partir do início dos 
anos 2000. É o que evidencia o Gráfico 23:

Gráfico 23
Eixo 1: distribuição temporal das matérias do corpus

Dados da autora

No caso do eixo temático 2, as matérias relacionadas à Parada 
LGBT de São Paulo distribuem-se por todo o período considerado, 
a partir de 1998 (a primeira edição do evento aconteceu em 1997). 



87

O Gráfico 24 (abaixo) mostra que os dois veículos paulistanos apre-
sentam números aproximados de achados ao longo de todo o período, 
com destaque para a Folha na primeira metade dos anos 2000 e em 
meados da década de 2010; o Estado, por sua vez, apresenta picos de 
concentração de matérias sobre o tema em momentos pontuais, como 
ocorre nos anos 2008, 2009 e 2013. Não deixa de ser curioso observar 
o caso do ano 2001, em que o Globo apresentou o mesmo número de 
matérias sobre a Parada do que a Folha e superou a quantidade de 
achados do Estado.

Gráfico 24
Eixo 2: distribuição temporal das matérias do corpus, por jornal

Dados da autora

Em relação aos achados totais do eixo 2, o Gráfico 25 evidencia 
que a década de 2000 corresponde ao momento de maior publicação de 
matérias sobre a Parada LGBT de São Paulo, com picos de incidência 
particularmente elevados em anos específicos:
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Gráfico 25
Eixo 2: distribuição temporal das matérias do corpus

Dados da autora

De um ponto de vista quantitativo, os achados relacionados aos 
eixos 3 e 4 fornecem leituras menos consistentes, já que o número de 
matérias localizadas nesses dois casos foi significativamente mais baixo. 
Não obstante, alguns apontamentos poder ser feitos. No caso do eixo 3 
(Gráfico 26, abaixo), por exemplo, não deixa de ser significativo que 
todas as menções ao Dia internacional do orgulho LGBT presentes na 
capa de pelo menos um dos jornais analisados foram localizadas em anos 
nos quais os dias pesquisados para esse marco (ou seja, 28 e 29 junho) 
não coincidem ou coincidem apenas parcialmente com a realização da 
Parada do Orgulho LGBT de São Paulo e com as datas pesquisadas no 
caso do eixo 2. Esse dado pode ajudar a explicar o baixo número de 
achados relacionados ao eixo 3. Seria plausível supor, nesse sentido, 
que, nos anos em que a data de realização da Parada do Orgulho LGBT 
de São Paulo coincide com o Dia internacional do orgulho LGBT, os 
veículos jornalísticos priorizem a cobertura do primeiro, tendo em vista 
a elevada popularidade que o evento alcançou ao longo dos anos e seu 
impacto direto no cotidiano da cidade, em detrimento do segundo.
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Não obstante, mesmo antes da existência da Parada – ou seja, entre 
1978 e 1997 – o Dia internacional do orgulho LGBT parece não fazer 
parte da agenda dos jornais pesquisados (ou pelo menos não recebia a 
relevância suficiente para ser destacado em capa). Todas as menções à 
data que localizamos em nossos levantamentos correspondem a maté-
rias publicadas nos anos 2000 e 2010 – justamente no momento em 
que a Parada do Orgulho LGBT alcança maior presença na cobertura 
jornalística.

Gráfico 26
Eixo 3: distribuição temporal das matérias do corpus, por jornal

Dados da autora

No caso do eixo 4 (Gráfico 27, a seguir), o pequeno índice de acha-
dos pode ser explicado pelo caráter recente da data, incorporada ao 
calendário nacional em 2004. Ainda assim, não deixa de ser notável o 
fato de que tenha demorado quase uma década para a primeira menção 
aparecer na capa de um dos veículos analisados.
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Gráfico 27
Eixo 4: distribuição temporal das matérias do corpus, por jornal

Dados da autora

Gráfico 28
Eixo 5: distribuição temporal das matérias do corpus, por jornal

Dados da autora
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Uma hipótese que pode ser traçada com base nos achados dos 
eixos 2, 3 e 4 é que os jornais de referência em foco, atendendo a cri-
térios de noticiabilidade jornalística e talvez como efeito de um hábito 
já enraizado nas redações, priorizem a concentração dos esforços de 
cobertura de temáticas ligadas à comunidade LGBT em uma única 
ocasião por ano – no caso, a Parada do Orgulho LGBT. Essa hipótese 
parece válida principalmente para os casos da Folha e do Estado, que 
realizam coberturas mais extensas sobre o evento15. Ao mesmo tempo, 
parece-nos válido afirmar que os achados de pesquisa para os eixos 1, 2 
e 3 de algum modo se completam, permitindo-nos construir um pano-
rama representativo da cobertura produzida por jornais de referência, 
ao longo de vários anos, sobre temáticas ligadas à comunidade LGBT. 

Em relação ao eixo temático 5 (Gráfico 28), pudemos localizar um 
número expressivo de matérias jornalísticas, distribuídas entre 1985 – 
ano de implantação da primeira política em escala federal de relevância 
significativa no período de observação, representada pela criação do 
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM) – e 2018.

Como o Gráfico 28 mostra, a distribuição temporal dos achados da 
Folha destoa significativamente em relação aos demais jornais, com 
um pico de maior concentração nos anos 1980 – momento em que 

15. Obviamente, os jornais publicam notícias sobre questões relacionadas à 
comunidade LGBT para além da cobertura dos marcos que consideramos em 
nossos levantamentos; porém, esses casos em geral correspondem a pautas 
“quentes”, mais ligadas ao chamado jornalismo hard news. A hipótese que 
traçamos aqui diz respeito à cobertura mais “fria” ou menos factual de temas 
ligados à comunidade LGBT, representada por datas/eventos regulares, fixados 
em calendário – embora, no caso da Parada do Orgulho LGBT, seu impacto no 
cotidiano de São Paulo justifique a realização de notícias e reportagens “quentes”, 
o que ajuda a explicar inclusive o fato de a abordagem jornalística sobre o evento 
ser muito maior do que aquela a propósito do Dia internacional do orgulho LGBT 
e do Dia nacional de combate à homofobia.
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discussões de gênero, sobretudo relacionadas aos direitos e à partici-
pação da mulher, ganhavam fôlego no contexto de redemocratização e 
da Constituinte. Nos anos 2000, o Estado e o Globo se destacam com 
números expressivos de matérias sobre políticas públicas de gênero, 
enquanto a Folha volta a apresentar números crescentes de matérias 
somente a partir do início da década de 2010.

Quando consideramos os números totais relativos ao eixo 5 (Gráfico 29, 
a seguir), algumas tendências se tornam evidentes. Em primeiro lugar, 
é marcante o esvaziamento da presença de discussões sobre políticas 
públicas de gênero nos jornais durante os anos 1990, especialmente 
na primeira metade da década. A baixa presença de matérias sobre o 
tema permanece até a primeira metade dos anos 2000. De modo mais 
específico, após 2006 temos um ponto de virada, com um aumento 
expressivo no número de textos que abordam ações do poder público 
ligadas a demandas e pautas de minorias de gênero e sexuais.

Em 2011, encontramos a maior concentração de achados, o que 
parece ser devido à vasta cobertura jornalística sobre o reconhecimento 
da união homoafetiva como unidade familiar pelo STF. Em 2016, temos 
um novo pico quantitativo, que reflete as repercussões na cobertura 
jornalística da aprovação da Lei do Feminicídio, um ano antes. O ano 
de 2018, finalmente, também apresenta números expressivos, com 
destaque para textos publicados no Globo e na Folha dando conta da 
preocupação, por parte de setores sociais diversos, quanto à garantia 
de direitos de mulheres e LGBTs diante do avanço de forças políticas 
conservadoras.
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Gráfico 29
Eixo 5: distribuição temporal das matérias do corpus

Dados da autora

Finalmente, com base em uma visão panorâmica sobre a distri-
buição temporal de todas as matérias do corpus (Gráfico 30, abaixo), 
alguns apontamentos gerais podem ser feitos. Em primeiro lugar, o 
relativo esvaziamento do debate sobre temáticas de gênero observado 
na década de 1990 em relação aos achados do eixo 5 mantém-se no 
cômputo geral. É interessante observar como a década de 1980 parece 
ter sido mais profícua à difusão de debates sobre gênero no jornalismo 
do que a década seguinte, ao menos de um ponto de vista quantitativo. 
Ao mesmo tempo, os anos 2000 e 2010 representam momentos decisivos 
à profusão de temáticas de gênero e sexualidade nos jornais brasileiros 
de referência. Em especial, o final dos anos 2000 e o início da década 
de 2010 destacam-se com números expressivos de achados, por vários 
anos consecutivos, sendo que 2017 concentra o maior número anual de 
matérias dentre todo o corpus.
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Gráfico 30
Distribuição temporal das matérias do corpus

Dados da autora

Tratamento Editorial: Gêneros e Editorias

Uma primeira forma de apreender as características do tratamento 
editorial conferido a um determinado tema é observar por meio de quais 
gêneros textuais o assunto em questão é abordado. Obviamente, a opção 
de explorar um tema de maneira mais “factual” ou mais “reflexiva” 
não é em nada natural, dependendo de escolhas editoriais realizadas 
pelos agentes que integram a instância de produção dos enunciados 
midiáticos. É evidente também que tais escolhas se dão a partir de uma 
ampla variedade de formatos disponíveis no campo jornalístico, que 
incluem notas curtas, notícias, reportagens – que podem ser mais ou 
menos aprofundadas, assim como investigativas ou interpretativas –, 
textos reflexivos e eventualmente de caráter mais literário – como as 
crônicas –, artigos de opinião etc.
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No panorama deste capítulo, interessa-nos adotar uma distinção 
genérica elementar. Para tanto, apoiamo-nos na categorização dos gêneros 
jornalísticos proposta por Chaparro (2008). Como aponta o autor, não 
é possível separar a opinião da informação no jornalismo, pois todo o 
processo de produção de notícias, por mais que se busque obter efeitos 
de objetividade, é permeado por opções subjetivas. Por essa razão, 
Chaparro rejeita a divisão entre “jornalismo informativo” e “jornalismo 
opinativo”: “Há opinião em todas as decisões e em cada momento de 
atribuição de valor aos factos e às coisas” (Chaparro, 2008, p. 115).

Assim, para esse autor, os dois principais vieses de atuação da 
imprensa dizem respeito a “relatar” e “comentar” a atualidade, de modo 
que são dois os gêneros do discurso jornalístico: o “relato” e o “comen-
tário”, dentro dos quais existem ainda subtipos textuais, chamados pelo 
autor de “espécies”. Assim, o gênero “relato” comporta a reportagem, 
a notícia, a entrevista e a coluna, que constituem “espécies narrativas”, 
enquanto roteiros, indicadores, agendamentos, previsões meteorológicas, 
cartas-consulta e outras informações úteis correspondem às “espécies 
práticas”. No gênero “comentário”, insere-se o artigo, a crônica, as cartas 
e a coluna, que são “espécies argumentativas”, além da caricatura e da 
charge, que correspondem a “espécies gráfico-artísticas”.

Para além de sua pertinência teórica, adotamos a classificação pro-
posta por Chaparro (2008) tendo em vista seu caráter sucinto e, portanto, 
metodologicamente viável. Dessa forma, os textos coletados foram 
classificados como “relato” ou “comentário”, processo ao longo do qual 
não nos preocupamos com a subdivisão de cada gênero em “espécies”. 
Isso porque o que nos interessa centralmente é compreender se as maté-
rias jornalísticas abordam temáticas de gênero de modo narrativo ou 
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de modo argumentativo. A partir da resposta a essa questão, torna-se 
possível compreender as maneiras fundamentais pelas quais aspectos 
próprios da do debate contemporâneo sobre gênero são “encenados” 
na representação do espaço público construída pelos jornais de refe-
rência. Ademais, a distinção entre “relato” e “comentário” representa 
uma ferramenta útil à estruturação da análise de conteúdo das matérias, 
desenvolvida no próximo capítulo.

Quando olhamos para a totalidade do corpus, a imensa maioria 
de textos classificados como “relato” – são 623 achados desse tipo, 
contra 80 registros de comentários – não surpreende, tendo em vista 
que a presença majoritária do gênero é uma característica própria 
do jornalismo moderno, fortemente ancorado em uma diferenciação 
entre “informação” e “opinião”, com ênfase na primeira como produto 
principal. É interessante também observar que, entre os textos locali-
zados, a proporção entre relatos e comentários é bastante aproximada 
nos casos de Globo e Folha, enquanto o Estado possui uma presença 
relativamente menor de comentários em relação ao número de textos 
classificados como “relatos” (Gráfico 31).

Gráfico 31
Classificação das matérias por gênero jornalístico em cada jornal

Dados da autora

O Estado de S. Paulo O Globo Folha de S. Paulo

13% 16%
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O Gráfico 32 (a seguir) mostra que a proporção entre relatos e 
comentários passa por pequenas modificações ao longo das décadas 
de 1980 a 2010. Considerando a razão entre textos classificados como 
“relatos” e “comentários”, verificamos que, nas décadas de 1990 e 2010, 
a cobertura adquire entonação mais argumentativa. No caso da década 
de 1990, esse dado parece ser influenciado pelo número relativamente 
elevado de matérias ligadas ao eixo 1 (Dia internacional da mulher), 
enquanto nos anos 2010 pesam decisivamente os achados relacionados 
ao eixo 5 (Políticas públicas de gênero).

Gráfico 32
Classificação das matérias por gênero jornalístico em cada década

Dados da autora

A seguir, nos gráficos 33 e 34, vemos ainda que o eixo 2 (Parada LGBT 
de São Paulo) apresenta a menor concentração, absoluta e relativa, 
de textos classificados como “comentário”, o que evidencia o caráter 
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predominantemente factual da cobertura do evento em questão; por 
outro lado, o eixo 5 (Políticas públicas de gênero) representa a maior 
presença desse gênero , indicando que os jornais priorizam, em espaços 
destinados ao debate crítico entre pontos de vista de diferentes colunistas, 
assuntos relacionados ao campo da política institucional – tendência 
condizente com o perfil de jornais de referência.

Gráfico 33
Classificação das matérias por gênero jornalístico (Eixo 2)

Dados da autora

Gráfico 34
Classificação das matérias por gênero jornalístico (Eixo 5)

Dados da autora

Eixo 2 - Parada LGBT de São Paulo
2%

Eixo 2 - Parada LGBT de São Paulo
14%
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Para além dessas observações, um segundo – e mais revelador – modo 
de aproximarmo-nos do tratamento editorial conferido pelos jornais de 
referência às temáticas de gênero diz respeito à identificação das edi-
torias em que foram publicadas as matérias do corpus. Isso porque o 
enquadramento de uma pauta em uma editoria não corresponde a uma 
escolha aleatória; trata-se de uma opção feita em função da angulação 
efetiva e/ou pretendida no momento de planejamento da pauta. Isso 
porque diferentes editorias caracterizam-se pela priorização de fontes, 
estilos de escrita e enquadramentos temáticos igualmente distintos.

Cabe observar, porém, que, para que seja possível traçar um olhar 
comparativo entre as abordagens construídas pelos diferentes veículos, 
não basta identificar o nome da editoria de cada matéria, pois cada jornal 
adota nomenclaturas diferentes para seus cadernos. Por esse motivo, 
adotamos um sistema padrão de identificação das editorias, com nomes 
que podem ser aplicados aos três veículos em correspondência aos títulos 
dos cadernos identificados em cada caso. Assim, foram consideradas 
as seguintes categorias: “Cidades/Cotidiano”; “Política/Nacional”; 
“Internacional”; “Economia”; “Cultura”; “Comportamento”; “Especial” 
(correspondente a cadernos especiais/comemorativos, que abarcam 
basicamente cadernos publicados por ocasião do Dia internacional 
da mulher, no caso de nossos achados); “Ciência/Saúde”; “Esportes”; 
“Opinião”; e “Outros” (nesta última, temos, por exemplo, cadernos de 
gastronomia, veículos, TV, voltados ao público adolescente etc.).

A Tabela 2 mostra que a cobertura produzida pelos jornais brasileiros 
de referência sobre os eixos temáticos pesquisados concentra-se princi-
palmente nas editorias de “Cidades/Cotidiano”, com larga prevalência 
sobre as demais. Em seguida, embora com números bem mais reduzidos, 
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aparecem os cadernos de “Política/Nacional” – presente, sobretudo, no 
Globo – e “Especial” – representado por matérias sobre o Dia interna-
cional da mulher publicadas, principalmente, no Estado. Na sequência, 
aparecem “Cultura”, “Economia”, “Internacional” e “Opinião”, enquanto 
os demais cadernos representam números menores de achados.

Tabela 2
Aspectos editoriais do corpus: distribuição da totalidade de matérias 
em função de editorias

TOTAL - Editoria/Jornal Estado Globo Folha TOTAL
Cidades/Cotidiano 144 textos 84 textos 130 textos 358 textos
Política/Nacional 17 textos 79 textos 17 textos 113 textos

Internacional 6 textos 8 textos 8 textos 22 textos
Economia 3 textos 14 textos 12 textos 29 textos
Cultura 26 textos 12 textos 16 textos 54 textos

Ciência/Saúde 6 textos 1 texto 6 textos 13 textos
Comportamento/Bem-estar 22 textos - 3 textos 25 textos

Esportes - 3 textos 6 textos 9 textos
Especial 26 textos 1 texto 3 textos 30 textos
Opinião 3 textos 25 textos 18 textos 46 textos
Outros 3 textos 5 textos 5 textos 13 textos

Esse olhar panorâmico, embora forneça uma visão interessante 
obre o conjunto de nosso corpus, pode ser refinado se considerar-
mos os achados de cada eixo temático separadamente. As tabelas e 
gráficos a seguir buscam atender a esse objetivo, discriminando, por 
jornal e editoria, os números de textos relacionados aos eixos 1, 2 e 5; 
os resultados dos eixos 3 e 4 não serão apresentados separadamente 
neste momento tendo em vista o baixo número de matérias localizadas 
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nesses dois casos, embora tenham sido computados junto aos números 
apresentados na Tabela 2.

