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Resumo 

A legitimação do trabalho feminino e o acesso das mulheres a uma educação 
profissionalizante são contemporâneos da criação dos primeiros cursos superiores de 
jornalismo no Brasil. Entre as décadas de 80 e 90, quando cresce o campo do jornalismo 
no Brasil, dados do Ministério do Trabalho apontam para um aumento significativo no 
número de mulheres jornalistas com carteira assinada. No ano 2000, as mulheres eram 
quase metade dos jornalistas em atuação no Brasil, e mais mulheres do que homens 
tinham curso superior de jornalismo. Apesar disso, a média salarial das mulheres é 
menor do que a dos homens e elas sofrem mais com excesso de carga horária e 
discriminação no trabalho. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A gramática da língua portuguesa ensina que “jornalista” é um substantivo 

comum de dois gêneros – ou seja, suas formas masculina e feminina são idênticas, 

apenas diferenciadas pela presença de um artigo, um adjetivo, um pronome. Usamos a 

palavra “jornalista” indistintamente, para referir-nos a ambos os sexos, e apenas com a 

presença de um modificador pode-se determinar se estamos falando de um homem ou 

de uma mulher. 

Neste caso (como em outros, certamente), há um grande abismo entre a lição da 

gramática e a vida em sociedade – é o que apontam os passos iniciais de nossa pesquisa 

Por uma história da profissionalização das mulheres jornalistas em Salvador, 

atualmente em fase de coleta de dados. Na prática, a jornalista enfrentou e enfrenta uma 

variedade de desafios, que não diferem tanto daqueles enfrentados por mulheres 
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exercendo outras profissões, e que são absolutamente desconhecidos de seus colegas de 

profissão do sexo masculino. 

Nosso objetivo geral com a referida pesquisa é investigar como se deu a 

profissionalização das mulheres jornalistas na cidade de Salvador. A perspectiva 

adotada é a dos Estudos Feministas, com foco nas reflexões que articulam gênero e 

ciências e gênero e mercado de trabalho. A pesquisa é desenvolvida no contexto da 

linha de pesquisa Cultura e Identidade do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação 

em Cultura e Sociedade da UFBA, e conta com a orientação da profª drª Linda Rubim. 

Outros objetivos da nossa pesquisa são: descrever o cenário da imprensa na 

capital baiana na segunda metade do século passado; traçar um perfil das mulheres que 

atuaram como jornalistas profissionais em Salvador entre 1950-2000, com resgate de 

perfis singulares de algumas delas, e identificar as trajetórias sociais percorridas no 

caminho de sua profissionalização como jornalistas. Adotamos como procedimentos 

metodológicos para a coleta de dados a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental e 

as entrevistas. 

Neste artigo, registramos alguns dos dados que já levantamos a respeito da 

presença das mulheres no mercado de trabalho do jornalismo. Esperamos ainda tecer 

algumas reflexões a respeito de tais elementos, a partir da perspectiva dos Estudos 

Feministas. 

 

 

2. DA PRIMEIRA ONDA AO ANO 2000 

 

 

Fins do século XVIII e século XIX – Estados Unidos da América e Europa são 

sacudidos pelas revoluções burguesas que colocaram abaixo o regime feudal. Os ideais 

democráticos de liberdade, igualdade e fraternidade que inspiraram as revoluções 

inspiraram igualmente as mulheres que atuaram durante esta que ficou conhecida como 

a primeira grande onda de atividade feminista – compreensivelmente conhecida também 

pelo nome de movimento sufragista, já que o direito ao voto era a principal bandeira. As 

mulheres esperavam poder votar, para poder escolher uma legislação que corrigisse as 

injustiças cometidas contra elas. 

Injustiças que apenas aumentaram com a emergência do capitalismo e do 

industrialismo. Apesar de também serem subordinadas durante a sociedade feudal, 



naquela época o trabalho da mulher era uma necessidade econômica, e a dependência da 

família quanto à sua contribuição dava-lhe relativa força e poder de barganha. Quando o 

trabalho passou a ser compreendido como uma atividade realizada por homens fora de 

casa e em troca de um salário, o trabalho doméstico das mulheres decresceu em valor. 

