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RESUMO 

 

Ao longo dos anos, o movimento feminista adquiriu novas pautas de acordo 

com o contexto histórico, econômico e político, no qual estava inserido. Embora já 

houvesse grupos feministas no Brasil, é possível obervar maiores movimentos durante 

a ditadura militar. Após este período a luta incorporou novas pautas e agendas sociais. 

Já nos dias atuais, o feminismo ganhou maior notoriedade, com o fortalecimento da 

extrema direita no país, como forma de combater os ideais conservadores e misóginos 

propagados pelo atual presidente Jair Bolsonaro. 

Esta pesquisa que abordou esses assuntos foi base para o site Manas na 

Luta, que tem o objetivo de apresentar uma constução histórica do movimento 

feminista, a partir da ditadura militar até os dias atuais. Devido as declarações 

machistas do atual presidente e exaltações ao Coronel Ustra e a própria ditadura 

militar, este trabalho consistiu em apresentar a evolução do movimento e as ameaças 

com o fortalecimento da extrema direita no Brasil. 

Palavras chaves: Feminismo, Brasil, Jornalismo, Ditadura Militar e Extrema Direita 
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ABSTRACT 

 

Over the years, the feminist movement has acquired new guidelines according 

to the historical, economic and political context in which it was inserted.  Although there 

were already feminist groups in Brazil, it is possible to observe bigger movements 

during the military dictatorship. After this period, the struggle incorporated new matters 

and social agendas. Nowadays, feminism has gained a greater notoriety, with the 

strengthening of the extreme right in the country, as a way to combat the conservative 

and misogynist ideals propagated by the current president Jair Bolsonaro. 

This research that approached these subjects was the basis for the website 

"Manas na Luta", which aims to present a historical construction of the feminist 

movement, from the military dictatorship to the present day.  Due to the sexist 

statements and exaltations to Colonel Ustra and the military dictatorship itself, this 

research presents the evolution of the movement and the threats with the 

strengthening of the extreme right in Brazil. 

Keywords: Feminism, Brazil, Journalism, Military Dictatorship and Extreme Right 
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Introdução  

Este trabalho trata-se de uma grande reportagem sobre a evolução do 

movimento feminista dentro da política institucional e as ameaças com o 

fortalecimento da extrema direita no Brasil.  

 Embora o movimento feminista tenha surgido no Brasil antes do Golpe de 64, 

de acordo com Cynthia A. Sarti (1998) o período da ditadura militar no país foi marcado 

pela repressão política, caça aos “comunistas” e ascensão da extrema direita no país. 

No entanto, após a derrota da luta armada (1968-1972) houve uma preocupação de 

um grupo de mulheres em resistir ao sexismo e ao machismo estrutural presente na 

sociedade, como aponta Garcia (1997). 

Com o fim do regime militar, os anos 80 e 90 foram marcados por conquistas 

no âmbito político. Segundo a pesquisadora Mary Del Priore (2008) em 1986 foi criada 

a Comissão da Questão da Mulher Trabalhadora, que por meio de sindicatos as 

mulheres adquiriram maior espaço na política. Como consequência, Cristina Bruschini 

e Maria Rosa Lombardi (2001) apontam que houve um aumento da participação 

feminina no mercado de trabalho durante os anos 90.  

 Marcada pelo uso das redes sociais, a quarta onda do feminismo surgiu por 

volta de 2012. No Brasil, um grande exemplo disto foi a luta do movimento 

secundarista, em 2015 e 2016, que foi liderado principalmente por mulheres, embora 

tenha existido a participação de homens. As secundaristas foram contra a 

reorganização escolar no estado de São Paulo, que mais tarde se estendeu para os 

demais estados brasileiros.  

De acordo com o documentário Lute como uma menina!, de Flávio Colombini 

e Beatriz Alonso (2016), as manifestantes ocuparam as escolas e foram duramente 

repreendidas pela polícia. Em geral, a obra retrata a figura das feministas como sendo 

de extrema importância para a revolução política e estudantil, uma vez que 

conseguiram fazer o governo voltar atrás na reorganização escolar.  