Tabela 3
Aspectos editoriais do corpus: distribuição das matérias do 
Eixo Temático 1 por editorias

EIXO 1 - Editoria/Jornal Estado Globo Folha TOTAL
Cidades/Cotidiano 38 textos 20 textos 38 textos 96 textos
Política/Nacional 5 textos 23 textos 4 texto 32 textos

Internacional 5 textos 5 textos 8 textos 18 textos
Economia 3 textos 9 textos 8 textos 20 textos
Cultura 8 textos 4 textos 13 textos 25 textos

Ciência/Saúde 4 textos 1 texto 1 texto 6 textos
Comportamento/Bem-estar 9 textos - 1 texto 10 textos

Esportes - 3 textos 2 textos 5 textos
Especial 26 textos 1 texto 3 textos 30 textos
Opinião - 2 textos 11 textos 13 textos
Outros 2 textos 1 texto 4 textos 7 textos

No caso do eixo temático 1 (Tabela 3), em que pesquisamos ocor-
rências nos jornais sobre o Dia internacional da mulher, destaca-se 
uma prevalência geral de matérias de “Cidades/Cotidiano”, seguidas 
por aquelas de “Política/Nacional” e textos publicados em cadernos 
especiais ou comemorativos. Cabe observar, no entanto, que “Política”, 
categoria com o segundo maior número de matérias, representa o equi-
valente a apenas um terço do número de textos de “Cidades/Cotidiano”. 
Em seguida, com números um pouco mais baixos, aparecem matérias de 
“Cultura”, “Economia”, “Internacional”, “Opinião” e “Comportamento”, 
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nessa ordem. As demais editorias concentram números de textos que 
não chegam à casa dos dois dígitos.

Quando consideramos os achados totais de cada jornal para o eixo 1, 
algumas especificidades se destacam. Em primeiro lugar, o Globo apre-
senta o maior número de matérias de “Política/Nacional” (23 textos, 
contra 5 no Estado e 4 na Folha), enquanto a Folha se destaca com 
pautas de “Cultura” (13 achados, contra 8 no Estado e 4 no Globo) e 
“Opinião” (11 ocorrências, contra 2 no Globo e nenhuma no Estado). 
O Estado, por sua vez, apresenta elevado número de matérias em cader-
nos especiais sobre o Dia internacional da mulher: foram 26 achados 
desse tipo, contra 1 e 3 no Globo e na Folha, respectivamente.

Gráfico 35
Distribuição das matérias do Eixo 1 em função de editoria e década

Dados da autora
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O Gráfico 35 apresenta a distribuição temporal das editorias que 
concentram a maior parte das matérias do eixo 1. Do ponto de vista 
editorial, a cobertura dos jornais de referência parece se diversificar 
significativamente nas décadas de 2000 e 2010, com textos presentes 
em diferentes cadernos. Na década de 2010, por outro lado, deixam de 
aparecer em nosso corpus textos de “Ciência/Saúde” (mais frequentes 
nos anos 1990), “Comportamento” (presentes, sobretudo, na década 
de 2000) e editorias especiais.

Ao mesmo tempo, como o Gráfico 35 evidencia, a presença de maté-
rias de “Cidades/Cotidiano” apresenta crescimento significativo – fato 
que pode sinalizar uma tendência a que notícias e reportagens sobre o 
Dia internacional da mulher deixem o espaço “compartimentado” de 
cadernos comemorativos e passem a ser apresentadas ao lado de temas 
ligados ao cotidiano dos cidadãos. Do ponto de vista da noticiabilidade 
jornalística, esse dado sugere a atribuição de maior relevância ao tema. 
Por fim, embora os números absolutos de matérias de “Cultura” não 
tenham caído – e até aumentaram em relação a períodos anteriores –, 
cumpre observar que sua proporção em relação aos achados totais cai 
significativamente nos anos 2000 e 2010.

No caso do eixo temático 2 (Tabela 4), em que pesquisamos ocor-
rências nos jornais sobre a Parada LGBT de São Paulo, destaca-se a 
prevalência de matérias de “Cidades/Cotidiano”, bem à frente da segunda 
editoria mais numerosa (“Política/Nacional”). Encontramos também um 
número reduzido de textos distribuídos entre “Economia”, “Cultura”, 
“Esportes” e “Opinião”.
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Tabela 4
Aspectos editoriais do corpus: distribuição das matérias do Eixo 
Temático 2 por editorias

EIXO 2 - Editoria/Jornal Estado Globo Folha TOTAL
Cidades/Cotidiano 52 textos - 53 textos 105 textos
Política/Nacional 2 textos 10 textos - 12 textos

Internacional - - - -
Economia - - 1 texto 1 texto
Cultura - - 1 texto 1 texto

Ciência/Saúde - - - -
Comportamento - - - -

Esportes - - 4 textos 4 textos
Especial - - - -
Opinião - - 1 texto 1 texto
Outros - - - -

Quase todas as ocorrências situadas em “Política/Nacional” para 
esse eixo dizem respeito a achados do Globo, dado que pode ser expli-
cado pela própria estrutura do jornal. Nesse veículo, temas locais (ou 
seja, relacionadas ao contexto fluminense) são abordados em editorias 
correlatas de “Cidades/Cotidiano”, enquanto assuntos de interesse 
nacional e/ou relacionados a outras localidades do país aparecem em 
seção equivalente a “Política/Nacional”; neste segundo caso, enquadra-
-se a cobertura da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, vinculada a 
“Política/Nacional” mais pelo interesse nacional do evento do que por 
um enfoque “político” da cobertura.

Da mesma maneira, o fato de a editoria de “Cidades/Cotidiano” ser 
prevalente entre as matérias do Estado e da Folha é sugestivo do tipo 
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de cobertura desenvolvida por esses veículos sobre a Parada LGBT, isto 
é, uma cobertura fortemente ancorada nos aspectos factuais do evento, 
baseada em notícias que priorizam a ligação da Parada enquanto “fato” 
pontual à atualidade imediata e ao dia a dia da cidade. São recorrentes 
as matérias sobre público e programação da Parada, com declarações 
de organizadores e participantes etc.

Gráfico 36
Distribuição das matérias do Eixo 2 em função de editoria e década

Dados da autora

A partir do Gráfico 36, observa-se que os anos 2000 representam não 
apenas o período com maior quantidade de matérias sobre a Parada LGBT 
de São Paulo, como também o momento de maior diversidade no tra-
tamento editorial conferido ao tema, com textos distribuídos entre as 
editorias de “Cidades/Cotidiano”, “Política/Nacional”, “Economia”, 
“Cultura” e “Esportes”. Por esse motivo, trata-se de uma década decisiva 
à compreensão da cobertura jornalística sobre o tema.
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No caso do eixo temático 5 (Tabela 5, a seguir), percebemos algu-
mas tendências similares àquelas observadas nos demais eixos, com 
“Cidades/Cotidiano” concentrando o maior número de matérias sobre 
políticas públicas de gênero; em seguida, aparece “Política/Nacional”, 
“Opinião” e “Cultura” – que aqui englobam mais matérias do que nos 
casos anteriores. As demais editorias representam números menores 
de textos. Não deixa de ser significativo o fato de os cadernos de 
“Política/Nacional”, apesar de representarem um número de matérias 
substancialmente maior do que o observado no caso dos eixos 1 a 4, 
ainda corresponder a menos de 50% do número de textos publicados 
em “Cidades/Cotidiano”.

Tabela 5
Aspectos editoriais do corpus: distribuição das matérias do Eixo 
Temático 5 por editorias

EIXO 5 - Editoria/Jornal Estado Globo Folha TOTAL
Cidades/Cotidiano 54 textos 59 textos 35 textos 148 textos
Política/Nacional 9 textos 46 textos 13 textos 68 textos

Internacional - 2 textos - 2 textos
Economia - 5 textos 3 textos 8 textos
Cultura 18 textos 8 textos 2 textos 28 textos

Ciência/Saúde 2 textos - 5 textos 7 textos
Comportamento 12 textos - - 12 textos

Esportes - - - -
Especial - - - -
Opinião 3 textos 23 textos 6 textos 32 textos
Outros 1 texto 4 textos 1 texto 6 textos
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Vale também sublinhar a elevada presença de textos publicados em 
cadernos de “Opinião”, tradicionalmente considerados, no jornalismo 
de referência, como espaços “nobres” de reflexão e discussão de ideias. 
É interessante observar que a cobertura jornalística sobre políticas públi-
cas de gênero parece mobilizar, nos veículos considerados, um espaço 
de debate e confronto de pontos de vista mais amplo do que aquele 
observado nos demais eixos pesquisados. Essa percepção parece-nos 
plausível quando lembramos que, nos espaços de opinião do jornalismo 
de referência, destaca-se a discussão de temas relacionados ao campo 
e aos agentes políticos, inclusive como forma de construção de uma 
representação da esfera pública como espaço plural, crítico e racional.

Tal tendência, como evidencia o Gráfico 37 (a seguir), parece 
acentuar-se nas décadas de 2000 e, principalmente, 2010, refletindo o 
aumento do número geral de matérias sobre políticas públicas de gênero, 
mas também como possível efeito da visibilidade crescente adquirida 
pela categoria “gênero”, ao longo dos últimos anos, no debate público 
midiatizado. É sintomático também que a maior parte dos textos de 
“Opinião” tenha sido localizada na Folha de S. Paulo, justamente 
aquele, entre os três veículos considerados, que mais valoriza a prática 
do colunismo como parte de seu discurso institucional.

Ainda em relação à distribuição temporal das editorias que concen-
tram maior número de matérias relacionadas ao eixo 5, chama atenção 
o aumento, nas duas últimas décadas, de matérias de “Economia” e 
“Cultura”. Além disso, embora o número absoluto de textos de “Política/
Nacional” tenha crescido nesse período, é notável que, proporcional-
mente à totalidade de achados, sua presença diminua significativamente. 



108

Gráfico 37
Distribuição das matérias do Eixo 5 em função de editoria e década

Dados da autora

Após considerar os achados de cada eixo individualmente, podemos 
finalmente considerar o corpus de pesquisa em sua totalidade. A partir do 
Gráfico 38 (a seguir) e das reflexões apresentadas ao longo das últimas 
páginas, algumas percepções gerais podem ser traçadas. Em primeiro 
lugar, reitera-se a prevalência significativa de matérias publicadas 
em “Cidades/Cotidianos” – como mencionamos mais de uma vez. 
Esse dado sugere que a cobertura jornalística sobre temáticas de gênero 
seja conduzida segundo certo grau de indeterminação editorial, sendo 
enquadrada em cadernos que funcionam como amplos “guarda-chuvas” 
para temas diversos ligados ao dia a dia dos cidadãos, ao lado de pautas 
sobre violência, trânsito enchentes etc.
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Gráfico 38
Distribuição do total de matérias do corpus em função de editoria e 
década

Dados da autora

Ao mesmo tempo, é possível identificar uma inclinação relativa-
mente pequena ao enquadramento dos temas sob a ótica da cobertura 
política. Reforçamos aqui que, embora “Política/Nacional” corresponda 
à segunda editoria mais presente nos anos 2000 e 2010, seus números 
são muito inferiores aos de “Cidades/Cotidiano” no mesmo período. 
Na década de 1990, a presença de matérias de “Política/Nacional” é 
ainda menor. Somente na década de 1980 encontramos uma presença 
proporcionalmente mais expressiva dessa editoria. Vale lembrar que, 
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mesmo entre as matérias relacionadas ao eixo 5, que têm como foco 
justamente a cobertura de discussões relacionadas a políticas públicas, a 
categoria “Política/Nacional” encontra-se sub-representada em relação 
a “Cidades/Cotidiano”.

Por outro lado, chama a atenção o aumento contínuo das matérias 
de “Cultura” ao longo de todo o período, dado que parece acompanhar 
uma tendência à diversificação das editorias a partir das quais são 
enquadradas temáticas de gênero na cobertura jornalística. Da mesma 
forma, textos de “Comportamento” apresentam pico de concentração nos 
anos 2000, representando a terceira categoria mais presente no período, 
exatamente como ocorre na década de 2010 com “Opinião”. Como já 
apontado algumas páginas atrás, o crescimento paulatino da presença 
de textos de caráter argumentativo ao longo dos anos parece constituir 
uma tendência entre as matérias do corpus. Por fim, o enquadramento 
de temáticas de gênero em cadernos econômicos constitui uma tendên-
cia recente – embora significativa – na cobertura jornalística, com os 
primeiros achados de “Economia” remontando aos anos 2000.

Prevalência quantitativa de textos que se buscam construir a partir 
de efeitos de neutralidade (caso do gênero “relato”), priorização de 
enquadramentos próprios do chamado hard news e presença reduzida 
de discussões identitárias em espaços tradicionalmente reservados à 
cobertura política – todos esses aspectos apontam para uma manutenção 
de elementos tradicionais do jornalismo moderno na cobertura sobre 
temáticas de gênero.
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Recorrências, Transformações e 
Discursos Circulantes: Análise de Conteúdo de 
Matérias Jornalísticas sobre Gênero

De modo a identificar recorrências e transformações na cobertura da 
imprensa brasileira sobre questões de gênero, bem como os discursos 
circulantes (Charaudeau, 2010) que se materializam na representação 
do espaço público construída pelos jornais, partimos da proposta meto-
dológica de “análise de conteúdo”, entendida como um conjunto de 
instrumentos diversificados aplicáveis ao estudo de mensagens variadas. 

Segundo Bardin (2016), entre as diversas vertentes de análise de 
conteúdo, há em comum o objetivo de possibilitar a realização de 
inferências sobre conteúdos, oscilando entre o rigor da objetividade 
e a fecundidade da subjetividade. Tal proposta é viabilizada por meio 
da categorização de um número vasto de registros de modo a torná-los 
inteligíveis a partir de um universo relativamente conciso de classes 
que se oferecem à análise. A elaboração das categorias é influenciada 
por um conhecimento prévio sobre o tema, mas a definição exata do 
conjunto de classes a ser considerado nasce do objetivo de contemplar 
as especificidades do corpus.

Dessa forma, a estruturação deste capítulo reflete as categorias 
propostas como forma de identificar as temáticas, enfoques e discur-
sos circulantes, em suas recorrências e transformações, presentes na 
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cobertura sobre gênero construída por Estado, Globo e Folha entre 
1978 e 2018. Assim, uma primeira distinção diz respeito a divisões 
formais e/ou genéricas propostas pelos próprios jornais, a partir das 
quais podem ser agrupados os traços identificados em suas coberturas: 
referimo-nos à separação das observações entre capas (1), relatos (2) 
e comentários (3) jornalísticos. As próximas páginas dedicam-se ao 
exame desses três eixos de análise e suas subcategorias.

A Mulher na Capa

Como primeira forma de aproximação das representações do debate 
público construídas por veículos jornalísticos, é possível analisar as 
capas de edições jornalísticas em que foram publicadas matérias sobre 
temáticas de gênero. Vale lembrar que, no jornalismo impresso, as 
primeiras páginas dos jornais funcionam como sínteses da agenda de 
notícias e enfoques selecionados diariamente como “relevantes” por 
cada publicação.

Como sabemos, tal seleção se dá com base nas regras do campo dis-
cursivo jornalístico e do contrato de comunicação midiática. Dessa forma, 
torna-se possível perceber como diferentes pautas e enquadramentos 
são hierarquizados no jornalismo de referência. Ao mesmo tempo, as 
capas dos jornais atuam como dispositivos privilegiados de visibilidade, 
o que reforça sua pertinência como objeto de análise.

Com base nos procedimentos metodológicos de levantamento de 
matérias jornalísticas apresentados anteriormente, foi localizado um total 
de 178 capas publicadas pelos jornais O Estado de S. Paulo, O Globo e 
Folha de S. Paulo entre 1978 e 2018 que trazem chamadas para matérias 
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articuladas em torno de temáticas relacionadas a questões de gênero. 
Assim, partir da leitura desse conjunto de achados, foram identificadas 
algumas recorrências presentes, em maior ou menor grau, durante todo 
o período analisado.

De modo a apresentar as regularidades encontradas, optamos por 
destacar aqui alguns exemplos de capas publicadas pelos três jornais em 
foco, adotando para isso um recorte: focalizaremos apenas exemplos 
de capas publicadas por ocasião do dia internacional da mulher, já que 
este eixo de pesquisa corresponde ao maior número de matérias com 
chamadas de capa localizadas. Não obstante, as recorrências apontadas 
para este eixo em termos de composição das capas e hierarquização 
das pautas aparecem também em outros eixos temáticos pesquisados.