Apesar disso, algumas mulheres já trabalhavam – sendo mantidas sem 

qualificação profissional pelas associações de trabalhadores e pelos sindicatos, e 

limitadas aos mais baixos níveis no mercado de trabalho. O trabalho fora do lar era 

inevitável para as mulheres pobres, qualquer que fosse o seu estado civil, que tinham 

que administrar a necessidade do ganha-pão com a moral da época, que punha sob 

suspeita as mulheres que circulavam pelo espaço público. Para as mulheres da elite, a 

situação era diferente (o que não quer dizer que fosse melhor): reclusão ao espaço 

privado e dependência financeira dos maridos. 

Ao lado do voto, portanto, o direito à instrução e ao exercício de uma profissão 

fora do lar também tornou-se um tema relevante durante a primeira onda do feminismo. 

Harriet Taylor era uma das mulheres para quem o direito ao voto não era suficiente. 

Para garantir equilíbrio no relacionamento entre homem e mulher no lar, era preciso 

garantir o direito delas de participar no mercado livre do capitalismo: “A woman who 

contributes materially to the support of the family, cannot be treated in the same 

contemptuously tyrannical manner as one who, however she may toil as a domestic 

drudge, is a dependent on the man for subsistence” (TAYLOR, 1851)2.  

Apesar dos esforços de Taylor e das outras feministas de primeira onda, é só a 

partir da década de 60 do século XX que o trabalho feminino deixa de ser encarado 

como algo a se envergonhar para ser considerado como um valor. É em 1963 que Betty 

Friedan denuncia, em A Mística Feminina, o mal-estar, isolamento e vazio existencial 

das donas-de-casa dos subúrbios estadunidenses. Neste país, em 1970, 80% das 

mulheres brancas consideravam “muito preferível” que a mulher permanecesse em casa, 

enquanto os homens cuidavam do sustento da família. Sete anos depois, esta era a 

opinião de 50% delas. A aceitação do trabalho feminino foi aumentando – amparada, é 

claro, pelo crescimento da oferta e por uma demanda crescente pela entrada de mulheres 

no mercado de trabalho, principalmente porque a mão-de-obra feminina desempenhava 

o mesmo trabalho do homem por uma remuneração menor. Gradativamente, o trabalho 
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das mulheres passa a gozar de “uma legitimidade sem precedentes”, nas palavras de 

Lipovetsky (2000, p. 219). 

A legitimação do trabalho feminino, a partir da década de 60, acompanhada do 

acesso das mulheres à profissionalização, é contemporânea da criação dos primeiros 

cursos superiores de jornalismo no Brasil. Entre as décadas de 80 e 90, dados do 

Ministério do Trabalho apontam para um crescimento significativo no número de 

mulheres jornalistas com carteira assinada: 

 

 1986 1999 Crescimento 

Homens 11.352 11.251 0,33% 

Mulheres 6.176 8.693 40,75% 

Total 17.528 19.944  

Fonte: Ministério do Trabalho, 2000 

 

Os números indicam que o desenvolvimento do jornalismo no Brasil é 

simultâneo à ocupação do mercado de trabalho pelas mulheres. Nas palavras de Nelson 

Sato, “o crescimento do setor é conseqüência do crescimento dos postos de trabalho 

para mulheres” (NARDELLI e SANT'ANNA, 2002, p. 87).  

No ano 2000, o Brasil contava com 40 mil profissionais de jornalismo, e a 

estimativa é que metade deles fosse do sexo feminino – em 1996, dados do Ministério 

do Trabalho apontam que essa proporção era de quatro mulheres para cada dez homens. 

No Distrito Federal, que em 2000 tinha a maior concentração per capita de jornalistas, 

equivalente a um profissional para cada 400 habitantes, uma pesquisa do Sindicato dos 

Jornalistas constatou uma divisão de 55% de homens e 45% de mulheres. 