Em um relatório lançado em 2017, pela UBES (União Brasileira dos 

Estudantes Secundaristas), a ex-presidente do movimento, Carla Santos disse que 

problemas causados por machismo ainda são frequentes na sociedade. Por isso, o 
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feminismo é de extrema importância, uma vez que, de acordo com uma pesquisa da 

Ipsos, realizada em 2017, o Brasil aparece na 14ª posição como o país mais machista 

do mundo. Além disso, o relatório emitido em 2016 pela ONG Save the Children, 

aponta que o Brasil está em primeiro lugar no ranking como o pior país da América 

Latina para ser menina. 

Diante dos dados e com as ameaças da ascensão de um partido de extrema 

direita, em 2018, feministas do Brasil inteiro organizaram o movimento “Ele Não”, que 

visava combater os ideais machistas e sexistas do candidato Jair Bolsonaro, como 

aponta uma matéria publicada pela BBC (2018). 

Segundo a  Folha de S. Paulo (2014), o até então candidato à presidência, já 

havia dado declarações em 2014 como: “eu não sou estuprador, mas se fosse não iria 

estuprar, porque ela não merece”, se direcionando a deputada Maria do Rosário (PT-

RS). Além disso, Bolsonaro já havia exaltado o Coronel Ustra (torturador do período 

da ditadura militar), se referindo a ele como “O pavor da Dilma” durante seu voto ao 

impeachment da ex-presidenta, em 2016. 

Diante dessa ameaça, o movimento “Ele Não” liderou uma das maiores 

manifestações de mulheres da História do Brasil, segundo a BBC (2018). As redes 

sociais foram fundamentais para a disseminação do ato, no entanto, as feministas 

foram duramente criticadas e hostilizadas por grupos de extrema direita, aponta a BBC 

(2018). 

Em 2018, o Brasil elegeu Jair Bolsonaro como presidente da república. Sua 

atual ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves também 

já deu declarações polêmicas, como por exemplo, acreditar que a igualdade de gênero 

estimula a violência, segundo o site Catraca Livre (2019).  

Por conta do surgimento da quarta onda feminista durante o crescimento de 

um governo de extrema direita, o objeto de estudo dessa grande reportagem consistiu 

em analisar a importância da evolução da luta feminista em movimentos políticos, 

traçando uma linha do tempo, desde o seu possível surgimento até os dias atuais no 

Brasil. O intuito foi buscar entender o atual cenário político no país, por meio de uma 

linha do tempo que conectou diferentes perfis de feministas. 
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Portanto, a pergunta-problema dessa produção jornalística é: Como uma 

grande reportagem pode mostrar a importância da luta feminista em meio ao atual 

governo de extrema direita no Brasil? 

O objetivo primário do trabalho foi fazer uma grande reportagem online que 

mostrou a importância da luta feminista em meio ao atual governo brasileiro de 

extrema direita, traçando uma linha do tempo, apontando evoluções e mudanças 

neste movimento. Já o objetivo secundário desta peça consistiu em entrevistar 

mulheres militantes de diferentes idades; compreender melhor a história e verificar o 

atual cenário político no país.  

Para realizar esta produção foi necessário primeiramente fazer uma pesquisa 

aprofundada sobre o tema, para compreender melhor o objeto de estudo. Em seguida 

foi preciso entrevistar fontes com propriedade para falar sobre o assunto, ou seja, 

mulheres que tenham feito parte dos movimentos sociais no período da ditadura até 

as militantes atuais, a fim de aproximar os leitores das experiências pessoais das 

fontes. 

O projeto traçou um perfil individual das entrevistadas, com o objetivo de 

mostrar aspectos políticos e sociais ao longo do tempo e em diferentes momentos da 

sociedade brasileira. A construção de um perfil permite ao leitor ter mais empatia pela 

história narrada. Além disso, esse método foi importante para o autoconhecimento e 

avaliação dos diversos pontos de vista do interlocutor, como explica Sérgio Vilas Boas 

(2003). Essa construção histórica foi importante para entender o governo de extrema 

direita que foi eleito em 2018 no Brasil.  