Além disso, privilegiamos capas com chamadas para reportagens e 
cadernos especiais relacionados ao dia internacional da mulher, já que 
esse tipo de conteúdo não apenas costuma receber destaque diferenciado 
dentro das publicações, como também é mais propício à abordagem de 
discussões de gênero que extrapolem os aspectos cotidianos e imedia-
tos da data. Feitas essas considerações, observemos alguns exemplos 
de capas representativas de tendências recorrentes na cobertura da 
imprensa brasileira.
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Figura 1
Capa do jornal Folha de S. Paulo de 8 de março de 1981

Acervo Folha
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Como primeiro caso selecionado, a capa da Folha de S. Paulo de 
8 de março de 1981 (Figura 1) apresenta, encabeçando um box localizado 
na primeira coluna à esquerda com os destaques da edição, uma chamada 
para uma edição especial do caderno Folhetim em comemoração ao dia 
internacional da mulher. O título A mulher, acompanhado pela minia-
tura da ilustração que se encontra na capa do especial, introduz a breve 
chamada que destaca os desafios vivenciados pela mulher no mercado 
de trabalho e “as redefinições do casamento e da maternidade”. Trinta e 
seis anos depois, a capa da Folha de 8 de março de 2005 (Figura 2) não 
apresenta um arranjo muito distinto: a chamada para o especial sobre o 
dia internacional da mulher – em um box colorido, que traz imagens e 
um pequeno gráfico – também aparece na coluna da esquerda do jornal, 
dessa vez subordinado à principal manchete da capa.
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Figura 2
Capa do jornal Folha de S. Paulo de 8 de março de 2005

Acervo Folha
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Vale aqui abrir um parêntese para observar que muitas semelhan-
ças podem ser traçadas entre os especiais publicados pela Folha em 
8 de março de 1981 e em 8 de março de 2005: o título do caderno de 
1981 é O que as mulheres tanto procuram, enquanto o especial de 2005 
intitula-se O que elas querem?. Em ambos os casos, os títulos enfatizam 
um aspecto misterioso do desejo feminino, não obstante o conteúdo 
interno de cada especial apresente diferenças de temas e abordagens.
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Figura 3
Capa do jornal O Estado de S. Paulo de 8 de março de 2005

Acervo Estadão
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Na capa de O Estado de S. Paulo de 8 de março de 2005 (Figura 3), 
logo abaixo do cabeçalho e na última coluna da direita, uma vinheta 
intitulada Dia internacional da mulher abriga as chamadas Brasil tem 
mais mestras e doutoras e Católicos aceitam aborto e camisinha; um 
pouco mais abaixo, a chamada Homem é ciência; mulher é arte destaca 
a coluna de Arnaldo Jabor para o dia 8 de março. Todas as chamadas, 
embora estejam alocadas na porção superior da página, recebem des-
taque inferior do que matérias do Primeiro Caderno associadas a temas 
políticos convencionais: o arquivamento, pelo STF, do caso Lula-FHC 
e a renúncia do então presidente boliviano, Carlos Mesa. Nenhuma das 
chamadas sobre o dia internacional da mulher na capa do Estadão é 
acompanhada por imagem.

Na capa de O Globo de 8 de março de 2005 (Figura 4), encontra-se, 
na última coluna da direita e quase no pé da página, a chamada 
Mulheres já são maioria em mestrado em doutorado. À diferença da 
capa do Estadão, não há aqui vinheta relacionando a manchete ao dia 
internacional da mulher. A chamada, que também não possui imagem, 
recebe ênfase menor na capa do que matérias do cotidiano da cidade 
e violência, tais como Leblon, entre o público e o privado e Cariocas 
ajudam a proteger turistas, além de notícias de economia e política 
tradicionais – Descontos de até 70% acirram guerra por passageiros 
de avião e Bolívia: Mercosul pressiona por uma solução democrática.
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Figura 4
Capa do jornal O Globo de 8 de março de 2005

Acervo Globo
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Na capa da Folha de 8 de março de 2005, observa-se tendência simi-
lar àquela verificada nos outros dois jornais: a chamada para o caderno 
especial sobre o dia internacional da mulher recebe destaque menor do 
que notícias de política nacional – STF rejeita pedido do PSDB para 
acionar Lula, política internacional e cotidiano. Apesar disso, a cha-
mada Caderno avalia mulher no país encontra-se em um box colorido 
situado nas duas primeiras colunas à esquerda da página, localizado da 
metade para baixo da capa. O box apresenta um pequeno infográfico, 
uma ilustração e a vinheta Dia internacional. No breve texto localizado 
no box, enfatizam-se aspectos da colocação da mulher no mercado de 
trabalho, formação, desigualdade salarial e comportamento na internet. 
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Figura 5
Capa do jornal O Estado de S. Paulo de 8 de março de 2017

Acervo Estadão
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Em 8 de março de 2017, o Estadão publicou, no topo da capa, a 
vinheta Dia internacional da mulher: o mundo segundo as brasileiras, 
acompanhada de cinco fotos de mulheres que representam características 
étnicas e culturais diversas (Figura 5). Abaixo desse painel multicultural, 
legendas destacam declarações das cinco personagens que, como traço 
unificador, enfatizam diversas formas de violência e assédio por elas 
vivenciadas em diferentes países. É interessante observar que, embora 
ocupe o topo da primeira página do jornal, a chamada para a reportagem 
especial do dia internacional da mulher aparece separada das demais 
manchetes por um traço, o que produz uma quebra no sentido produzido 
pela justaposição das notícias. Logo abaixo dessa linha, o título Cenas 
do fundo do poço, sob o qual se reúnem manchetes de economia, recebe 
ênfase privilegiada na composição da página.
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Figura 6
Capa do jornal O Globo de 8 de março de 2017

Acervo Globo
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Já o Globo, na mesma data, publicou, na primeira página, um box 
quase centralizado na página que apresenta a imagem de uma mulher 
vítima de violência que esconde o rosto sobre o título Crimes covardes; 
ao lado, duas chamadas com menor destaque: uma para a coluna de Maria 
Ribeiro no Segundo Caderno, com o texto “Não quero parabéns, mas 
uma realidade melhor”, e outra para uma matéria, na mesma editoria, 
sobre mais um caso de violência contra a mulher (Figura 6). Embora 
a presença da imagem confira destaque ao box em relação a chamadas 
menores presentes na coluna mais à esquerda da página, a hierarquização 
dos elementos da capa prioriza duas manchetes principais, de economia 
e política, respectivamente: Retomada lenta após pior crise da História 
e STF decide que caixa 1 não legaliza propina.
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Figura 7
Capa do jornal Folha de S. Paulo de 8 de março de 2017

Acervo Folha
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Finalmente, como último exemplo, podemos citar o caso da 
Folha de S. Paulo de 8 de março de 2017, que publicou, na última 
coluna à direita, praticamente no pé da página, duas chamadas para 
notícias que focalizam questões da mulher: 1 em cada 3 brasileiras 
declara ter sido alvo de violência e Para pesquisadora, preconceito 
contra candidatas atinge direita e esquerda (Figura 7). As duas chama-
das, embora obviamente ligadas ao dia internacional da mulher, não são 
acompanhadas por vinheta que faça referência à data. Além disso, não 
há qualquer recurso visual acompanhando-as. No topo da página, uma 
manchete de economia recebe a maior ênfase entre todas as chamadas 
da página: Pior recessão da história abate 9,1% da renda média.

Com base nos elementos descritos, a observação das capas permite-
-nos destacar alguns aspectos importantes. Em especial, há dois pontos 
que devem ser apontados:

a) Em primeiro lugar, as chamadas para matérias relacionadas 
ao dia internacional da mulher recebem em geral menor 
destaque na composição das páginas do que notícias tradi-
cionais das editorias de política e economia.

b) Em segundo lugar, na composição gráfica das páginas, as 
chamadas relacionadas ao dia internacional da mulher apre-
sentam-se quase sempre circunscritas a espaços, visual e 
editorialmente, delimitados, em geral apartados do restante 
da agenda diária dos jornais, como indica o uso de recur-
sos como quadros, traços e vinhetas. Essa tendência – que 
também pode ser observada em grande parte das capas que 
destacam matérias sobre outros temas ligados a debates de 
gênero, como a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo –, 
para além de corresponder a uma escolha editorial corrente na 
cobertura de datas e eventos celebrativos, gera, como efeito 
de sentido, a ideia de uma não-integração plena de temas 
identitários em relação ao restante da agenda jornalística.
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Em relação aos dois pontos destacados, cabe observar que, no 
conjunto total de capas levantadas para esta pesquisa, encontramos 
exceções em casos de chamadas de capa que destacam não reportagens 
ou cadernos especiais, mas sim, notícias de protestos e manifestações 
realizadas por ocasião do dia internacional da mulher. O mesmo ocorre 
com algumas chamadas para notícias sobre a Parada do Orgulho LGBT 
de São Paulo que abordam, por exemplo, número de participantes, ocor-
rências policiais registradas durante o evento etc. Nas duas situações, 
não obstante, temos matérias cujo enfoque se dá a partir da lógica da 
cobertura de assuntos cotidianos da cidade – e não da abordagem de 
pautas ou temáticas específicas de discussões sobre gênero.

No caso de matérias sobre políticas públicas de gênero no Brasil, os 
achados confirmam mais uma vez nossas percepções gerais: há poucas 
matérias sobre o assunto com chamada de capa; e, nos casos em que 
identificamos chamadas em capa, elas recebem destaque quase sempre 
menor do que o atribuído a outras pautas políticas.

Essa última observação é muito relevante porque mostra que, 
mesmo quando falamos de matérias sobre políticas públicas de gênero, 
a categoria “gênero” parece pesar mais do que a palavra “política” na 
hierarquização de temas apresentada pelos jornais. Ou seja: em relação 
a pautas políticas tradicionais – como assuntos ligados aos partidos 
políticos, a disputas de poder, denúncias de corrupção etc. –, a cober-
tura de políticas públicas de gênero tem menos espaço na visibilidade 
engendrada nas capas dos jornais de referência.

Tais percepções não surpreendem: elas são absolutamente coeren-
tes com valores do jornalismo moderno que alimentam o jornalismo 
de referência. Como sabemos, há uma valorização institucional, nesse 
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campo discursivo, de discursos constituintes da modernidade política, 
o que explica o destaque atribuído pelos veículos a assuntos relaciona-
dos ao papel do Estado, de instituições políticas em geral e da nação, 
por exemplo.

Ao mesmo tempo – e aqui temos um dado importante –, não pode-
mos desconsiderar que os jornais analisados buscam se aproximar 
cada vez mais de aspectos da discursividade política que emerge na 
contemporaneidade, como evidencia a presença crescente de chamadas 
de capa sobre temáticas de gênero em anos recentes. Essa constatação 
será reforçada ao longo deste livro, por meio da apresentação de outras 
recorrências observadas nos textos jornalísticos.

Em suma, o que se percebe, a partir de um exame das capas dos 
jornais de referência, é a construção de uma visibilidade negociada: 
por um lado, os veículos conferem visibilidade a temas mais próximos 
de um imaginário político emergente na contemporaneidade, em que 
as identidades conquistam espaço e tornam-se politizadas, o que não 
deixa de sugerir uma tentativa de adaptação frente a arranjos discursivos 
relativamente novos; por outro lado, trata-se de uma visibilidade desde 
sempre limitada, construída quase como concessão. Veremos que essa 
constatação manifesta-se também, com contornos próprios, a propósito 
da análise de relatos e comentários jornalísticos.

Enfoques Privilegiados em Notícias e Reportagens

Além da hierarquização de temáticas nas capas dos jornais, um ponto 
importante de análise diz respeito às recorrências e modificações em 
termos de conteúdo presentes nos textos jornalísticos, que se oferecem 
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como forma de compreender a representação do debate público sobre 
gênero e sexualidade construída pela cobertura jornalística.

Útil à identificação de reiterações, é possível citar o conceito de 
isotopia, inicialmente relacionado ao domínio da semântica estrutural 
e posteriormente vulgarizado em análise de discurso. Como assinalam 
Patrick Charaudeau e Dominique Maingueneau, a isotopia diz respeito 
aos procedimentos que compõem a coerência de uma sequência discur-
siva: “Fundada na redundância de um mesmo traço no desenvolvimento 
dos enunciados, tal coerência diz respeito principalmente à organização 
semântica do texto” [grifo dos autores] (Charaudeau & Maingueneau, 
2008, p. 292). Dentre as possibilidades conceituais compreendidas pela 
tipologia das isotopias, destacamos aqui as isotopias semânticas estritas, 
que se referem à recorrência de uma mesma categoria de sentido.

Inicialmente, neste capítulo, focalizaremos os textos definidos como 
“relatos” – notícias e reportagens – segundo a classificação de gêneros 
jornalísticos proposta por Chaparro (2008). Como correspondem ao 
gênero jornalístico presente em maior número na cobertura jornalística, 
essas matérias oferecem um panorama significativo sobre representa-
ções que se mostram mais ou menos constantes e aquelas deslocadas, 
ao longo do período coberto pelo corpus, a respeito de alguns eixos 
temáticos em torno dos quais se organiza a cobertura jornalística de 
temáticas de gênero: 1) ações do Estado; 2) reivindicações articuladas 
a partir de pertencimentos identitários, inclusive aquelas direcionadas 
à linguagem e à cultura; e 3) embates e negociações entre discursos no 
debate público.



131

Ações do Poder Público

Na representação do debate público construída pelas matérias jorna-
lísticas sobre temáticas de gênero, algumas medidas do poder público 
voltadas a pautas identitárias destacam-se em número de ocorrências 
e espaço nos jornais: é o caso das ações empreendidas no âmbito do 
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM) (com ocorrên-
cias publicadas entre 1985 e 2008, mas concentradas principalmente 
nos anos 1980 e início dos 1990) e da implantação e repercussão da 
Lei Maria da Penha (com matérias datadas de 2006 em diante).

As razões pelas quais esses marcos se destacam na cobertura jor-
nalística, bem como os enquadramentos temáticos a eles conferidos, 
parecem diferir significativamente. O CNDM prevalece ao longo dos 
anos 1980 e 1990 no espaço público dos jornais de referência como 
protagonista das discussões de políticas públicas de gênero, naquele 
momento centradas basicamente na questão da mulher, com ênfase no 
enfrentamento da violência doméstica e sexual. Trata-se de um caso 
singular em nossos levantamentos, cuja projeção no debate público pode 
ser atribuída principalmente à atuação do órgão nas discussões sobre a 
inclusão de pautas feministas na Constituição Brasileira de 1988.

Em todo o período coberto pelas matérias que abordam a atuação 
do Conselho, são temas recorrentes o aborto, a representação da mulher 
em diversas mídias, especialmente na propaganda, e a violência, sobre-
tudo, doméstica. Até a primeira metade dos anos 1990, principalmente, 
destacam-se discussões sobre saúde reprodutiva (além da questão do 
aborto, o acesso a métodos contraceptivos e à esterilização cirúrgica 
de mulheres), a participação feminina na Constituinte, a atuação das 
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delegacias da mulher e a necessidade de implantação de creches, em 
paralelo com os desafios da inserção da mulher no mercado de trabalho. 

No caso da Lei Maria da Penha, sua elevada presença na cobertura 
jornalística parece sinalizar um centramento, ao longo dos anos 2000 
e 2010, dos discursos circulantes sobre o combate à violência contra 
a mulher em torno desse marco. De fato, como sabemos, a Lei se tor-
nou amplamente conhecida no país, e grande parte das matérias que a 
focalizam abordam dados e estatísticas que evidenciam sua eficácia (ou 
não), os índices de violência contra a mulher, especialmente doméstica, 
e medidas ligadas à fiscalização e garantia do cumprimento da lei.

Mas o destaque recebido por esse marco na cobertura dos jornais 
parece se relacionar também ao tratamento editorial a ele conferido: a 
maioria das matérias sobre a Lei Maria da Penha localizadas foi publi-
cada em editorias voltadas a assuntos do cotidiano urbano, nas quais, 
tradicionalmente, pautas relacionadas a crimes e violência têm espaço 
cativo. Trata-se de um aspecto recorrente nos jornais de referência bra-
sileiros: o enfrentamento da violência contra a mulher, mesmo quando 
empreendido no âmbito de políticas públicas, é enquadrado mais como 
assunto policial que como pauta política.

Os enquadramentos temáticos presentes na cobertura jornalística 
sobre o Programa Brasil Sem Homofobia, embora esse marco corres-
ponda a um número menor de matérias entre nossos achados, também 
merecem algumas considerações. Em primeiro lugar, há textos que se 
referem a esse marco no contexto de episódios e denúncias de violência, a 
exemplo do texto Não foi uma briga de bar, publicado no caderno Aliás, 
do jornal O Estado de S. Paulo, em 9 de outubro de 2011. Assinado pelo 
antropólogo Peter Fry, o texto afirma:
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Há uma certa sugestão no ar de que essas agressões são novidade 
e estão aumentando em frequência e gravidade ... Mas estatísticas 
só podem ser interpretadas quando se sabe o que medem. No caso 
em questão, pode ser que meçam também a crescente disposição de 
agressões desse tipo a se queixar na polícia e a nomear a homofobia 
como fator da violência. (Fry, 2011)

O combate à violência contra a população LGBT também é citado 
como motivação à criação do Programa Brasil sem Homofobia na 
única matéria que localizamos sobre seu lançamento, publicada em 
O Estado de S. Paulo de 26 de maio de 2004. Cabe observar, no entanto, 
que é pouco significativo o destaque conferido à matéria – organizada 
como conteúdo de “Sociedade” dentro do caderno “Geral”, ela divide 
o espaço de uma página (da qual não é a matéria principal) com textos 
de Educação e Ciência e não possui chamada de capa.

Esse dado é indiciário de uma tendência que salta aos olhos quando 
consideramos a cobertura sobre gênero de 1978 a 2018: a partir da 
segunda metade dos anos 2000, há uma diminuição significativa da 
visibilidade e protagonismo conferidos pelos jornais pesquisados ao 
papel das políticas públicas na garantia dos direitos de mulheres e LGBTs 
e no enfrentamento da violência e discriminação contra esses grupos. 
Esse aspecto torna-se particularmente evidente quando comparamos a 
cobertura desse período àquela construída nos anos 1980 e início dos 
anos 1990 sobre a atuação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. 

Pautas, Demandas, Reivindicações

Ao lado de referências a ações do poder público, é possível identificar 
também, nos quarenta anos analisados, pautas, demandas e reivindi-
cações cristalizadas em discursos circulantes que constituem debates 
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identitários articulados em torno de categorias de gênero e sexualidade. 
Tais demandas serão aqui tomadas como indícios da existência de dis-
cursos que transitam no espaço público.

Assim, até a primeira metade dos anos 1990, é possível verificar uma 
diversidade significativa de referências às principais pautas femininas/
feministas na época, como sugerem as observações anteriormente apre-
sentadas a respeito da cobertura sobre a atuação do CNDM. Durante os 
anos 1990, ganham espaço discussões sobre o acesso à saúde pública em 
um momento de ampliação do número de casos de AIDS entre mulheres. 