Esta mesma pesquisa informa que as mulheres jornalistas estão mais 

concentradas na imprensa escrita (40,3%) e nas atividades denominadas extra-redação – 

como as empresas de assessoria, produtoras e  consultorias. (39,2%). A mídia eletrônica 

(emissoras de rádio e TV) são as que menos absorvem mulheres (duas entre cada dez), 

mas é o setor em que se verifica a maior disputa pelo mercado entre os sexos: 46,65% 

para mulheres e 53,35% para os homens. 

A profissão de jornalista apenas pode ser exercida no Brasil por quem tenha 

concluído o curso superior de jornalismo, mas na prática nem todo profissional de 

imprensa passou pela faculdade. Em 2000, o número de mulheres jornalistas com curso 

superior é maior do que o de homens: 73,19% delas possuem o diploma, contra 53,1% 



deles. Em Brasília, o número de mulheres jornalistas com nível superior chegava a 89% 

em 2000. Uma das explicações para o fato de que há mais mulheres do que homens com 

diploma é que eles estão há mais tempo exercendo a profissão, e no Brasil a formação 

superior apenas se tornou obrigatória em 1979. Como as mulheres ingressaram nas 

redações em um momento posterior, já entraram com a exigência de serem formadas em 

curso universitário. 

Representando uma parcela significativa da parcela de profissionais de imprensa 

no país e com mais anos de estudo, a mulher jornalista ainda não goza da mesma média 

salarial de seus colegas de profissão. Em 2000, a média salarial da jornalista era 5,09% 

inferior à dos seus colegas de profissão: US$ 1.072 para elas, R$ 1.129 para eles. Em 

Brasília, no ano 2000, 5% das mulheres e 4% dos homens estavam concentrados na 

base da pirâmide salarial, recebendo US$ 450. No topo da pirâmide, a situação era 

oposta: 25% dos homens e 20% das mulheres concentravam-se na faixa dos que 

recebiam US$ 3 mil de remuneração. 

Segundo o economista Nelson Sato, não há diferença salarial entre homens e 

mulheres que exercem a mesma função nas médias e grandes redações, que são 

empresas com planos de cargos e salários. A explicação para a diferença é que há um 

número maior de homens ocupando os cargos de diretor, chefes e secretários de 

redação, o que puxa a média salarial masculina para cima. O motivo para haver mais 

homens do que mulheres no topo da pirâmide hierárquica da profissão é questão que 

ainda precisa ser estudada. 

O respeito à carga horária estabelecida em lei é outro ponto que distingue a 

prática profissional de mulheres e homens jornalistas. Ainda tomando a Brasília do ano 

2000 como parâmetro, temos que 68% das jornalistas trabalham mais de sete horas por 

dia, enquanto a lei determina uma carga horária diária de cinco. Entre os homens, 58% 

têm uma carga horária superior à determinada por lei. 

Há, ainda, outros percalços no caminho das mulheres jornalistas: 

 

“... a jornalista mulher sofre, inclusive, discriminações quanto ao 
conteúdo das reportagens. Temas considerados de maios 
complexidade ou que potencialmente terão maior impacto na 
opinião pública são canalizados, numa forma de privilégios, aos 
jornalistas do sexo masculino. A estética, principalmente na 
televisão, é outra forma de segregação. Mulheres negras, gordas, 
ou mulheres tidas como feias, que não atendam ao standard 
anglo-caucasiano, não encontram tanta oportunidade de trabalho 



como repórteres em emissoras de TV quanto aquelas que 
atendem aos padrões de estética machistamente estabelecidos” 
(NARDELLI e SANT'ANNA, 2002, p. 13) 

 

 

3. PERSISTE O ESSENCIALISMO 

 

 

“As mulheres que trabalham com a informação são em grande número. Temos 

uma grande presença do feminino. Essa presença não pode ser apenas quantitativa, mas 

também qualitativa na criação de novas relações, na forma de agir em rede” 

(NARDELLI e SANT'ANNA, 2002, p. 23). A fala é da então senadora pelo estado do 

Acre, Marina Silva, na abertura da I Conferência Latino-Americana de Mulheres 

Jornalistas, realizada em 2001 em Brasília. 