Por meio de uma linha do tempo, esta produção jornalística conectou perfis 

de fontes feministas, apresentando os desafios que existem em comum entre as 

gerações. De acordo com Richard Romancini (2007), a história permite ao jornalismo 

ampliar o conhecimento científico e a percepção de notícias, por isso é importante 

traçar esta linha do tempo histórica.  

A relevância dessa produção está apresentada em sua própria temática, que 

tem como finalidade mostrar o contexto histórico dessa luta, a qual emergiu para os 

dias atuais, conectando com as ameaças do governo de Jair Bolsonaro. 
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Para complementar o produto, entrevistei fontes especializadas no tema, 

como por exemplo, a ex-presa política e jornalista, Rose Nogueira; a historiadora Mary 

Del Priore; a procuradora de Justiça Criminal do Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso do Sul, Jaceguara Dantas; a ativista pelos Direitos Humanos e advogada 

criminalista, Vivi Mendes; o símbolo do movimento secundarista em 2016 e, colunista 

do Mídia Ninja e do Brasil de Fato, Ana Júlia Ribeiro; a especialista em estudos de 

Étnica Racial, Adriana Vasconcellos; e a atual deputada estadual, Isa Penna.  
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1. Referencial Teórico 
 
1.1 Contexto histórico do feminismo desde a ditadura até os dias atuais  
 
1.1.1 A repressão do movimento durante o regime militar brasileiro 

 
O surgimento do movimento feminista no Brasil é datado antes do período da 

ditadura militar, mas foi nos anos 70 que a luta ganhou mais força, como aponta 

Cynthia A. Sarti (1998). De acordo com a pesquisadora Céli Pinto (2003) foram nos 

anos de chumbo que esta luta eclodiu, graças as mulheres que participaram da luta 

armada.  

Segundo Maria Amélia de Almeida Telles (1999) os anos 70 são de extrema 

importância para compreender a participação da mulher na política e na luta contra o 

regime militar. Para a pesquisadora, foi nesse período que as mulheres deixaram de 

ser apenas acompanhantes dos homens em movimentos sociais e passaram a atuar 

de frente, como protagonistas. 

Só mais recentemente, a partir de 1975, com a instauração do Ano 
Internacional da Mulher, as brasileiras retomaram o movimento 
feminista, atuando em grupos de estudos e programando jornadas de 
luta e campanhas de mobilização. Integradas com os movimentos 
democráticos, as feministas brasileiras engrossaram fileiras nos 
movimentos pela anistia, por liberdades políticas e por uma 
constituinte livre e soberana. (TELLES, 1999, p. 14)  

Após os conflitos promovidos pela luta armada contra os militares, entre 1968 

a 1972, e a derrota dos militantes, o movimento feminista ganhou força. Segundo 

Garcia (1997), neste período surgiu a preocupação de um grupo de mulheres em 

resistir contra as atrocidades cometidas pelo regime ditatorial no Brasil.  

A presença de militantes do movimento feminista durante os trabalhos 
constituintes e a capacidade que tiveram de fazer pressão, vencer 
resistências e fazer que fossem incorporadas suas demandas no texto 
da Carta Constitucional aponta para um fenômeno que não pode ser 
desprezado. Trata-se de formas alternativas de participação política 
que não passam pela representação. (PINTO, 2003, p. 76) 

Em 1975 foi criado o Movimento Feminino pela Anistia, que visava discutir 

questões feministas no período de ditadura militar no Brasil e buscava a anistia, como 

aborda o jornal Jundiaí Agora (2018), na coluna de opinião. Segundo Vera Soares 
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(1994) ainda neste ano, o movimento recebeu apoio da ONU, que promoveu uma 

semana de debates sobre estudos de gênero.   

O ano de 1975 é frequentemente citado como o ano em que os grupos 
feministas reapareceram nos principais centros urbanos. A partir das 
comemorações públicas do Dia Internacional da Mulher, e reforçadas 
pelo início da Década da Mulher proposta pela ONU, várias 
organizações feministas tomaram forma e vários jornais feministas 
apareceram. (SOARES, 1994, p.14) 

Ainda nesta época, o movimento feminista utilizou as primeiras ferramentas 

de mídias alternativas como forma de discutirem seu espaço de fala e assim ganharem 

respeito e notoriedade. Para Céli Pinto (2003) esta manifestação de mulheres na 

mídia remete para a “existência de um incipiente movimento de construção de 

espaços públicos na sociedade brasileira e, no caso, por parte de pessoas que 

estavam completamente excluídas do campo da política e das atividades públicas” 

(2003, p. 33). 