Ao lado da reivindicação de medidas preventivas e penas mais 
severas para coibir a violência contra a mulher, denúncias de estupro 
e assédio sexual também se mostram recorrentes ao longo do período 
analisado. Em nosso corpus, a primeira referência a uma proposta de 
criminalização do assédio sexual aparece em uma matéria publicado pelo 
jornal O Estado de S. Paulo, em 8 de março de 1997, a propósito de um 
documento entregue pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher ao 
então presidente da República brasileiro, Fernando Henrique Cardoso:

A presidente do Conselho Nacional de Defesa da Mulher [sic] 
(CNDM), Rosiska de Oliveira, entregou ontem ao presidente 
Fernando Henrique Cardoso um documento intitulado Estratégias 
de Igualdade que propõe, entre outras coisas, a criminalização do 
assédio sexual. O conselho quer ainda que o aborto deixe de ser 
considerado crime e o Congresso aprove, o mais rápido possível, 
o projeto que transforma o estupro em crime contra a pessoa, com 
penas mais duras. (Monteiro, 1997)

Embora mais recorrente em matérias dos anos 1980 e 1990, a defesa 
do aborto legal aparece também pontualmente em alguns textos mais 
recentes, a exemplo da notícia No dia da mulher, a defesa do aborto 
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legal, publicada em 9 de março de 2009 no jornal O Globo, que relata 
a realização de protestos em São Paulo, em função do dia internacional 
da mulher, contra Dom José Cardoso Sobrinho, arcebispo de Olinda e 
Recife, que havia excomungado a mãe e os médicos que interromperam 
a gravidez de uma menina de 9 anos estuprada pelo padrasto. Ainda na 
mesma edição, foram publicadas matérias focalizando índices de crian-
ças e adolescente estupradas que dão entrada em hospitais e histórias 
de mulheres que interromperam gestações resultantes de estupro e não 
se arrependem.

Os exemplos de matérias sobre estupro e aborto evidenciam uma 
tendência recorrente em todo o conjunto de matérias que abordam a 
condição feminina, especialmente aquelas publicadas a propósito do 
dia internacional da mulher: enquanto nos anos 1970, 1980 e em parte 
dos 1990, eram recorrentes discursos reivindicatórios que se dirigiam 
a instâncias do poder público, encaminhavam propostas a órgãos do 
Estado ou avaliavam medidas implantadas por setores governamentais, 
esse tipo de abordagem torna-se cada vez mais raro em anos recentes. 
Em lugar disso, o que vemos, nos anos 2000 e 2010, são denúncias 
ou reivindicações muitas vezes desinstitucionalizadas, com pouco ou 
nenhum trânsito na esfera política.

O enquadramento jornalístico construído no período, por sua vez, 
prioriza reportagens produzidas a partir de pesquisas, dados e índices, 
assim como relatos e histórias individuais. Enfoque similar caracteriza 
a abordagem de outros temas que ganham espaço no mesmo período 
em relação à condição da mulher. É o caso da discussão sobre o acesso 
ao mercado de trabalho, a desigualdade salarial e a baixa participação 
feminina na política. Como exemplo, podemos citar a reportagem 
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Salário mais baixo para mulheres reduz o crescimento, publicada pela 
Folha de S. Paulo, que apresenta os resultados de um estudo que teria 
calculado como “o preconceito de gênero no mercado de trabalho freia 
a geração de riqueza em cidades do Brasil” (Fraga, 2018).

No caso de pautas relacionadas à comunidade LGBT, uma palavra 
de ordem recorrente na cobertura do final dos anos 1990 e início dos 
anos 2000, principalmente em matérias sobre a Parada do Orgulho LGBT 
de São Paulo, era a defesa da “tolerância” (ou combate à “intolerância”) 
– referida, naquele momento, de modo quase sempre vago: no recorte 
construído pelos jornais, tais discursos não se direcionavam a formas 
específicas de discriminação ou violência. A partir da segunda metade 
dos anos 2000, é possível notar um ponto de virada, quando o debate 
representado na cobertura jornalística ganha contornos mais precisos 
com a referência a discursos circulantes que se posicionam contra a 
homofobia.

A emergência dessa categoria em discursos referidos nos jornais é 
significativa: ao demarcar discursivamente um novo campo, a palavra 
“homofobia” coloca em evidência a existência de formas específicas de 
violência e discriminação contra LGBTs. Não à toa, é neste momento 
que surgem as primeiras matérias relacionadas a ações do Estado no 
sentido de combater a homofobia.

Um dos primeiros usos da expressão entre as matérias levantadas 
aparece em uma notícia publicada pela Folha de S. Paulo no dia 18 de 
junho de 2006 sobre a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (na época, 
referida simplesmente como “Parada Gay”). Na abertura do texto, 
intitulado Parada Gay resiste à Copa e supera recorde de público, o 
sentido predominantemente “festivo” atribuído ao evento – um dos 
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traços mais recorrentes nas matérias sobre o evento – é acompanhado 
por uma referência à reivindicação de criminalização da homofobia: 
“Nada melhor do que beijos, muitos beijos, para comemorar o recorde 
de público nos dez anos da Parada Gay e levantar a bandeira de que a 
homofobia é um crime que precisa ser punido” (Tófoli, 2006).

Em 2008, quando a Parada teve como tema “Homofobia mata! Por 
um Estado Laico de Fato”, a cobertura sobre o evento concedeu espaço 
relativamente maior – em comparação aos anos anteriores – sobre a 
discussão da homofobia. Na Folha de 26 de maio daquele ano, por 
exemplo, ao lado de uma matéria principal sobre a “popularização” 
da Parada, é possível encontrar um pequeno box, intitulado No país, 
combate à homofobia tem pouco apoio legal. Nele, apresenta-se um 
panorama sobre projetos de lei e medidas de combate à homofobia 
já implantadas, em esferas municipal e estadual. O texto aponta, não 
obstante, que a aprovação de uma legislação de criminalização da homo-
fobia, “reivindicação central da comunidade GLBT”, estava longe de 
se concretizar, já que dois projetos de lei com esse objetivo – um em 
trânsito no Congresso e outro, na Câmara – encontravam-se “parados 
pelo lobby religioso” (“No país, combate à homofobia tem pouco apoio 
legal”, 2008).

Já no início da década de 2010, discursos relacionados ao combate 
à homofobia e à reivindicação de medidas efetivas para coibir essa 
prática na cobertura sobre a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo 
parecem constituir uma exceção em um momento em que a abordagem 
de políticas públicas parece perder destaque em boa parte das matérias 
analisadas, como dissemos há pouco.
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Uma notícia publicada pela Folha sobre a Parada Gay de 2010, 
publicada em 7 de junho de daquele ano, tem como título Menos cor no 
arco-íris, seguido da linha-fina: “Em ano eleitoral, Parada Gay evitou 
colorido para defender projeto que torna homofobia crime; nenhum 
pré-candidato à Presidência apareceu”. É evidente, neste caso, a cons-
trução de um enquadramento pelo jornal que aproxima a pauta defendida 
pela comunidade LGBT de aspectos tradicionais da cobertura de temas 
políticos, como a conexão estabelecida com o calendário eleitoral e a 
referência à ausência de pré-candidatos no evento. Ao lado da matéria, 
um box, intitulado Projeto contra a homofobia está parado no Senado, 
contextualiza as discussões sobre o projeto de lei em questão:

A criação de um crime específico para coibir a homofobia é discutida 
desde 2001 no Legislativo. (“Projeto contra a homofobia está parado 
no senado”, 2010, par. 3)
O projeto torna crime a discriminação por orientação sexual e 
identidade de gênero, equiparando a situação à discriminação de 
raça, cor, etnia e religião.
Se aprovada, a lei criará uma pena específica para cada tipo de 
discriminação, com prisão prevista de até cinco anos.
O projeto tem oposição de setores mais conservadores do Congresso, 
como da bancada evangélica. (“Projeto contra a homofobia está 
parado no senado”, 2010, pars. 5-7)

Em meados dos anos 2010, a reivindicação pela criminalização 
da homofobia incorpora expressões ligadas a outras letras da sigla 
“LGBT”, ainda que modo pontual – indício da emergência de discursos 
que defendem maior visibilidade para as diversas identidades sexuais 
e de gênero dentro dos próprios movimentos. Em Parada Gay chega 
aos 18 com apelo contra a violência, matéria publicada em 4 de maio 
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de 2014 pela Folha que apresenta dados sobre assassinatos de LGBTs 
no país, encontramos a seguinte declaração:

“Precisamos criminalizar a ‘homolesbotransfobia [fobia contra 
as diversas orientações sexuais] e vamos usar a parada deste ano 
para cobrar isso. Ninguém aguenta mais os relatos de crimes cruéis 
praticados contra gays no Brasil”, afirma Fernando Quaresma, 
presidente da associação que organiza o ato. (Marques, 2014)

A segunda metade dos anos 2010 representa também um momento 
em que ganham evidência, no espaço público dos jornais de referência, 
reivindicações pela visibilidade de pessoas trans, além de pautas espe-
cíficas ligadas a esse grupo. Em 2016, a Parada do Orgulho LGBT de 
São Paulo teve como tema “Lei de Identidade de Gênero Já- Todos Juntos 
Contra a Transfobia”, em referência ao projeto de lei dos deputados 
federais Jean Willys e Érika Kokay, então em trâmite no Congresso, que 
buscava facilitar a mudança de nome de homens e mulheres transexuais. 

Um ano antes, a matéria Trans se dizem excluídos da Parada, 
publicada pela Folha em 7 de junho de 2015, já parecia evidenciar 
essa tendência:

Aos poucos, elas ganham destaque. Na última semana, Caitlyn Jenner 
foi o centro das atenções ao aparecer publicamente pela primeira vez 
na capa de uma revista, a “Vanity Fair”. Jenner é mais conhecida por 
ser medalhista olímpica e ex-padrasto da midiática Kim Kardashian.
Laverne Cox foi eleita pela “Time” uma das pessoas mais influentes 
do mundo em 2015. Trata-se da atriz da série “Orange is the 
New Black”, fenômeno de audiência.
A executiva mais bem paga dos Estados Unidos, Martine Rothblatt, 
e a ex-babá do presidente Barack Obama, Evie, têm algo em comum 
com elas. Todas são mulheres transexuais.
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Pode parecer que, para esse grupo, representado na sigla LGBT 
(Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais), tudo vai 
muito bem.
Não é o que dizem as ativistas brasileiras. Apesar de contempladas 
no nome oficial da Parada Gay – na verdade, Parada do Orgulho 
LGBT –, elas se dizem excluídas do evento.
Até mesmo o tema deste ano – “Eu nasci assim, eu cresci assim, 
vou ser sempre assim, respeitem-me” – está longe de ser consenso. 
(Sant’anna & Mola, 2015, pars. 1-6)

Outra pauta LGBT que aparece de maneira recorrente nas matérias 
jornalísticas diz respeito à reivindicação de regulamentação da união 
civil homoafetiva. Esse tema aparece, principalmente, na cobertura 
da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo no final dos anos 1990 e 
início dos anos 2000. É o caso da matéria Parada gay reúne 180 mil 
em SP, publicada em 18 de junho de 2001 pelo jornal O Globo, em que 
consta uma rápida referência ao projeto de lei proposto em 1995 por 
Marta Suplicy (prefeita de São Paulo na época de publicação da notícia) 
que previa a “união civil homossexual” (Silva, 2001).

O projeto de lei é também abordado em matéria publicada em 26 
de junho de 2000 pelo jornal O Estado de S. Paulo. Intitulado Marta 
chama Congresso de “farisaico”, o texto focaliza declarações feitas 
por Marta Suplicy durante a – assim chamada na época – Parada Gay 
de São Paulo: “‘O Congresso é tão farisaico que está demorando mais 
tempo que a burocracia do Instituto do Seguro Social (INSS) para votar 
esse projeto’, disse Marta. ‘Se não fosse a hipocrisia e o farisaísmo, já 
teríamos essa proposta aprovada’” (Rosa, 2000).

O tema voltou à cobertura dos jornais em 2004, quando a Parada do 
Orgulho Gay adotou o mote “Temos família e orgulho”. Na ocasião, a 
Folha publicou a reportagem Gays sonham com casamento tradicional, 
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com foco em histórias de famílias formadas por pessoas não cisgêneras 
ou não heterossexuais. A tendência a os jornais serem pautados pelos 
temas colocados em discussão pelo próprio evento fica evidente tam-
bém pela reportagem, publicada na mesma data pelo Estado, Direito 
à família, a bandeira da parada, em que foram abordadas vitórias de 
pautas LGBTs na Justiça e as expectativas dos organizadores do evento 
naquele ano:

“Todos costumam ligar a questão gay apenas ao sexo e esquecem 
que, assim como em qualquer outro relacionamento, existe amor, 
respeito e o sonho de construir algo com a pessoa que se ama”, 
explica Reinaldo Pereira Damião, presidente da Associação do 
Orgulho GLBT (Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros) de 
São Paulo. (Manso, 2004)

No ano seguinte, o evento teve como tema oficial “Parceria civil já! 
Direitos iguais: nem mais, nem menos”. Na ocasião, o Globo publicou, 
na matéria Parada gay reúne uma multidão em São Paulo um parágrafo 
em referência à reivindicação:

Aproveitando a enorme movimentação e atenção pública dada às 
festividades, foram colocadas listas em estações de trem, de metrô 
e de ônibus para colher assinaturas em prol do projeto de lei de 
parceria civil registrada (que reconhece legalmente a união de pessoas 
do mesmo sexo), que tramita há mais de dez anos no Congresso. 
São necessárias um milhão e duzentas mil assinaturas para que o 
projeto seja colocado em pauta. (“Parada gay reúne uma multidão 
em São Paulo”, 2005)

Por fim, aparecem na cobertura jornalística, ainda que de maneira 
menos significativa, temáticas ligadas à saúde da população LGBT. 
Além de menos frequentes, tais referências constam quase sempre em 
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notas curtas16 ou referidas de modo pontual em notícias que apresentam 
outras temáticas como foco principal.

Chama a atenção também o enquadramento de questões relacionadas 
à saúde pública ao longo do período coberto pelo corpus, principal-
mente em anos mais recentes: em geral, elas aparecem dissociadas do 
encaminhamento de demandas à esfera política, do apontamento de 
problemas e necessidades concretas e da cobrança de ações por parte 
do poder público. Mesmo nos anos 1980, em que a AIDS era um tema 
frequente, seu enquadramento voltava-se mais a questões comportamen-
tais e morais do que à discussão de políticas públicas. Observam-se, 
nesse sentido, diferenças significativas em relação ao modo como pautas 
ligadas à saúde da mulher são abordadas na representação do debate 
público construída pelos jornais de referência.

Como forma de ilustrar essa tendência, podemos citar a edição 
de 2011 da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, que teve como tema 
“Amai-vos uns aos outros: basta de homofobia” e contou com cartazes 
com a inscrição “Nem santo te protege [use camisinha]”. Nas matérias 
jornalísticas sobre o evento, o aspecto de saúde pública implicado nas 
manifestações realizadas por participantes não recebeu atenção para além 
do registro do conteúdo dos cartazes – abordados mais pela polêmica 

16. Em 18 de junho de 2001, por exemplo, o jornal O Globo publicou, por ocasião 
de sua cobertura sobre a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, duas notas 
intituladas Pesquisa sobre AIDS – a respeito do fato de o coordenador de uma 
pesquisa sobre a síndrome ter aproveitado o evento para realizar entrevistas com 
100 participantes sobre o assunto – e Campanha por doentes – sobre um evento 
realizado em Teresina, na mesma data da Parada, com o objetivo de arrecadar 
fundos que seriam doados para o financiamento do tratamento do vírus HIV. 
Nota-se, nesses dois casos, que a referências à AIDS se dão mais com base em 
uma suposta “afinidade temática” entre o assunto e a cobertura da Parada LGBT 
do que como forma de dar visibilidade a discussões e demandas relacionadas à 
saúde pública, combate à discriminação dos portadores do vírus HIV etc.



143

aberta com a Igreja Católica do que pela referência à prevenção de 
doenças sexualmente transmissíveis. Esse dado parece-nos sintomático 
da ênfase relativamente pequena conferida a discursos relacionados a 
pautas de saúde LGBT na cobertura dos jornais de referência, sobretudo 
nas duas últimas décadas.

Representações Problematizadas

Se, até este momento, referimo-nos à cobertura jornalística de 
reivindicações por direitos direcionadas ao poder público por grupos 
articulados em torno de pertencimentos identitários, não podemos deixar 
de citar também casos de matérias que abordam demandas relacionadas 
ao modo como esses grupos são representados em diferentes discursos. 
Direcionadas ao poder público ou não, essas reivindicações dizem 
respeito mais diretamente a demandas por reconhecimentos de grupos 
historicamente marginalizados e remetem a tentativas de construção de 
políticas identitárias propriamente ditas.

Assim, desde o final dos anos 1980, o exame da cobertura jornalística 
dá conta de registros de discursos circulantes a respeito da existência 
de problemáticas relacionadas à representação da mulher nas mídias, 
na cultura e nas artes. É o caso, por exemplo, de uma matéria intitulada 
Dia da mulher, dia de avanços, publicada em 9 de março de 1988, no 
jornal O Estado de S. Paulo, a propósito de mobilizações em torno do 
dia internacional da mulher. O lide da notícia destaca declarações de 
Jacqueline Pitanguy, então presidente do Conselho Nacional dos Direi-
tos da Mulher, defendendo que “além da discriminação do dia-a-dia, 
é preciso enfrentar o problema na propaganda e até no livro didático” 
(“Dia da mulher, dia de avanços”, 1988).
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De fato, o enfrentamento de representações consideradas preconceitu-
osas na propaganda aparece com destaque entre as bandeiras levantadas 
pelo órgão na época. Uma notícia publicada pela Folha de S. Paulo 
em 28 de fevereiro de 1988, por exemplo, aborda uma manifestação 
do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher contra uma propaganda 
voltada à prevenção da AIDS. Intitulado Mulheres criticam cartaz contra 
AIDS, o texto informa que um cartaz de uma campanha do Ministério 
da Saúde voltada à prevenção da síndrome teria gerado protestos por 
apresentar a imagem de um rosto feminino acompanhado dos dizeres 
“Quem vê cara, não vê Aids”.