Marina Silva certamente dá voz a um anseio coletivo legítimo – o da 

humanização das relações. Chamamos a atenção aqui para a crença, subjacente a esta 

fala, de que sejam as mulheres os seres humanos naturalmente mais apropriados para 

liderar a realização deste desejo. No evento citado, embora referindo-se à própria 

atividade e não à de jornalista, a opinião da deputada distrital Maria José Maninha vai 

na mesma direção: “... nas instâncias de poder, embora minoria, nos revelamos honestas 

e eficientes no trato da coisa pública, além de mais sensíveis diante das questões 

sociais” (NARDELLI e SANT'ANNA, 2002, p. 31 – grifo nosso) 

A julgar pelas denúncias levadas a cabo pelos movimentos feministas e de 

mulheres a respeito do alto teor de androcentrismo detectado no conteúdo veiculado 

pelos meios de comunicação, a crença de que as mulheres jornalistas seriam os veículos 

naturais de uma mudança para melhor da qualidade dos meios de comunicação não 

encontra correspondência na realidade. E à luz da crítica feminista, não há motivo para 

ser diferente. Cuidado com as relações, sensibilidade e demais características tomadas 

como atitudes tipicamente de mulheres são, em verdade, socialmente construídas. 

Não há indícios mesmo de que as reportagens produzidas por mulheres 

jornalistas levam em conta as demandas e anseios das mulheres. Uma pesquisa 

conduzida por Débora Diniz e Paula Damasceno (NARDELLI e SANT'ANNA, 2002), 

cujos resultados foram apresentados no evento supra-citado, ilustra bem esta realidade. 

O trabalho analisou a cobertura dos jornais Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, 

Jornal do Brasil e O Globo, a respeito dos temas aborto e novas tecnologias 



reprodutivas, entre 1994 e 1999. Das quase 1.000 matérias publicadas, 124 haviam sido 

produzidas por mulheres. Deste total, 75% das matérias não associam o tema às 

mulheres (no sentido de considerar a saúde, os direitos e os interesses fundamentais das 

mulheres como questão prioritária). 

A idéia, explicitada nas falas de Silva e Maninha, de que as mulheres teriam uma 

natureza diferenciada da dos homens, mais sensível e orientada para os 

relacionamentos, chama-se essencialismo e já era questionada pelas feministas de 

primeira onda. “Os homens não vêem qualquer tipo de utilidade geral em estimular o 

êxito das mulheres nessa carreira”, escreveu Madame de Stäel em 1796, em denúncia 

contra a socialização recebida pelas mulheres. Embora fizesse eco ao pensamento 

tradicional, atribuindo em parte a situação das mulheres à sua natureza feminina, Stäel 

abriu caminho para outras feministas que se utilizaram da lógica das Revoluções 

Burguesas para tentar modificar a situação das mulheres. 

Mary Wollstonecraft, em seu Vindication of the rights of women, concordava 

com Rousseau e Stäel ao reconhecer a incompetência política das mulheres. A diferença 

é que atribuía esta incompetência não à natureza, mas à forma como as mulheres são 

educadas. “Quando mesmo, felizmente, houvesse igualdade, seria preciso lançar sobre 

os homens a causa da má conduta das mulheres, pois que nos tem roubado as vantagens 

da educação, que nos teria posto em estado de obrar melhor” (FLORESTA, 1989, p. 

56). 

A denúncia do caráter socialmente construído das diferenças entre os sexos não 

parou aí. Simone de Beauvoir, uma das inspiradoras da segunda onda do movimento 

feminista, que se deu na década de 60 do século XX, tornou célebre a frase “Não se 

nasce mulher, torna-se mulher”. Em em sua obra O Segundo Sexo (1949), embora situe 

na maternidade uma das causas da opressiva situação da mulher (gestar, dar à luz e 

cuidar dos filhos faz com que as mulheres encarem a si mesmas como presas da 

natureza e as incapacita de trabalhar continuamente), ela se coloca ao lado de 

Wollstonecraft ao relatar os defeitos femininos, atribuindo-os não à uma natureza 

essencial feminina, mas à socialização recebida por meninas e mulheres. 