1.1.2 Feminismo no Brasil durante os anos 80 e 90  
 

Durante os anos 80, as práticas sindicais começaram a ganhar destaque entre 

os trabalhadores, como aponta a historiadora Mary Del Priore (2008).  

Entre 1979 e 1985 cresce rapidamente a mobilização de diferentes 
setores da sociedade exigindo a redomacratização do país, 
inaugurando novos conflitos e sacudindo o imobilismo das 
organizações de representação de classe. As práticas sindicais 
começam a ser renovadas: reinvindicando-se negociações coletivas 
(...). (DEL PRIORE, 2008, p. 643) 

Em 1986 foi criada a Comissão da Questão da Mulher Trabalhadora a partir 

de discussões de gênero e classe entre as feministas. A autora explica que o 

movimento utilizou a “imprensa militante”, isto é, mais uma vez a mídia alternativa 

como veículo para se expressar.  

Tanto as trabalhadoras urbanas como as rurais introduzem em sua 
participação política temas de reflexão no qual o cotidiano doméstico 
e do trabalho são pontos de partida para rever a divisão sexual no 
trabalho e relação de poder na representação sindical (...) A 
contribuição do feminismo é reconhecida nos discursos das 
trabalhadoras sindicais. (DEL PRIORE, 2008, p. 650) 

A conquista pelos direitos iguais entre homens e mulheres é algo recente, 

como aponta Jorge Maior e Regina Vieira (2017). As pesquisadoras Cristina Bruschini 
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e Maria Rosa Lombardi (2001) analisaram dados fornecidos pelo IBGE e perceberam 

um aumento da participação feminina no mercado de trabalho durante a década de 

90.  

O aumento da participação feminina na população economicamente 
ativa (PEA) é explicada em parte porque em 1992, IBGE passa a 
incluir o autoconsumo, produção familiar e outras atividades até então 
não consideradas trabalho e realizado predominantemente por 
mulheres. Isso resulta em uma maior visibilidade do trabalho feminino. 
(MAIOR e VIEIRA, 2017, p. 115) 

Conclui-se que nos 80 e 90, após a ditadura militar no Brasil e com criação da 

Constituição de 1988, as mulheres ganharam mais espaço no âmbito político. Para 

isto, elas utilizaram movimentos sindicais e passaram a discutir questões de gênero e 

classe, buscando por igualdade, como ressalta os escritores citados acima.  

 

1.1.3 Surgimento da quarta onda do feminismo no Brasil e a importância 
do movimento secundarista 

 

Com o avanço tecnológico e a quarta onda do feminismo – marcada pelo uso 

de redes sociais como principal ferramenta de militância – o movimento foi se 

reinventando conforme o contexto cultural inserido, como aponta Olívia Perez e Arlene 

Ricoldi (2018). Além disso, iniciada por volta de 2012, a quarta onda é marcada pela 

atuação de coletivos sociais, ressalta as autoras.  

Um dos maiores exemplos contemporâneos desta quarta fase ocorreu em 

2015 e 2016 com a luta do movimento secundarista. Embora tenha existido a 

participação de homens, o grupo foi criado originalmente por mulheres, e 

predominantemente liderado por figuras femininas. O movimento ocupou escolas 

estaduais com o objetivo de se impor a reorganização escolar no estado de São Paulo, 

como aborda o documentário Lute como uma menina!, de Beatriz Alonso e Flávio 

Colombini (2016). 

Após tentarem negociar com o estado e não obterem um resultado positivo, 

os secundaristas ocuparam mais de 200 escolas em São Paulo, inspirados na Revolta 

dos Pinguins – organizada pelo movimento estudantil chileno, em 2006 – como mostra 

Beatriz Alonso e Flávio Colombini (2016).  
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Como uma forma de extensão didática e cultural, ex-presos políticos 

palestraram em escolas ocupadas. Eles apoiaram o movimento e relembraram a 

história de repressão política durante a ditadura militar no Brasil, explicam as 

entrevistadas em Lute como uma menina! (2016). Além disso, elas disseram que 

promoveram debates sobre assuntos considerados tabus pela sociedade e 

proporcionaram o protagonismo estudantil, ressaltando o pensamento sócio-político.  