Chama a atenção a declaração apresentada pela presidente do 
Conselho, Jacqueline Pitanguy, para justificar as críticas endereçadas à 
publicidade: além da ideia de que a propaganda reforçaria o estereótipo 
da mulher enquanto “mensageira do mal”, ela afirmou em ofício que 
“não se justifica o uso de um rosto feminino para veicular a campanha 
de Aids, uma vez que a mulher não pertence aos grupos de risco mais 
visados pela doença” (“Mulheres criticam cartaz contra Aids”, 1988).

Se observarmos a propaganda em questão, verificamos que ela de 
fato mobiliza regimes de representação – cristalizados em cadeias de 
discursos circulantes – em que o feminino é aproximado das ideias 
de ambiguidade, sedução, traição, inconstância. Ao mesmo tempo, é 
interessante observar que a declaração de Jaqueline Pitanguy revela, 
como pressuposto, a ausência de preocupação em integrar a crítica 
feminista a uma perspectiva identitária mais ampla – tendência que, 
nos anos 2010, seria revertida em discursos circulantes que atravessam 
a cobertura jornalística. Este será, como veremos, um dos pontos de 
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virada verificados nos sentidos sobre gênero que perpassam o debate 
público midiatizado.

A questão da representação da mulher em livros didáticos já havia 
aparecido em uma pequena notícia da Folha de 31 de março de 1986 
intitulada Debate discute a imagem da mulher no livro didático. A matéria 
trata de decisão anunciada por Zuleide Araújo Teixeira, então coorde-
nadora da Comissão de Educação do Conselho Nacional dos Direitos 
da Mulher, de reivindicar participação na Comissão Nacional do Livro 
Didático com o objetivo de “mudar a imagem da mulher transmitida 
nos livros escolares” (“Debate discute a imagem da mulher no livro 
didático”, 1986, p. 24). O texto aborda ainda as discussões realizadas 
durante um debate na Universidade de Brasília (UnB) que teriam levado 
à decisão do órgão. Entre os tópicos debatidos, destaca-se a existência 
de “impedimentos simbólicos” ao ingresso de mulheres em certas pro-
fissões em livros escolares.

Sobre tema correlato, o jornal O Globo publicou a notícia Conselho 
combate os preconceitos contra a mulher em 12 de maio de 1986, que 
dava conta da preocupação do Conselho sobre a discriminação contra 
a mulher no ambiente escolar e o modo como ela era representada em 
materiais didáticos:

Agora, na sua gestão, Jacqueline [Pitanguy] pretende analisar os 
livros didáticos, que, a seu ver, são os instrumentos com os quais 
se começam a construir os estereótipos da discriminação:
– Eles sugerem a mulher como figura passiva e submissa, com 
componentes de histeria e emoção, enquanto o homem aparece 
como uma figura racional, agressiva, que toma as iniciativas, explica 
Jacqueline. (“Conselho combate os preconceitos contra a mulher”, 
1986)
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É também do Globo uma das ocorrências mais antigas de nosso 
corpus a abordar a relação entre mídias e políticas identitárias. Publi-
cada em 7 de julho de 1985, a notícia Direitos da mulher, uma batalha 
de Ruth Escobar anuncia a implantação do Conselho Nacional dos 
Direitos da Mulher e aborda a trajetória e opiniões da deputada respon-
sável por elaborar o projeto de criação do órgão. Segundo a matéria, 
Ruth Escobar considerava a sociedade brasileira conservadora, razão 
pela qual defendia a necessidade de criação de campanhas nacionais 
precedendo os programas do Conselho com o objetivo de conscientizar 
as mulheres sobre seus direitos e para que “os homens encarem com 
seriedade a questão”:

– Nós sabemos que não vamos conseguir muito – disse ela – se não 
tivermos uma alavanca de transformação. Por isso, vamos pedir ao 
Governo o espaço diário de dez minutos que ele tem nas emissoras 
de rádio e televisão. Acho que, a partir de 1º de setembro, teremos 
nossos filmes no ar, abrindo um debate nacional sobre a questão 
feminina. (“Direitos da mulher, uma batalha de Ruth Escobar”, 1985)

Já em 4 de abril de 1987, uma notícia do Globo dá conta de uma 
nota de repúdio do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher dirigida, 
dessa vez, ao modo como a imprensa teria construído, em uma cober-
tura de assassinato, a imagem de figuras femininas. Ao final do texto, 
não apenas o jornalismo, como também o poder judiciário tornam-se 
objeto da crítica divulgada pelo órgão: “‘Verifica-se, mais uma vez, que 
perante a Justiça e a imprensa brasileiras a mulher, mesmo quando é 
vítima, continua colocada como ré’”. Na abertura da matéria, a posição 
do Conselho assume contornos mais precisos:
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O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher lançou ontem nota 
repudiando o modo como estão sendo veiculadas as notícias sobre o 
inquérito da morte de Elizabeth Araújo Bezerra. Segundo a entidade, 
“em vez de os acusados terem sua vida esmiuçada, é o oposto que tem 
ocorrido. Investigam-se as fontes de renda de Vera Lúcia Bezerra” 
[irmã da vítima]. (“Mulheres criticam preconceito no caso”, 1987)

Outro caso interessante que evidencia a centralidade atribuída ao 
papel da representação nas lutas identitárias é o da notícia A imagem 
da mulher reformulada pelo vídeo, publicada em 18 de março de 1987 
pelo Globo. O texto aborda o evento “I Vídeo Mulher”, que seria rea-
lizado em poucos dias no Teatro Nacional de Brasília, com promoção 
do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e da Fundação Cultural 
do Distrito Federal. Aberto à exibição de conteúdos audiovisuais cuja 
única exigência era a de abordarem “uma temática feminista”, a mos-
tra competitiva incluía premiação em dinheiro aos melhores vídeos, 
selecionados em função de seu “valor artístico e a contribuição que o 
trabalho traz para a formação e o enriquecimento da real imagem da 
mulher”. Paralelamente, aconteceria também um Encontro de mulheres 
profissionais de vídeo, com o objetivo de garantir um espaço para a 
“reflexão sobre o papel da mulher na produção videográfica, além do 
exame de questões concretas como as ligadas à produção e distribuição” 
(“Mulheres criticam preconceito no caso”, 1987).

Esta última matéria representa um exemplo bastante característico 
de uma tendência observada nos anos 1980 no modo como questões 
relacionadas à representação são abordadas nas matérias jornalísticas 
do corpus. Em primeiro lugar, é evidente a centralidade assumida pelo 
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher no debate da época, assim 
como o fato de os jornais – em maior ou menor grau – conferirem 
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espaço e visibilidade relativamente significativos às discussões pro-
postas pelo órgão. Nesse sentido, a década de 1980 é marcada por 
discursos circulantes que apontam a representação e a cultura como 
tópicos fundamentais à discussão sobre pautas identitárias. Ao mesmo 
tempo, trata-se de discursos fortemente institucionalizados, que gozam 
de espaço significativo na cobertura da imprensa – possivelmente, por 
seu caráter institucional – e que, no que diz respeito ao debate sobre 
gênero, parecem voltar-se exclusivamente à representação da mulher 
em detrimento da discussão sobre a representação de LGBTs.

Nos anos 1990, a cobertura jornalística é marcada por um relativo 
arrefecimento do debate sobre o papel da representação em lutas identitá-
rias, enquanto os anos 2000 e 2010 apontam para uma rearticulação dos 
contornos dessa discussão, que assume manifestações bastante diversas 
daquelas identificadas na década de 1980. O que se nota, em anos mais 
recentes, é uma tendência à desinstitucionalização dos discursos circu-
lantes sobre a representação da mulher e LGBTs referidos na cobertura 
jornalística; com isso, esses discursos se tornam transversais a muitas 
discussões – ainda que nem sempre apareçam como foco central das 
matérias –, ao mesmo tempo em que assumem arranjos mais difusos.

Como exemplo, podemos citar matérias que abordam polêmicas 
geradas por declarações de figuras políticas consideradas de caráter 
machista. Em 9 de março de 2005, o Estado publicou uma notícia 
intitulada ‘Não sejam tão desaforadas’, sobre uma “brincadeira” do 
então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em seu dis-
curso a propósito do dia internacional da mulher realizado em Apodi, 
município do Rio Grande do Norte. A fala de Lula – que pediu que 
as mulheres se contentassem com os espaços até então conquistados 
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na política – repercutiu negativamente entre as presentes. Duas delas 
– Raimunda Celestino, coordenadora de política das mulheres da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), e 
Maria Gerusa Costa, representante das quebradeiras de coco de babaçu do 
Nordeste – manifestaram críticas em relação à fala de Lula, ressaltando 
o preconceito nela contido e defendendo a importância da ampliação da 
participação de mulheres na vida pública. No limite, o que está em jogo, 
na matéria, é o limite, fixado por discursos em circulação, entre repre-
sentações sobre a mulher tidas como aceitáveis e aquelas consideradas 
inadequadas – ainda que tais posicionamentos não possuam o grau de 
institucionalização que notamos em relação a matérias dos anos 1980.

Situação semelhante é registrada pela notícia Temer polemiza ao 
ligar mulher e tarefa de casa, publicada em 9 de março de 2017, pelo 
Estado. A matéria cita a repercussão negativa a uma declaração do então 
presidente da República, Michel Temer, em discurso de homenagem ao 
dia internacional da mulher:

Ao falar da participação da mulher na economia, ele afirmou que 
ninguém é mais capaz do que elas para “indicar desajustes nos preços 
do supermercado” e que ninguém é melhor para “detectar flutuações 
econômicas, pelo orçamento doméstico maior ou menor”.
Depois, ao comentar as perspectivas do governo para a melhora do 
mercado de trabalho, Temer disse que, quando a economia voltar 
a crescer, a mulher, “além de cuidar dos afazeres domésticos”, terá 
mais oportunidades de emprego.
O presidente ressaltou também que a formação dos filhos em casa 
não fica a cargo dos homens, mas sim das mulheres. (Rocha & 
Monteiro, 2017)

Embora dê espaço a declarações de parlamentares que se manifestaram 
contra e a favor do então presidente, a matéria não apresenta detalhes sobre 
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a repercussão do discurso de Temer nas redes sociais. Na mesma data, o 
Globo noticiou o caso em matéria intitulada Dia da mulher e de gafes; 
no texto, ao lado do comentário do senador Renan Calheiros sobre as 
declarações do presidente, são apresentadas falas de Ana Paula Souza, 
responsável pelas hashtags #NãoQueroFlores e #NãoSouObrigada, e 
Carol Patrocínio, da comunidade de mulheres Comum.Vc, que criticam, 
entre as ideias presentes na fala de Temer, tanto a imagem de submissão 
feminina quanto a responsabilização da mulher pela criação dos filhos.

Os textos de 2017 sobre a polêmica criada pelo pronunciamento 
de Temer – assim como a matéria de 2005 a respeito da repercussão 
negativa do discurso de Lula – lançam luz sobre o caráter difuso e não 
institucionalizado assumido, nos anos 2000 e 2010, por discursos cir-
culantes que se voltam para a problematização, sob óticas identitárias, 
de representações consideradas preconceituosas, estereotipadas e/ou 
ofensivas. Parece-nos sintomático ainda que os dois exemplos eviden-
ciem não apenas a mobilização de tais discursos a partir de lugares 
externos à política institucional, como também o direcionamento de 
críticas e contestações a representações produzidas justamente na esfera 
da política institucional.

Embates entre Discursos Circulantes no Debate Público

O jornalismo de referência situa-se, na contemporaneidade, entre 
diferentes discursividades políticas que se tensionam no universo dis-
cursivo: de um lado, discursos modernos sobre a democracia baseada 
no cálculo da maioria, o papel do Estado e da nação, a razão e a uni-
versalidade, o papel das instituições etc.; de outro, uma discursividade 
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emergente que desloca discursos fundantes da modernidade e confere 
importância central à cultura, à representação e a lutas identitárias.

São embates entre discursividades como essas que nos interessam 
aqui. Focalizamos, especialmente, como eles são representados na 
cobertura jornalística construída por Estado, Globo e Folha, assumindo 
a forma ora de confronto entre argumentos, ora de impasse entre ato-
res sociais e instituições, ora de choque entre “culturas” ou “épocas”. 
Em todo caso, tais embates ocupam posição de destaque na cobertura 
jornalística sobre temáticas de gênero, atuando como lócus estratégico 
à produção de sentidos nas narrativas diárias da imprensa.

Entre as formas de oposição em relação a discursos identitários, 
destaca-se aquela materializada no papel desempenhado por diferentes 
instituições. Tais conflitos são fixados em discursos circulantes que 
apontam posições institucionais como locais de contraponto em relação 
à defesa de pautas de gênero, sendo apresentados de modo, muitas vezes, 
polarizado. Presente desde os primeiros anos cobertos pelas matérias 
do corpus, a representação de conflitos com instituições religiosas, 
especialmente a Igreja Católica, é um desses casos.

Em relação à mulher, o aborto representa o foco mais recor-
rente de dissensos. Publicada em 8 de março de 1990 pelo jornal 
O Estado de S. Paulo, a notícia intitulada Católica defende aborto 
evidencia a existência de discursos circulantes em que o contraponto 
“Igreja” x “aborto”, ou ainda “Igreja” x “feminismo”, cristaliza-se. 
Mais do que isso, pode-se inferir que o jornal assume que, ao menos 
no espaço público de que faz parte, tais discursos são de conhecimento 
geral, como fica claro quando consideramos a mobilização de sentidos 
implícitos operada na manchete em questão – se o jornal noticia uma 
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católica que defende o direito ao aborto, é porque se pressupõe que o 
mais recorrente seja existirem católicas que se opõem ao aborto, de 
modo que se pode subentender o grau de novidade do assunto em foco 
na matéria. Já no primeiro parágrafo do texto, a polêmica pressuposta 
no título é referida de maneira direta:

Misógina e manipuladora. Com esses adjetivos pouco gentis, a 
médica uruguaia Cristina Grela, coordenadora na América Latina do 
movimento Católicas pelo Direito de Decidir, caracterizou a relação 
da cúpula de sua Igreja com fiéis do sexo feminino. “Existem [sic] 
um ódio ancestral contra a mulher”, afirma ela. Em visita a São 
Paulo para participar de debates sobre o Dia Internacional da Mulher, 
Cristina explicou por que um movimento católico defende um dos 
temas mais polêmicos do ideário feminista – o direito ao aborto –, 
considerado uma heresia pela parcela majoritária dos integrantes 
de sua fé. (Portela, 1990)

Embora o contraponto representado pela Igreja Católica em relação 
a ideais feministas permaneça durante todo o período de observação – a 
exemplo das matérias, citadas anteriormente, sobre um caso de exco-
munhão dos envolvidos na interrupção da gestação de uma menina de 
9 anos estuprada pelo padrasto, em 2009 –, os últimos anos são marca-
dos pelo surgimento de discursos circulantes que situam outros grupos 
religiosos como polo opositivo de pautas de gênero. É o caso de grupos 
evangélicos, notadamente neopentecostais, em relação a reivindicações 
da comunidade LGBT.

Não obstante, o modo como esse contraponto aparece no espaço 
público dos jornais, a partir das matérias jornalísticas analisadas, possui 
algumas particularidades relevantes. Isso porque, nos discursos circu-
lantes aí representados, a grande força de oposição a pautas como a 
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união civil homoafetiva e a criação de leis criminalizando a homofobia 
não são as igrejas em si, mas sim, a interpenetração entre os campos 
religioso e político materializada, principalmente, na figura da “bancada 
evangélica” no Congresso Nacional.

Tal polarização é pressuposta, por exemplo, na manchete Dilma 
defende LGBT mas evita ataques à cura gay, publicada em 29 de junho 
de 2013 em O Estado de S. Paulo. A matéria aborda a reunião realizada 
pela então presidenta da República, Dilma Rousseff, com representan-
tes de movimentos LGBTs, durante a qual a chefe do Executivo teria 
evitado se pronunciar sobre o projeto de “cura gay”, que tramitava no 
Congresso à época e propunha que homossexuais pudessem ser “tra-
tados” por psicólogos como “doentes”. Segundo o texto, o “silêncio 
de Dilma” devia-se “ao temor de desgastes com as bancadas católica e 
evangélica” (Moura, 201).

Em anos mais recentes, tornam-se recorrentes referências à existência 
de pressões religiosas sem que se especifique sua origem exata, dado 
que pode ser indicativo de uma maior dispersão dos discursos que se 
contrapõem a reivindicações identitárias, os quais se apresentam agora 
fragmentados, sendo produzidos a partir de igrejas e grupos religiosos 
diversos. Ao mesmo tempo, trata-se de discursos amplamente gene-
ralizados, com presença fortemente institucionalizada em setores do 
Estado. Quase ao final da matéria do Estadão citada acima, logo após 
a retranca “Queixas”, lê-se:

Nos últimos anos, o governo Dilma adotou atitudes que provocaram 
críticas de militantes, como a suspensão, em maio de 2011, de um 
kit anti-homofobia para escolas do ensino médio. Pressionada por 
religiosos, Dilma disse então que o governo não faria “propaganda 
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de opções sexuais” nem iria interferir “na vida privada das pessoas”. 
(Moura, 2013)

Como esse último exemplo evidencia, o próprio Estado assume 
uma posição de contraposição em relação a demandas identitárias na 
representação do debate público construída pelos jornais. Não obstante 
algumas matérias relatem casos de figuras políticas ou ações do poder 
público favoráveis a pautas de gênero, essas situações constituem mais 
exceção do que regra: um sentido recorrente na cobertura jornalística 
diz respeito à demarcação de uma relação de tensão entre os poderes 
executivo, legislativo e judiciário (especialmente, os dois primeiros) 
ou seus integrantes e discursos encampados por movimentos sociais, 
entidades ou grupos que representam os interesses de mulheres e LGBTs. 
Tal oposição é apresentada como resultado ora de lentidão e burocracia 
excessivas, ora do descaso de integrantes da máquina estatal, ora de 
articulações próprias do jogo político.