Quando, a partir da segunda onda, as feministas ocuparam as universidades 

como um espaço de militância, a denúncia da socialização ganhou formulação teórica. 

A historiadora estadunidense Joan Scott (1990) revisou as tentativas de teorização de 

outras pesquisadoras de mulheres e formulou a categoria gênero. Decorre daí sua 

formulação: 



 

Minha definição de gênero tem duas partes e diversas subpartes. Elas 

estão ligadas entre si, mas deveriam ser distinguidas na análise. O 

núcleo essencial da definição repousa sobre a relação fundamental 

entre duas proposições: o gênero é um elemento constitutivo de 

relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os 

sexos, e o gênero é um primeiro modo de dar significado às relações 

de poder (p. 14). 

 

 A primeira parte da definição de gênero proposta por Scott está dividida em 

quatro subpartes: os símbolos e mitos culturalmente disponíveis; os conceitos 

normativos; as instituições e organizações sociais e a identidade subjetiva. 

O primeiro desses elementos diz respeito às representações simbólicas invocadas 

socialmente, suas modalidades e contextos; enquanto que os conceitos normativos 

explicitados na diversidade de doutrinas religiosas, educativas, científicas, políticas e 

jurídicas têm a função de interpretar tais símbolos culturalmente disponíveis. Tais 

conceitos não são fixos, mas frutos de disputas sociais que devem ser postas em 

evidência pelo pesquisador. 

O olhar para o terceiro elemento, as instituições e organizações sociais, é 

importante por proporcionar o uso do conceito de gênero para além dos sistemas de 

parentesco, incluindo espaços como o mercado de trabalho, o sistema político e a 

educação. Por fim, a atenção à construção da identidade subjetiva, que pode partir das 

teorizações da psicanálise, desde que trabalhadas “de maneira mais histórica” (p. 15) – 

para Scott, a pretensão de universalidade da psicanálise é um obstáculo ao seu uso pela 

História. 

Embora não operem simultaneamente, os quatro elementos estão relacionados 

entre si e devem ser igualmente levados em conta na análise. Julgamos que tal modelo 

foi um passo na direção de uma perspectiva que não se prende à dicotomia entre os 

paradigmas estruturalista e pós-estruturalista, mas que leva em conta tanto as 

instituições quanto os sentidos atribuídos pelos indivíduos. Para Scott, este modelo pode 

ser aplicado tanto à análise de gênero quanto de raça/etnia ou de classe social. 

A especificidade da definição de Scott estaria, na opinião da própria autora, em 

sua segunda metade: gênero como uma primeira maneira de significar as relações de 

poder. Depreendemos daí que estudar as relações de gênero em uma sociedade dada não 



significa (apenas) deter-se nos papéis desempenhados por homens e mulheres, mas em 

compreender os sentidos que tais papéis assumem. 

Tais sentidos estariam ancorados na percepção das diferenças biológicas entre 

homens e mulheres, origem primeira da divisão sexual do trabalho, procriação e 

reprodução, e seriam estendidos à percepção e à organização de todos os outros campos 

sociais. “Na medida em que estas referências estabelecem distribuições de poder (um 

controle ou um acesso diferencial às fontes materiais e simbólicas)”, diz Scott, “o 

gênero torna-se envolvido na concepção e na construção do poder em si mesmo” (p. 

16). 

Se as diferenças entre homens e mulheres são socialmente construídas, acreditar 

que a presença de mulheres no jornalismo pode fazer alguma diferença para melhor ou 

para pior no exercício da profissão traduz um pensamento essencialista. A perspectiva 

de nossa pesquisa é a da crítica feminista: dar visibilidade à presença e às 

especificidades das mulheres na profissão. O desenvolvimento de um jornalismo de 

mais qualidade, com informações que atendam os propósitos da mais valorização e 

respeito dos Direitos Humanos da mulher se dará via mudança de cultura e 

desenvolvimento de políticas públicas relacionadas a isso. É com isso que pretendemos 

contribuir com nossa pesquisa. 
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