Lute como uma menina! (2016), evidência a repressão de autoridades contra 

os manifestantes, relatando abusos físicos. O documentário explica, ainda, que os 

secundaristas utilizaram as mídias alternativas, como Jornalistas Livres para 

denunciar as atrocidades cometidas pela polícia militar.  

Em geral, graças as feministas do movimento secundarista, a Justiça 

determinou na época que o governo administrado pelo até então governador de São 

Paulo, Geraldo Alckmin voltasse atrás no projeto de reorganização escolar, estipulado 

para o ano letivo de 2016. 

 

1.1.4 Pior país para uma mulher nascer e a importância do feminismo 
neste contexto 

 

A ex-presidenta do movimento secundarista, Carla Santos disse em um 

relatório emitido em 2017 pela UBES (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas) 

que questões sobre machismo ainda são frequentes no país, portanto, o feminismo é 

de extrema importância, uma vez que o Brasil contínua sendo um dos países que mais 

mata mulheres.  

Segundo uma pesquisa realizada, em 2016, pela ONG Save The Children o 

Brasil aparece em primeiro lugar como o pior país da América Latina para se nascer 

menina. Um ano depois, a Ipsos, analisou 24 países e constatou que o Brasil está em 

14 ª posição no ranking como país mais machista do mundo. 

Como reflexo dessa cultura misógina e patriarcal inserida na sociedade 

brasileira, em 2018 o candidato Jair Bolsonaro foi eleito como presidente do país, 
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mesmo após homenagear o coronel Ustra — conhecido por torturar a ex-presidenta 

Dilma Rouseff — como aponta o jornal Folha de S.Paulo (2014). 

1.1.5 As atuais ameaças diante do fortalecimento de um governo de 
extrema direita no Brasil 

 

Embora Jair Bolsonaro tenha vencido, durante as eleições presidenciais, os 

coletivos feministas foram de extrema importância. O ato “Ele Não” visava combater 

as ameaças da ascensão da extrema direita no Brasil, como aborda uma matéria 

publicada pela BBC (2018).  

Em entrevista à BBC (2018), a historiadora Céli Pinto afirmou que esta foi a 

maior manifestação liderada por mulheres na história do país. Ocorrida em mais de 

26 estados, o “Ele Não” reuniu mais de 500 mil pessoas pelas ruas brasileiras e 

recebeu o apoio internacional de outras manifestantes, como aponta a matéria.   

Durante as manifestações, as feministas foram cruelmente atacadas e 

desmoralizadas por grupos de extrema de direita e pela família Bolsonaro, segundo a 

BBC (2018). Eduardo Bolsonaro declarou que “As mulheres de direita são mais 

bonitas que as da esquerda. Elas não mostram os peitos nas ruas e nem defecam nas 

ruas. As mulheres de direita têm mais higiene”, evidência o jornal Diário do Centro do 

Mundo (2018).  

Ao longo de sua carreira política, Jair Bolsonaro já fez diversas declarações 

machistas. Em 2014 disse à deputada Maria do Rosário (PT-RS) que “eu não sou 

estuprador, mas se eu fosse não iria estuprar, porque ela não merece”, aponta a Folha 

de S. Paulo (2014). 

Em 2017, o até então candidato à presidência gerou uma revolta popular e 

despertou a indignação dos coletivos feministas, ao se referir a sua filha caçula de 

forma pejorativa. “Eu tenho cinco filhos. Foram quatro homens, aí no quinto eu dei 

uma fraquejada e veio uma mulher”, fala de Bolsonaro reproduzida em uma matéria 

publicada pela revista Exame (2017). 

 Um dos principais desafios do movimento, atualmente, é a grande 

polarização do discurso, onde há uma grande crítica por parte da oposição. Um 
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exemplo disso pode ser percebido nos discursos da atual ministra da Mulher, da 

Família, e dos Direitos Humanos, Damares Alves, que já declarou acreditar que a 

igualdade de gênero pode estimular a violência, como aponta uma matéria publicada 

pelo jornal Catraca Livre (2019).  