Há muitos exemplos que poderíamos citar para ilustrar essa repre-
sentação. Além dos casos que mencionamos – como as articulações 
lideradas pela banca evangélica no Congresso e declarações polêmi-
cas por parte de figuras políticas –, a crítica à resistência em relação à 
ampliação da participação feminina na política é um aspecto recorrente 
na cobertura, sobretudo a partir do final dos anos 2000. Publicada em 
8 de março de 2017, a reportagem da Folha de S. Paulo intitulada 
Crítica feminina é igual na direita e esquerda aborda o machismo no 
campo político institucional e remete à existência de um contraponto 
entre sua estrutura e funcionamento e reivindicações de mulheres por 
maior inclusão e representatividade:



155

“As reclamações das mulheres são as mesmas na direita e na 
esquerda”, diz a professora e pesquisadora da UFPR Luciana Panke 
à Folha. (Boldrini, 2017, par. 1).
De acordo com a professora, a necessidade de provar que tem 
condições de governar é mais forte nas mulheres do que nos homens. 
“Todas as mulheres que eu entrevistei tinham uma ótima formação, 
melhor do que muitos dos seus pares homens, e mesmo assim elas 
tinham que se provar o tempo todo”.
Essa seria, diz a pesquisadora, uma das razões para a baixa presença 
de mulheres na política. No Brasil, por exemplo, a porcentagem de 
mulheres na Câmara dos Deputados não chega a 10%. (Boldrini, 2017, 
pars. 6-7).

No caso da cobertura da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, 
uma reiteração semântica também chama a atenção, principalmente na 
década de 2010: a referência ao caráter político de protestos realizados 
durante o evento contra figuras políticas específicas, sobretudo integrantes 
do poder executivo, ou ao campo político de modo geral. É interessante 
observar que esse sentido surge justamente em um momento em que a 
cobertura jornalística começa a sinalizar a existência de tentativas de 
aproximação por parte da esfera da política institucional em relação 
ao contexto dos discursos identitários, dada pela presença de políticos 
na Parada, por exemplo; no entanto, tais tentativas são muitas vezes 
tomadas com desconfiança em discursos referidos nas matérias. Vejamos 
alguns exemplos:

Política, balada e beijos na Parada
A 14ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, que ocorreu ontem 
entre 10 e 20 horas, teve intervenções políticas. Com o tema “Vote 
contra a homofobia”, a manifestação – com público estimado em 
3 milhões de pessoas – repudiava senadores, vereadores e candidatos 
que são contra gays. Porém, no fim, a maioria que estava lá foi mais 
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para badalar, beijar, ver e ser visto. E a política acabou em segundo 
plano. (Vilicic & Sampaio, 2010)

Parada Gay tem ‘Amar sem Temer’ e SP tomada
A crise política foi lembrada pelos participantes. Embora os coros 
de “Fora, Temer” tivessem sido escassos e durado pouco em meio 
ao barulho da festa, havia muitos cartazes e faixas com críticas ao 
governo e grande quantidade de pessoas portavam bótons e cartazes 
com frases como “Amar sem Temer” e “Não me venha com indiretas”. 
(Arreguy, 2017, par. 3)

Parada LGBT de São Paulo tem faixas e gritos de ‘Fora, Temer’
Apesar do discurso de organizadores do evento e da Prefeitura de 
São Paulo para que os trios elétricos não trouxessem mensagens 
contra políticos, a 20ª Parada do Orgulho LGBT foi marcada neste 
domingo (29) por manifestações, cartazes e faixas contrários ao 
presidente interino, Michel Temer (PMDB). (“Parada LGBT de São 
Paulo tem faixas e gritos de ‘Fora, Temer’”, 2016a)

Pela 1ª vez desde 2013, Haddad não comparece
O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), não compareceu 
à Parada LGBT deste ano. É a primeira vez que Haddad não vai ao 
evento desde que assumiu o cargo, em 2013. (“Pela 1ª vez desde 
2013, Haddad não comparece”, 2016b, par. 1)
Na edição do ano passado, militantes LGBT cobraram de Haddad e 
do governador Geraldo Alckmin (PSDB) mais verbas para o evento 
e maior atuação dos respectivos governos contra a homofobia. 
(“Pela 1ª vez desde 2013, Haddad não comparece”, 2016b, par. 3)

Parada Gay de SP tem tom político e pedidos de ‘intervenção do 
amor’
Cartazes dizem ‘Menos Bolsonaro, mais Beyoncé’; prefeito Bruno 
Covas (PSDB) é vaiado. (Saldaña, 2018)

Os exemplos ilustram com clareza não apenas a representação de 
tensões entre Estado e reivindicações LGBT que marca a cobertura 
jornalística, como também o fato de que, na representação do debate 
público construída pelos jornais, há uma evidente polarização entre a 
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discursividade política tradicional (representada pelo campo da política 
institucional) e a discursividade política emergente na contemporanei-
dade, fortemente ligada a questões identitárias. Essa polarização fica 
particularmente clara no primeiro excerto, publicado no Estadão de 
7 de junho de 2010: nele, pressupõe-se uma cisão entre o sentido de 
“política” – associado, em discursos circulantes aos quais ao jornal se 
conecta neste caso, à política institucional – e a intenção dos participantes 
da Parada, que queriam “ver e ser vistos”. Em outros termos, pressu-
põe-se aí uma oposição entre o que seria “político de fato” e a busca 
por visibilidade como é proposta em discursos identitários, inclusive 
naqueles encampados pela organização do evento.

Os desafios enfrentados à concretização de demandas de gênero 
também são representados, na cobertura, em matérias que abordam a 
presença feminina nos esportes. Um exemplo claro pode ser encontrado 
na matéria intitulada Sempre em frente, publicado pelo Globo em 8 de 
março de 2016:

Além de atletas de sucesso, elas são, antes de tudo, mulheres. E, como 
tais, vivem na pele as situações diversas por quais todas passam: 
desde o preconceito no ambiente de trabalho a cantadas nas ruas. 
Na última reportagem da série #OJogoDelas, em homenagem ao 
Dia Internacional da Mulher, que se comemora hoje, destacamos 
algumas de suas opiniões sobre machismo, medo, vaidade, sonhos. 
– Ser mulher é ser o que bem entender, é oportunidade, é libertação 
– diz a nadadora Joanna Maranhão, eu tem um sonho em comum 
a muitas mulheres. – Quero ser mãe e empoderar meu filho/filha. 
Se em alguns esportes homens e mulheres caminham juntos, em 
outros, como o futebol, ainda há um longo caminho a se percorrer. 
Quem está nele não pensa em desistir, mas enfrenta diariamente o 
olhar enviesado de quem acha que ainda existem lugares em que a 
presença feminina não é bem-vinda:
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– Algumas pessoas ainda têm aquilo de que é algo de menino, 
que menina não pode fazer ou ter – lamenta a atacante da seleção 
brasileira de futebol Cristiane. – Sonho com o dia em que minha 
modalidade seja reconhecida como merece.
Todas se espelham em mulheres fortes para seguir adiante. Seja a 
própria mãe ou atletas consagradas, o exemplo vem de quem, do 
jeito que for, ajuda a escrever novos capítulos da história feminina 
no mundo. (Furtado, 2016)

O tom de superação presente no texto remete a outra forma de 
tensionamento em relação a discursos identitários representada no espaço 
público dos jornais de referência: histórias de trajetórias de sucesso que 
operam como negociações, mais ou menos eficientes, entre discursivi-
dades. É o caso, por exemplo, da entrevista publicada em 8 de março 
de 2010, pela Folha de S. Paulo, com a então presidente do Flamengo, 
Patrícia Amorim:

Meu técnico dizia: ‘Você e homem’. E isso era um elogia pra mim
A ex-nadadora e atual presidente do Flamengo diz que, para ser 
aceita como cartola, não precisa usar lógica masculina
Dois meses após chegar à presidência do clube mais popular 
do país, Patrícia Amorim, 41, ainda não se deu conta do que 
representa simbolicamente ser mulher e prosperar em um universo tão 
marcadamente masculino – e machista – quanto o futebol. “Não parei 
para pensar nisso. Não deu tempo. Acho até bom. Se parasse, talvez 
chegaria à conclusão de que, de repente, cheguei longe demais, e 
essa não é a ideia”, afirma. (Bastos, 2010)

Ainda em relação ao esporte, também se destacam iniciativas que 
procuram construir espaços de abertura a demandas identitárias no 
ambiente, reconhecido como tradicionalmente machista e homofóbico, de 
diversas modalidades. É este o foco da notícia Gays se organizam para 
tirar esporte do armário, publicada em 29 de maio de 2005 na Folha:
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Os gays brasileiros apontam para um novo alvo para ganhar pontos 
na luta contra o preconceito e aumentar a participação na sociedade: 
tirar o esporte do armário.
Impulsionados pela intenção de São Paulo em sediar os Out Games 
de 09, defensores das causas GLBT (Gays, Lésbicas, Bissexuais e 
Transgêneros) e atletas começam a traçar a criação de uma entidade 
controle o esporte gay. (Lajolo, 2005)

A família também aparece, na representação do debate público, 
como um espaço potencialmente conciliatório: embora a instituição do 
casamento vincule-se historicamente à hegemonia da heterossexualidade 
como sexualidade normatizada, reivindicações por parte de movimentos 
LGBTs pelo direito à união civil homoafetiva ganharam espaço desde 
os anos 1990 no Brasil, mostrando-se engajadas na construção de um 
outro regime de representação para sexualidades tradicionalmente 
consideradas “desviantes”. Além disso, destacam-se matérias que 
relatam histórias de famílias que representam espaços de acolhimento e 
aceitação de membros não heterossexuais, frequentemente sob a forma 
de narrativas de reconciliação e superação de preconceitos, como os 
seguintes exemplos:

“Vivo feliz com meus dois pais”
Aldo e Pedrinho estão juntos há 20 anos. Formam uma família, 
por isso queriam filhos, como toda família quer. Então adotaram 
Isabella, que tinha três meses.
Quando Isabella fez cinco anos, eles adotaram Ninna, que tinha 
48 horas quando veio para a casa.
As leis que regem a adoção exigem que os pais, ou o pai e a mãe, 
tenham condições de cuidar da criança. Casais homossexuais são 
sempre vistos como suspeitos, por preconceito, e por isso quase não 
têm chances de adotar.
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Para driblar esse preconceito, o pai Pedrinho Fernandes adotou 
Isabella Karoline Fernandes, hoje com 15 anos. E o pai Aldo Sobral 
adotou Ninna Victoria Sobral, hoje com 10 anos.
Os dois, que têm 40 anos, são chamados de pais, o pai Aldo e o pai 
fofo, porque Pedrinho “é mais gordinho”, diz Isabella. (“Vivo feliz 
com meus dois pais”, 2004a)

Transformista tem apoio materno
De dia ele é Jeferson Ribeiro, 27, um bem-sucedido cabeleireiro, 
até mesmo assediado pelas mulheres. À noite ele é Flávia Monteiro, 
1m80, que desperta tentações nos homens.
Em casa, o guarda-roupa é dividido igualmente: metade para Jeferson, 
metade para Flávia.
Jeferson é transformista, não quer ser visto como travesti e não se 
imagina como heterossexual.
Débora Ribeiro, 61, a mãe de Jeferson, hoje é uma amiga a 
acompanhá-lo em boates e torcer “pela Flávia” nos desfiles em que 
participa como transformista.
Mas nem sempre foi assim. “Meu pai, mineiro conservador, dizia 
que botaria no paredão todos os gays. Minha mãe falava que preferia 
qualquer coisa na vida, menos um filho homossexual. Eu ouvia 
aquilo e ficava pensando o que seria de mim”.
Quando tinha 16 anos, alguém contou para a mãe que ele freqüentava 
[sic] boates gays. Débora Ribeiro mudou-se com o filho para o norte 
de Minas. “Era uma cidade pequena, a mãe achava que assim ia me 
curar”, diz Jeferson.
Ele chegou a fingir que tinha vida heterossexual, mas quando a mãe 
descobriu colocou-o para fora. Jeferson deixou o salão de cabeleireiros 
onde ele e a mãe trabalhavam juntos e se tornou um bem sucedido 
profissional, num dos mais caros salões da cidade.
Diante do convite do filho, a mãe foi conhecer a boate e os amigos. 
“Agora, a grande maioria dos seus amigos são gays. Nós criamos 
uma menina juntos. E ela morou na mesma casa onde eu vivia com 
meu namorado” (“Transformista tem apoio materno”, 2004b)

Finalmente, uma última forma de embate entre discursos represen-
tada nas matérias jornalísticas diz respeito à apresentação do mercado, 
fortemente ancorada em ideais econômicos neoliberais, como local 
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privilegiado de realização de reivindicações identitárias. É o caso da 
reportagem intitulada Abrindo portas, publicada pela Folha em 7  e junho 
de 2009 no caderno Dinheiro, que tem como subtítulo: “Com sacrifício, 
executivos rompem preconceito, saem do armário e conquistam espaço 
no mercado de trabalho”. Como se pode supor, a matéria enfatiza aspec-
tos do mundo corporativo e dá visibilidade a trajetórias individuais de 
sucesso profissional e ascensão econômica:

Quando começou sua carreira na Caixa Econômica Federal, há oito 
anos, a publicitária Mariana Tavares, 31, não tinha se assumido 
como lésbica no departamento de marketing, onde atuava como 
analista. Acabou suportando piadas preconceituosas feitas por um 
colega de repartição.
“Ele vivia repetindo que o banco estava cheio de gay e sapatão se 
alastrando que nem erva daninha”, diz. “Repetia também que isso 
[a homossexualidade] era uma peste e que tinham de encontrar um 
pesticida bom. Também falava que o problema das lésbicas era não 
ter arrumado um homem que desse conta do recado”.
Hoje, Mariana é coordenadora de projetos especiais da Caixa, 
cargo executivo superior ao do colega. Quando se encontram pelos 
corredores do banco, ele evita cumprimentá-la.
Servidor do Banco do Brasil há 34 anos, Augusto Andrade, hoje 
gerente da ouvidoria interna da instituição, diz que, no começo de 
sua carreira, quase perdeu uma promoção por ser “assumidamente” 
gay. “O que me salvou foi um ‘piti’ de um dos representantes do 
banco, que decidia as promoções. Na minha frente, ele disse que 
os outros não queriam me premiar só porque eu era gay. Acabei 
conseguindo o cargo”. (Wiziack & Rolli, 2009)

Outro exemplo claro de abordagem altamente “economicizada” 
sobre gênero, como ela aparece principalmente a partir dos anos 2000 
na cobertura dos jornais de referência brasileiros, pode ser encontrado 
em uma matéria publicada pela Folha em 8 de março de 2018, já citada 
anteriormente neste capítulo, que apresenta os resultados de um estudo 
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sobre desigualdade salarial realizada pelo pesquisador Rafael Ribeiro 
dos Santos, que teve como ponto de partida a situação da própria esposa:

Ciente do impacto da desigualdade sobre o orçamento do casal – 
que ainda não tem filhos –, o estatístico começou a refletir sobre 
esse custo para a sociedade e resolveu pesquisar o tema durante o 
mestrado em Economia no Insper.
Os resultados da tese recém-concluída confirmam: a discriminação 
contra a mulher no mercado de trabalho reduz o crescimento 
econômico.
Segundo o estudo, entre 2007 e 2014, cada 10% de aumento na 
diferença entre salários – que tenha relação com o preconceito de 
gênero – reduziu em cerca de 1,5% a expansão do PIB per capita 
dos municípios brasileiros. (Fraga, 2018, pars. 4-6)
“É uma descoberta importante. Mostra que a injustiça contra a mulher 
não é apenas questão de injustiça social. Também gera ineficiência 
econômica”, diz Regina Madalozzo, que orientou a dissertação de 
Santos. (Fraga, 2018, par. 9)

Como o texto evidencia, mesmo quando consideramos casos de 
matérias que chamam a atenção para problemas sociais – como a desi-
gualdade salarial entre homens e mulheres, por exemplo –, não raro a 
justificativa para a necessidade de superação das injustiças é apresentada 
a partir de discursos do campo econômico.

Argumentos em Comentários Jornalísticos

Além de notícias e reportagens, a identificação de reiterações de 
sentido pode considerar também os textos classificados como “comen-
tários” – ou seja, artigos de opinião, colunas, crônicas etc.17 Para isso, 

17. Considerando sua especificidade enquanto expressão das posições institucionalmente 
sustentadas pelos jornais, excluímos de nosso horizonte, neste momento, editoriais 
publicados pelos veículos em foco.
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concentramo-nos na observação de argumentos recorrentes nesse gênero 
jornalístico. Ao mesmo tempo em que representam um recorte dos 
argumentos em disputa no debate público midiatizado, os comentários 
jornalísticos operam, na lógica do contrato de comunicação dos jornais 
de referência, como espaço privilegiado de encenação do diálogo social.

Há ainda mais um motivo que justifica o direcionamento de um olhar 
mais detido sobre esses textos: é que a própria natureza dissertativa do 
gênero “comentário” – em contraposição à organização narrativa do 
gênero “relato” – favorece a visualização de argumentos posicionados 
em debates sobre gênero e disputas identitárias. Assim, nas próximas 
páginas, destacamos, dentro de um universo de 81 comentários que inte-
gram o corpus considerado nesta pesquisa, os textos em que a discussão 
sobre questões identitárias se apresenta de modo mais aprofundado.

Em torno de Feminismo(s) e Feminino(s)

Entre as matérias jornalísticas sobre temáticas de gênero, é possível 
identificar argumentos recorrentes em artigos publicados nos anos 1980 
e início dos 1990 a respeito do estatuto do movimento feminista e o 
próprio significado da ideia de “feminismo”. Em texto de 8 de março 
de 1992, por exemplo, Marta Suplicy escreveu para o Estado a respeito 
do que a autora definiu como “três fases” do feminismo ao longo dos 
trinta anos anteriores. Em referência ao primeiro momento, correlato 
do que se costuma denominar como primeira onda feminista, Suplicy 
critica a busca de igualdade em relação ao masculino:

O primeiro momento se caracterizou pela luta pela igualdade de 
direitos, o que, no Exterior, nos anos 60, levou a uma briga com 
o homem/inimigo e, no Brasil, nos anos 70, não deu mais do que 
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alguns números do jornal O Pasquim (festejado e influente jornal 
carioca que teve seu sucesso na época da ditadura), chamando 
as feministas de mal-amadas e sapatonas, mas que determinou a 
coloração pejorativa do feminismo no Brasil por muitos anos [grifo 
da autora]. (Suplicy, 1992)

O reconhecimento da existência de sentidos negativos corrente-
mente associados ao feminismo parece em muitos textos da mesma 
época. É o caso do artigo intitulado Mulheres subversivas, escrito por 
Carmen Barroso para a Folha de 10 de fevereiro de 1986, que discute 
o processo de institucionalização do movimento feminista durante a 
transição democrática, focalizando especialmente o papel e a atuação 
do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDC). No início das 
reflexões propostas pela autora, lemos o seguinte trecho:

O que assistimos no momento é paradoxal. A crescente aceitação de 
idéias feministas – ainda que diluídas – por contingente cada vez mais 
amplo das mulheres brasileiras processa-se paralelamente à relativa 
desmobilização dos grupos históricos que resistiram vigorosamente 
quando o termo feminista era considerado pejorativo, às vezes, até 
pelas próprias organizações que não ousavam definir-se como tal 
[grifos da autora]. (Barroso, 1986)

É interessante notar que tanto o texto de Suplicy quanto o artigo 
de Barroso referem-se à presença de sentidos negativos correntemente 
associados ao feminismo no Brasil, assumindo-os como um dado supe-
rado. O que verificamos, a partir da análise das matérias jornalísticas, 
é que tais sentidos são mais frequentemente apontados ao longo dos 
anos 1980 e início dos 1990, embora seja possível encontrar referências 
a discursos circulantes que os cristalizam também em textos recentes. 
É o caso da crônica Eu não quero parabéns, escrita por Maria Ribeiro 
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e publicada no Globo em 8 de março de 2017, na qual a existência de 
estereótipos negativos em torno da categoria “feminista” aparece como 
pressuposto da reflexão construída:

Eu não quero parabéns, muito obrigada. Também dispenso a rosa 
vermelha, e olha que eu amo rosa. Principalmente vermelha. Amarela 
também, acho lindo. Talvez até prefira, na verdade. Menos óbvio. 
Não, não tem a ver com feminismo, não precisa ficar tenso. Quer dizer, 
talvez tenha, sim. A ver. Com feminismo. Mas, juro, não precisa 
ficar tenso. Não precisa. Mesmo. Não é nada com você. Não é 
nada contra você. Não é sobre você, na verdade [grifos da autora]. 
(Ribeiro, 2017)

Ao lado das referências a estereótipos negativos associados ao femi-
nismo, é possível observar o surgimento, especialmente nos anos 2010, 
de empenhos no sentido de deslocar tais concepções por meio da afirma-
ção de sentidos positivos, como evidencia o desfecho da crônica citada 
de Ribeiro no Globo: “Eu quero a sua mão estendida, companheiro. 
Um outro tipo de flor. Feminismo não é contra você. É a favor de nós 
dois. Pra que a gente tenha os mesmos direitos” (Ribeiro, 2017).

Além das disputas em torno do sentido de feminismo/feminista, 
aparecem em textos de comentário mobilizações diversas da ideia de 
“feminino”. Voltando ao texto de Suplicy, a autora aponta que uma 
contribuição fundamental das reflexões da segunda fase do feminismo 
está na valorização do feminino como diferença – aspecto-chave da 
emergência de lutas pelo reconhecimento e políticas identitárias. Suplicy 
chega a referir-se à elaboração de uma visão mais complexa e cultural 
das categorias de gênero entre o final dos anos 1970 e início dos 1980: 
“algo muito importante ocorre: é quebrado o consenso ideológico do que 
é ser homem e mulher, abrindo-se o caminho para a transformação dos 
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comportamentos vigentes, muitos considerados, até então, ‘inerentes’ 
à condição feminina” (Suplicy, 1992).

Apesar desse posicionamento, o texto apresenta um ponto de virada: 
embora enfatize os papéis sociais de gênero, a autora defende também 
a importância da vivência do “corpo feminino” e de “valores e com-
portamentos femininos”, que não podem ser descartados em virtude da 
concorrência com o homem. O que vemos, portanto, é um argumento 
recorrente também em outros textos analisados: a valorização da 
diferença com base na afirmação de caracteres identitários de algum 
modo essencializados.

Em anos recentes, especialmente a partir da década de 2000, ganham 
destaque nos jornais referências a uma ideia de “diversidade” comportada 
pela categoria de “feminino”. É o que fica evidente, por exemplo, na 
crítica cinematográfica intitulada O feminino em questão, assinada por 
Luiz Carlos Merten para o Estado de 8 de março de 2018. Com foco 
em estreias de filmes “de mulheres, para mulheres”, as obras citadas 
abordam experiências muito diversas entre si: desde um filme brasileiro 
sobre a história de uma pajé até longas sobre mulheres em diferentes 
contextos urbanos, com suas vivências profissionais, sexuais etc.

Entre trechos de declarações de diretoras dos filmes analisados, a 
crítica traz a seguinte fala de Tonie Marshall, quando indagada sobre se 
se considera uma “diretora feminista”: “O que me interessa é o outro. 
Se eu não conseguir expressar o homem, ou a diversidade, estarei me 
limitando. A dialética me interessa menos como confronto do que como 
possibilidade de compreensão mútua” (Merten, 2018).
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Sobre o Papel da Linguagem, Cultura e Educação

Desde o final dos anos 1970, é possível localizar na cobertura da 
imprensa comentários jornalísticos que remetem a discussões sobre a 
representação da mulher, em relação às quais pode-se observar temas 
recorrentes e definir momentos distintos. No final dos anos 1970 e 
início dos 1980, por exemplo, destacam-se questionamentos em torno 
de usos cotidianos da linguagem de forma discriminatória. Naquela 
época, também já se mostravam comuns discussões sobre expressões 
humorísticas – tendência que se mantém até anos recentes.

Um dos casos mais antigos entre os textos analisados é o da crônica 
Os machistas reagem com as piadinhas de sempre, publicada na Folha 
de 8 de março de 1979, em que o autor, Osmar Freitas Jr., aborda a reação 
masculina frente aos avanços do movimento feminista, descrita por ele 
como uma forma de “desviar a atenção do fato para o sarcasmo”, que seria 
a “maior arma machista” (Freitas Jr., 1979). Para o autor, a importância 
do feminismo é reduzida a piadas que expressam de diferentes formas 
o machismo vigente. Nesse sentido, elenca uma série de expressões 
machistas, a partir de falas de personagens anônimos e famosos, que 
cristalizariam esse preconceito. Quase ao final do texto, afirma:

A luta continua: Millôr Fernandes diz que embate entre homem e 
mulher deve ser sempre na horizontal. Resume assim a maneira com 
que os machista encaram a tal “luta”. Mas as maneiras de ataque 
são variadas. Uma das melhores armas do exército chauvinista 
é sem dúvida a “Grande Queima de Washington”. Foi quando 
a “mulherada” – como dizem os machistas – sob o comando do 
“general” Betty Friedman, flambou seus soutiens “em frente ao 
Capitólio”. “Uma grande mancada”, segundo Zé Carlos, um estudante 
de Administração de Empresas. Ele garante que o movimento 
feminista caiu muito em descrédito e que deu chance para o revide: 
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“Vê se pode, por fogo em soutien. Claro que concordo com a 
queima, detesto essa peça íntima, são terríveis, mas como tática de 
movimento é de fazer rir”.
O folclore do feminismo faz com que sua importância fique reduzida 
à chacota. Sem dúvida esta é maior arma machista: desviar a atenção 
do fato para o sarcasmo. Por isso o surgimento de um sem números de 
piadas e ironias, tais como a frase de Millôr: “O melhor movimento 
feminino ainda é o dos quadris”. (Freitas Jr., 1979)

Argumentos sobre o papel da linguagem na manutenção de precon-
ceitos e estereótipos encontram um contraponto nas críticas ao “politi-
camente correto”, que ganham força no início dos anos 1990. Naquele 
momento, a expressão era empregada em sentido mais aberto do que o 
corrente hoje: em geral, “politicamente correto” era todo sujeito – ou 
grupo – exageradamente preocupado com as “minorias” ou grupos 
oprimidos, ligado a ortodoxias que lhe tirariam a capacidade de fazer 
avaliações perspicazes de conjuntura. Nesse sentido, o termo referia-se 
a uma forma abrangente de comportamento e era empregado de maneira 
destituidora18. Portanto, embora não dissesse respeito exclusivamente à 
tentativa de transformar a linguagem como forma de combater discrimi-
nações arraigadas na cultura, a ideia de que haveria expressões conside-
radas “mais adequadas” e outras “menos adequadas” por certos grupos 
já estava embutida nesses primeiros usos do “politicamente correto”.

Um ensaio publicado em 8 de março de 1992 na Folha, assinado por 
Sérgio Augusto, é um exemplo desse tipo de uso da expressão. Em uma 
defesa apaixonada do trabalho e personalidade de Camille Paglia, o autor 
destaca seu caráter polemista, referindo-se a ela como “‘a bête noire’ do 

18. Analisamos as transformações e disputas em torno do sentido e do valor da categoria 
“politicamente correto” em pesquisas anteriores; ver: Scabin (2018).



169

feminismo, a iconoclasta mais incômoda que os politicamente corretos 
já pegaram pela proa”; a referência ao terreno da linguagem (o terreno 
em que se discute “o que se diz”) como campo privilegiado de disputas 
identitárias, em relação especificamente a gênero e sexualidade, aparece 
mais adiante no texto:

As feministas lésbicas a odeiam com mais intensidade ainda [do que 
as outras feministas]. Menos por ela ter sido lésbica por uns tempos, 
e depois optado pela bissexualidade, do que por esta “boulade” 
politicamente incorretíssima: “Quando um homem assume a sua 
homossexualidade fica 20% mais inteligente: quando uma mulher 
vira lésbica fica 20% mais burra. (Augusto, 1992)

A partir dos anos 2000, ganham espaço discussões envolvendo a 
representação não mais em falas ou posicionamentos individuais, ou na 
linguagem cotidiana, mas sim, em veículos midiáticos. É o que acontece 
no artigo de Mauro Ventura intitulado Abaixo os clichês, publicado no 
Globo de 9 de março de 2003. Com o subtítulo “Na música, na TV e 
nos livros, mulheres rompem tabus e anunciam novos tempos”, o texto 
destaca casos de artistas e personagens da ficção que representariam 
imagens mais autônomas e livres, sobretudo do ponto de vista amoroso/
sexual, da mulher: “Um a um, elas vão demolindo os estereótipos, e 
quem sabe uma hora não precisem mais de um Dia Internacional da 
Mulher, como o comemorado ontem. Abaixo os clichês, dizem em 
coro” (Ventura, 2003).

A representação da mulher na arte também se torna objeto de proble-
matização, a exemplo do artigo Ativismo nas ruas e nas artes, assinado 
por Milú Villela e Nadine Gasman para a Folha de 8 de março de 2018: 
“Por muito tempo, a presença feminina nas artes visuais restringiu-se 
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à representação de sua imagem, muitas vezes erotizada e reduzida ao 
fenótipo de indivíduos brancos” (Villela & Gasman, 2018). Esse texto 
merece uma análise particularmente detida porque exemplifica a arti-
culação, presente na cobertura jornalística, entre uma perspectiva de 
reconhecimento – no caso, a crítica à representação da mulher em obras 
de arte – e aspectos redistributivos da (in)justiça de gênero19.

Nesse caso, as autoras referem-se a medidas redistributivas – repre-
sentadas por medidas inclusivas assumidas por instituições de arte 
ao redor de todo o mundo – como forma de combater a “situação de 
sub-representação de mulheres em coleções públicas e privadas, sua 
desvalorização comparativa no mercado de arte e sua sub-represen-
tação na bibliografia e em cursos sobre história artística” (Villela & 
Gasman, 2018). Como esse caso sugere, argumentos articulados em 
torno de demandas ou problemas de reconhecimento passam a coexistir 
na cobertura jornalística, sobretudo em anos recentes, com argumentos 
pró-redistribuição ou articulados em torno da constatação de problemas 
redistributivos.\Finalmente, entre o final dos anos 2000 e início dos 
anos 2010, temos um último momento das articulações discursivas 
verificadas em comentários de nosso corpus em torno do papel da repre-
sentação e sua relação com gênero. Em uma trajetória de complexifica-
ção dessas discussões – que partem de níveis mais simples/individuais 
de problematização –, vemo-las alcançando a esfera mais ampla das 
mídias e, finalmente, da cultura. Cabe observar que esses níveis mais 
complexos de discussão sobre o papel da representação relacionam-se 

19. O debate a propósito dos princípios de reconhecimento e redistribuição na luta por justiça 
social é aprofundado em Fraser (2006).
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diretamente à conformação de uma nova categoria semântica nesse 
período, como veremos no próximo item deste capítulo.

Assinado por Kátia Tavares e publicado no Globo de 1º de outubro 
de 2008, o artigo intitulado Violência é um exemplo desse terceiro 
momento de discussão sobre o papel da representação. A partir de 
um enfoque mais amplo sobre essa questão, a autora defende que a 
Lei Maria da Penha foi bem-vinda porque resultou da necessidade de 
se repensar as “relações de gênero, construída [sic] sobre uma cultura 
secular de dominação machista, cuja perversa marca tem sido a violência 
doméstica” (Tavares, 2008).

O apontamento de aspectos culturais como causa da violência apa-
rece em outros textos do mesmo período. Um exemplo mais recente é o 
artigo Combate à cultura da violência, assinado por Flávia Piovesan e 
Silvia Pimentel para o Globo de 17 de agosto de 2017. Nele, as autoras 
defendem que

o efetivo combate à violência contra a mulher requer o combate à 
“cultura da violência contra a mulher”, fomentada pela injustiça 
cultural dos preconceitos, estereótipos e padrões discriminatórios, 
que constrói a identidade de homens e mulheres, atribuindo-lhes 
diferentes papéis na vida social, política, econômica, cultural e 
família. (Piovesan & Pimentel, 2017)

A relação entre cultura e violência/opressão/discriminação aparece 
também na discussão de pautas LGBT no final dos anos 2000 e anos 2010. 
Ao desmentir a existência de um “kit gay” supostamente distribuído nas 
escolas, André Lázaro escreve, em artigo para o Globo intitulado Repetir 
enganos não cria uma verdade, sobre a importância da educação como 
ferramenta da mudança cultural necessária para combater a homofobia 
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no país: “A homofobia mata e precisa ser combatida nas escolas, nas 
igrejas, nas ruas, nas empresas. E também nas famílias. Há violência 
contra as pessoas em razão de sua orientação sexual. Para acombater essa 
violência são necessários acolhimento e informação” (Lázaro, 2018).

Em relação à condição da comunidade LGBT, encontramos tam-
bém, entre os comentários de nosso corpus, dissensos a respeito da 
pertinência de se buscar medidas educativas como forma de combater 
a homofobia. É o que se verifica no texto Totalitarismo e intolerân-
cia, de Carlos Alberto Di Franco, publicado no Globo em 1º de junho 
de 2009. Embora defenda a necessidade de combate à homofobia por 
parte do Estado, o autor qualifica como “autoritárias” medidas como a 
distribuição em escolas públicas de materiais de conscientização que 
mostrem famílias formadas por pessoas LGBTs, assumindo argumen-
tos próximos àqueles que buscam desqualificar medidas consideradas 
“politicamente corretas”:

Dois episódios recentes, em Brasília e São Paulo, desnudam a visão 
totalitária e a intolerância ideológica que dominam estratégias de 
longo alcance na formação das novas gerações.
Comecemos por Brasília. O governo quer que sejam incluídos nos 
livros didáticos a temática [sic] de famílias compostas por lésbicas, 
gays, travestis e transexuais. Ainda na área da educação, recomenda 
cursos de capacitação para evitar a homofobia nas escolas e pesquisas 
sobre comportamento de professores e alunos em relação ao tema. 
Essas são algumas das medidas que integram o Plano Nacional de 
Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT (lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis e transexuais. (Di Franco, 2009, p. 7, pars. 1-2)
Na verdade, amigo leitor, uma onda de intolerância avança sobre 
a sociedade. Discriminados assumem a bandeira da discriminação. 
O tema da sexualidade passou a gerar novos dogmas e novos tabus. 
(Di Franco, 2009, par. 8)
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Ao lado de discussões sobre o papel de ações de intervenção sobre 
a cultura como forma de combate à discriminação contra mulheres e 
LGBTs, as duas últimas décadas comportam também o posicionamento 
de argumentos em relação ao caráter “afirmativo” – ou seja, relacionado 
à valorização cultural de identidades historicamente desvalorizadas – de 
diferentes medidas e ações. Como exemplo dessa tendência, podemos 
citar um artigo de Ellen Gracie Northfleet para o Globo intitulado 
Dever de todos. Defendendo a importância da Lei Maria da Penha, a 
autora afirma:

a Lei Maria da Penha teve o enorme significado de produzir um corte 
no modelo tradicional de prestação de justiça revalorizando o espaço 
de proteção da vítima mulher, deu relevo à possível preservação das 
relações familiares e, principalmente, recuperou a noção de igualdade 
e não-discriminação entre os parceiros, fator cultural importante que 
naturalmente problematiza a aplicação da lei penal nas questões de 
gênero. (Northfleet, 2008)

Com base nessa leitura, a autora postula que a Lei representa um 
“patamar de referência processual afirmativa”, atuando no sentido de 
sensibilizar atores judiciais e a opinião pública a fim de impedir a repro-
dução da “representação ideológico/cultural de dominação do homem 
sobre a mulher”. Dito de outra forma, o texto exemplifica a emergência 
de argumentos, a partir do final dos anos 2000, que defendem medidas 
políticas, econômicas, legais e/ou judiciais não (apenas) por seus efeitos 
imediatos e específicos, mas (sobretudo) pela possibilidade que têm de 
favorecer mudanças culturais mais amplas.
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A Emergência de uma Nova Categoria Temática

O exame de comentários jornalísticos evidencia ainda um último 
– e talvez o mais relevante – deslocamento no conteúdo da cobertura 
da imprensa sobre temáticas de gênero, a saber: a conformação, per-
ceptível na década de 2010, de uma categoria temática única a reunir 
demandas de diferentes grupos sob o traço compartilhado de referirem-se 
a pautas articuladas em torno de sentidos “identitários”, tomados de 
forma ampla. É a conformação dessa categoria temática que favorece 
a abordagem de reivindicações e condições de grupos específicos sob a 
ótica da diferença e da diversidade. Esse dado difere significativamente 
do que verificamos ao longo dos anos 1980 e 1990, durante os quais 
reivindicações de grupos diferentes (por exemplo, mulheres e LGBTs) 
eram demarcadas como campos semânticos distintos (pautas distintas) 
que não se comunicavam entre si.

A crítica de Luiz Carlos Merten que citamos anteriormente, publicada 
em 8 de março de 2018 no Estado, exemplifica muito bem esse deslo-
camento, pois relaciona pautas LGBTs à discussão sobre a mulher: ao 
descrever a realização de ações especiais pela Immovision a propósito 
do lançamento do filme A número um, o autor lembra que a produtora 
já havia feito “ações integradas à comunidade LGBT no lançamento de 
Uma mulher fantástica” (Merten, 2018). O que o artigo faz é evidenciar, 
como pressuposto, a existência de um campo de sentido articulado em 
torno de uma ideia de “identitarismo”, o que possibilita colocar, lado 
a lado, demandas de grupos distintos como o das mulheres e a comu-
nidade LGBT.
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Essa concepção aparece em outros textos de opinião, publica-
dos principalmente nos anos 2010, a exemplo do já citado artigo de 
Milú Villela e Nadine Gasman para a Folha, o qual se refere à “identidade 
de gênero, raça, etnia e orientação sexual” (Villela & Gasman, 2018) 
como noção essencial ao equilíbrio das sociedades contemporâneas. Esse 
tipo de associação representa uma diferença fundamental em relação 
à dissociação verificada entre demandas feministas e LGBTs entre os 
anos 1970 e 1980, como exemplos apresentados anteriormente neste 
capítulo mostraram.

A pressuposição de um campo temático que abriga demandas 
de diferentes grupos sob um sentido identitário aparece em diversos 
comentários localizados nos anos 2010. Em artigo sobre liberdades 
individuais intitulado É inexorável, publicado pela Folha em 3 de 
julho de 2015, Marta Suplicy coloca lado a lado a ampliação do espaço 
ocupado por mulheres nas universidades e a conquista representada 
pela constitucionalidade da união homoafetiva, entre outros avanços. 
Já em 8 de novembro de 2018, no artigo Ninguém volta para o armário, 
Mariliz Pereira escreve para a Folha sobre conquistas de “movimentos 
identitários”, em sentido amplo. A autora questiona ainda a tentativa por 
parte da esquerda de “sequestrar” esses movimentos, o que pressupõe 
a ideia de que eles extrapolariam fronteiras partidárias, por um lado, e 
de que a própria divisão entre “esquerda” e “direita” estaria defasada 
em um contexto de transformações políticas profundas, por outro.

É também no mesmo contexto que termos e conceitos ligados a 
debates identitários ganham espaço nos jornais, como evidencia o artigo 
de Ana Paula Lisboa Todo mundo precisa falar sobre isso, publicado 
em 9 de maio de 2018 no Globo:
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É um tanto confuso quando a gente discute representação, 
representatividade ou lugar de fala [grifo da autora] e isso se confunde 
com “só quem sofre pode falar sobre isso”. Claro, em certos debates 
e lugares de decisão “a pessoa que sofre com isso” precisa, sim, ter 
fala e sua “legitimidade” sobre o tema. (Lisboa, 2018, par. 1)
Ao mesmo tempo, é importante que todas as pessoas minimamente 
estejam dispostas a falar sobre racismo, feminicídio, machismo, 
homofobia, e não só os oprimidos. (Lisboa, 2018, par. 2)

Como nos outros exemplos, o texto coloca lado a lado formas de 
violência – física ou simbólica – contra grupos distintos, reunidos 
sob uma categoria única de identitarismo que a referência aos termos 
“representação”, “representatividade” e “lugar de fala” parece assinalar. 
Mais à frente, o artigo refere-se à dimensão sócio-cultural do conceito 
de “gênero”, aspecto fundamental a esse debate: “enquanto ‘raça’ é há 
tempos um espaço a ser assinalado, ‘gênero’ ainda continua sem sua 
devida caixinha, usamos ‘sexo’ como a palavra que define quem somos, 
a partir do seu órgão sexual” (Lisboa, 2018, p. 8).

O texto destaca ainda outros aspectos relevantes às discussões que 
se processam no contexto de conformação de uma categoria temática 
articulada em torno das ideias de identidade e diversidade, como o 
cruzamento – ou interseccionalidade – entre diferentes formas de 
opressão a partir da marcação de caracteres identitários e o destaque 
conferido ao reconhecimento da diferença dentro de lugares identitá-
rios. Ao falar sobre um convite que recebera para mediar uma roda de 
conversa sobre violência contra a mulher no Rio de Janeiro, a autora 
relata: “O ponto mais importante daquela tarde foi Kátia, uma mulher 
trans e negra, reivindicando a contagem da sua violência, a contagem 
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dos seus corpos. Porque se não existem dados, não existe visibilidade 
e, sem visibilidade, não há política” (Lisboa, 2018, p. 8).

A diversidade de identidades de gênero também é destacada por 
Jairo Marques no artigo Cultivando homofóbicos, publicado na Folha de 
17 de maio de 2017, no qual o autor chama a atenção para a multiplicação 
dos lugares de pertencimento e à demarcação da diferença entre eles:

Mesmo com algum avanço geracional e com o fortalecimento de 
em alguns setores sociais, que possibilitam a demonstração de 
diversos modos de expressar o gênero, gays, lésbicas, bissexuais, 
transexuais, transgêneros, travestis continuam sendo empurrados 
para grupos identitários como forma de maior proteção e aceitação. 
(Marques, 2017)

É importante notar ainda que é justamente nos anos 2010 que dis-
cussões sobre transgeneridade e transexualidade ganham algum espaço 
na cobertura dos jornais. Essa tendência pode ser percebida entre textos 
do gênero “relato” – como procuramos apontar anteriormente neste 
capítulo – e nos comentários que fazem parte do corpus analisado. 
Em relação ao segundo caso, destaca-se o texto publicado na coluna de 
Laura Carvalho, em 5 de novembro de 2015, como parte da campanha 
#AgoraÉQueSãoElas, que propunha que colunistas cedessem seus 
espaços em veículos de comunicação a vozes femininas.

Aderindo à campanha, Carvalho afirma que optou por ceder seu 
espaço a mulheres que seriam menos ouvidas do que ela própria, tendo 
convidado assim a travesti, feminista e ativista Symmy Larrat a ocupar 
seu espaço semanal no jornal. A escritora convidada escreve sobre a 
condição de opressão e visibilidade vivenciada por mulheres lésbicas e, 
principalmente, mulheres trans. Não obstante a relevância da discussão 
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levantada na coluna, o texto representa uma exceção à regra: um caso 
destoante em relação a uma cobertura que, embora encampe crescen-
temente tópicos correntes em debates sobre desigualdades e opressão 
por motivos de gênero, ainda o faz com base em identidades predomi-
nantemente essencializadas, lógicas binárias, o reconhecimento de uma 
gama não mais que limitada de lugares de diferença e uma perspectiva 
de apagamento das dimensões interseccionais das formas de dominação.

Se em alguns comentários jornalísticos recentes verifica-se uma 
tendência um pouco maior a rupturas em relação a tais lógicas de repre-
sentação, sobretudo nos anos 2010, notícias e reportagens parecem conti-
nuar encampando discursos circulantes que, não obstante confiram certa 
visibilidade a tópicos correntes em discussões – acadêmicas, políticas, 
midiáticas – de gênero, não comportam a diversidade e a complexidade 
tanto temáticas quanto analíticas implicadas na tomada do conceito.
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Considerações Finais

As reiterações semânticas e sentidos em disputa que procuramos 
discutir ao longo deste trabalho sinalizam a existência de regularidades 
na cobertura construída por jornais brasileiros de referência entre 1978 
e 2018 e oferecem pistas à identificação de pontos de contato e diálogo 
entre as representações do espaço público construídas pelos veículos 
e discursos em circulação que integram debates – políticos, acadêmi-
cos – sobre gênero e sexualidade, fixando o papel central ocupado por 
discursos identitários na cultura midiática contemporânea.

Assim, com base nas análises apresentadas, pode ser traçada uma 
periodização da cobertura jornalística de gênero no Brasil:

Fase 1. Final dos anos 1970 a início dos anos 1990. Neste período, 
destacam-se matérias que abordam discussões de gênero por meio de 
um forte sentido de institucionalização (dado tanto pelas referências a 
ações de movimentos e órgãos vinculados ao poder público, quanto pela 
cobertura de discussões de ações e demandas encaminhadas à esfera 
da política institucional).

Fase 2. Meados de 1990 a início dos anos 2000. Nesta fase, veri-
fica-se um arrefecimento do tom político-militante do período anterior. 
Há uma desinstitucionalização e uma dispersão na abordagem conferida 
às pautas, demandas e reivindicações de gênero. Ao mesmo tempo, 
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pautas ligadas à condição feminina e à realidade de LGBTs mostram-se 
ainda dissociadas no espaço público representado pelos jornais. Entrada 
em cena de enfoques econômicos.

Fase 3. Meados de 2000 e década de 2010. Neste momento, a 
“economicização” de temáticas de gênero verificada na fase anterior 
é adensada, com o fortalecimento de enfoques construídos a partir de 
pontos de vista de mercado e neoliberais. Ganham força pautas que incor-
poram pontos de vista de valorização da diversidade e reconhecimento 
da diferença. “Gênero” emerge como categoria semântica unificada 
na cobertura da imprensa, agrupando discussões relacionadas tanto à 
condição feminina e aos feminismos quanto a demandas encampadas 
pelas diferentes letras da sigla “LGBT”.

Como essa periodização evidencia, os jornais brasileiros de referência 
aproximam-se, ao longo dos últimos 40 anos, de tópicos centrais aos 
debates sobre gênero e identidade, que extrapolam os campos acadêmico 
e político e ganham espaços cada vez mais significativos no terreno das 
mídias. Vale lembrar, nesse sentido, que, para jornais de referência, filiar 
sua imagem institucional aos princípios democráticos significa reforçar 
o imaginário do qual a imprensa se alimenta e, ao mesmo tempo, bus-
car legitimação a partir dele. Entra em questão, no ethos jornalístico, 
o papel de mediação assumido pela imprensa no debate público, sua 
função social e a filiação ao interesse público, o que justifica o exercício 
e a defesa da liberdade de expressão e de imprensa.

Sublinhamos esses aspectos porque eles parecem evidenciar a exis-
tência, a priori, de um contraste fundamental entre os valores e princípios 
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que alimentam os pilares do jornalismo tradicional e o imaginário político 
contemporâneo, em que políticas e pautas identitárias alcançando papel 
central nos debates. Não obstante, mediante a atualização da concepção 
da própria democracia a partir da valorização de perspectivas identitárias, 
como se observa no debate público contemporâneo, os jornais de refe-
rência parecem adaptar-se ao novo cenário a fim de manter sua posição 
de “guardiões” dos valores democráticos – ainda que essa tentativa de 
aproximação implique em uma visibilidade invariavelmente limitada.

Assim, por um lado, a abertura da cobertura jornalística a temáti-
cas de gênero contribui para dar visibilidade a questões fundamentais 
das discussões sobre gênero – incluindo aí questões como preconceito 
e discriminação, violência de gênero, representação e estereótipos, 
políticas públicas etc. –, que são postas ao alcance do tradicional leitor 
imaginado pelo contrato de comunicação da imprensa de referência. 
Por outro lado, uma série de problematizações deve ser feita.

Dentre os pontos que podem ser criticamente destacados, destaca-se 
a tendência, verificada desde meados dos anos 1990 e fortalecida nas 
últimas décadas, a uma interdição de discursos do campo econômico 
sobre discursos do campo político. Essa tendência fica evidente se con-
siderarmos que, sobretudo nos últimos anos, a cobertura de temáticas 
de gênero nos veículos analisados pauta-se sobretudo por um enfoque 
individual das desigualdades e injustiças, retratando o mercado como 
lugar por excelência de resolução dos conflitos. Com a interdição de 
discursos políticos – inclusive os que participam do “imaginário”, para 
citar o termo empregado por Fraser (2006), que emerge na contempo-
raneidade em torno da centralidade das identidades, da valorização 
da diferença e dos ideais de reconhecimento –, esvazia-se a dimensão 
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coletiva da luta encampada por diversos grupos em direção a uma 
sociedade mais justa do ponto de vista de gênero.

Além disso, verifica-se uma separação entre discursos do campo 
político institucional e discursos identitários, bem como uma sobrepo-
sição dos segundos pelos primeiros, como evidenciam a hierarquização 
entre pautas nas capas dos jornais e a alocação de matérias sobre gênero 
predominantemente fora de cadernos de Política, como evidenciou o 
capítulo “Mapeando a cobertura jornalística: levantamento e seleção 
de textos”. Vale destacar também o número relativamente baixo de 
chamadas de capa relacionadas a matérias sobre políticas públicas de 
gênero. Ou seja: mesmo quando se fala sobre discussões relacionadas 
a gênero que se processam dentro do campo da política, e essa aborda-
gem aparece em cadernos de política (o que é mais recorrente no caso 
desse eixo de pesquisa), tais pautas são considerados hierarquicamente 
menos relevantes, pelos jornais, em relação a pautas tradicionais do 
campo político. O efeito de sentido produzido, portanto, remete a uma 
dissociação entre “gênero” e o que os jornais de referência consideram 
como “político”, cujo sentido se mostra profundamente vinculado ao 
campo da política institucional.

Ao mesmo tempo, destaca-se uma predominância, principalmente 
em matérias publicadas nos anos 1980 e 1990, de saberes atrelados 
às discussões da segunda onda feminista, incluindo uma concepção 
essencializada e universal de mulher. Nesse sentido, as discussões sobre 
transgeneridade se mostram recentes na cobertura e muito ligadas, ainda 
hoje, à configuração genital do corpo e ao discurso médico. Em boa parte 
do período observado, o que predomina é a invisibilidade de expressões 
trans, tendo como única exceção a representação da transformista ou 
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drag queen como ser “ambíguo”, cindido em dois – em uma demarcação 
da diferença como sinônimo de exotismo.

Apenas em anos recentes, principalmente na última década, verifica-
mos o estabelecimento de sutis tensionamentos em relação a concepções 
essencializadas da identidade em função da emergência de discretas refe-
rências a discussões sobre diferença e interseccionalidade, assim como 
à construção social/cultural de gênero. É justamente neste contexto que 
uma categoria temática articulada em torno de sentidos identitários e de 
diversidade passa a ser mobilizada em textos (sobretudo, comentários) 
publicados pela imprensa de referência brasileira.

Ainda assim, são diversas as limitações que poderíamos ser aponta-
das: questões que emergem com os feminismos do século XXI, como 
aquelas em torno das multidões queer e da desidentificação, além das 
perspectivas decolonial e interseccional – por exemplo –, mostram-se 
ausentes da cobertura (seja como objeto temático dos textos, seja como 
perspectiva de articulação das pautas). Indo além, a intersecção entre 
formas de opressão ligadas a gênero, raça e classe – tão urgentes no 
contexto brasileiro – não tem papel significativo na representação do 
espaço público construída pelos jornais de referência.

Parece-nos, portanto, que estamos diante de um contexto em que 
“temáticas de gênero” – em sentido abrangente – convertem-se em tópi-
cos privilegiados na hierarquia de temas e questões postas em evidência 
entre os discursos que transitam pelas mídias. Com a repetição, sobre-
posição e negociação de ditos em torno da categoria – como também 
ao redor de sexualidade, apresentada geralmente como expressão-irmã 
no arranjo próprio do espaço público midiatizado –, ela se converte em 
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“palavra-chave” para compreender diferentes articulações no debate 
contemporâneo.

Não obstante, essa midiatização de temáticas de gênero não parece 
ser acompanhada pela incorporação de “perspectivas de gênero” (ou 
perspectivas construídas desde um lugar epistemológico do gênero) – 
ao menos na imprensa de referência. Nesse sentido, a cobertura desses 
jornais assume contornos – políticos, discursivos, epistemológicos – 
próprios de formas difusas de feminismo (Pinto, 2003). Temos aí uma 
contradição não superada (insuperável?): se, por um lado, o caráter difuso 
e pouco complexo das pautas deve ser problematizado, por outro lado, 
é justamente esse dado que torna possível a ampliação da presença de 
temas relevantes do ponto de vista do gênero em veículos jornalísticos 
como os que analisamos nesta pesquisa.

Em suma, longe de encampar plenamente, na representação do 
espaço público que constroem, perspectivas identitárias e, menos ainda, 
a complexidade política e epistemológica implicada na consolidação dos 
estudos de gênero, os jornais traduzem e medeiam tópicos correntes em 
discursos circulantes no debate público midiatizado, com a opacidade 
que lhes é própria, em sua cobertura. É justamente essa opacidade que, 
simultânea e dialeticamente, assegura e limita as visibilidades que lhe 
são possíveis.
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