Se Bolsonaro, um apoiador da ditadura militar do Brasil e até 
recentemente um párea político, se comprovar um desastre como 
presidente, tanto melhor. O sistema político implodiria, e o Brasil 
poderia recomeçar de novo. Para um eleitorado raivoso, o ardente 
Bolsonaro pode ser o candidato perfeito — um homem-granada com 
o pino removido, pronto para jogar no sistema político moribundo do 
Brasil. (VEJA, 2018, ONLINE) 

Por conta de suas declarações preconceituosas a imprensa internacional já 

afirmou que Jair Bolsonaro é uma ameaça à democracia brasileira. De acordo com 

uma matéria publicada pela Veja (2018), o presidente é associado a adjetivos, como 

“misógino”, “racista”, “xenofóbico”, “homofóbico”, “pró-ditadura” e principalmente 

“antidemocrático”. 

 

1.2 A construção de uma grande reportagem 

 

O gênero grande reportagem possibilita um maior detalhamento sobre os 

fatos e o contexto noticiado, de acordo com Edvaldo Pereira Lima (1998). Em geral, a 

grande reportagem é caracterizada por matérias extensas que possuem o objetivo de 

apresentar diversos ângulos e explorar um determinado tema com maior 

profundidade, como aponta Kotscho (2004)  

O autor explica que este método não está ligado ao número de linhas ou de 

páginas que uma matéria ocupa em um jornal, mas sim ao fato de demandar um 

grande investimento para o repórter e, financeiramente para o contratante.  

Entendendo a reportagem como a ampliação da notícia, a 
horizontalização do relato – no sentido da abordagem extensiva em 
termos de detalhes – e também sua verticalização – no sentido de 
aprofundamento da questão em foco, em busca de suas raízes, suas 
implicações (...) (LIMA, 2009, p. 26)  
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Uma reportagem trata-se do aprofundamento de uma notícia, portanto cabe a 

este gênero despertar a curiosidade do leitor, como aponta Edvaldo Pereira Lima na 

obra Páginas Ampliadas (2009). 

 

1.3 Conexões entre Jornalismo e História 
 

O Jornalismo possui uma ligação direta com o campo de estudos da História, 

uma vez que esta disciplina ajuda ampliar o conhecimento científico e a percepção de 

notícias presentes no jornalismo, como aponta Richard Romancini, em História e 

Jornalismo: reflexões sobre campos de pesquisa (2007). 

(...) a exaustiva reconstrução de uma época e de uma sociedade só 
tem sentido na medida em que o tempo recontratado é a porta para a 
redescoberta de um mundo psicológico, interior (...) A construção do 
passado, para encontrar sua significação no presente, é possível em 
decorrência da condição ambígua, inerente à nossa perspectiva, 
quando nós lançamos em busca do que já foi”. (LIMA, 2009, p. 276 e 
275).  

Para Bourdieu (1998) retratar a história de um determinado indivíduo anda ao 

lado dos fatores históricos que ocorreram em uma determinada sociedade, sendo de 

interesse e importância pública. 

“Falar de história da vida é pelo menos pressupor – e isso não é pouco 
– que a vida é uma história e (...) é inseparavelmente o conjunto dos 
acontecimentos de uma existência individual concebida como história 
e o relato dessa história.” (BOURDIEU, 1998, p. 183)  

De acordo com Marques de Melo (1999), o jornalismo serve de fonte e objeto 

de pesquisa para a História. Tal fato mostra que a função de investigar e analisar o 

passado não é apenas dos historiadores, mas sim também dos jornalistas. O autor 

explica que estas áreas apresentam uma interatividade produtiva e que o profissional 

da comunicação muitas vezes tem a função de elaborar a chamada “história imediata”. 

 

1.4 A construção de perfis em uma grande reportagem  
 

Outro método utilizado pelo jornalismo é o de construção de perfis para 

desenvolver uma narrativa noticiosa. Segundo Sérgio Vilas Boas (2003), isso permite 
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ao leitor ter uma dimensão mais fiel do assunto e desta forma adquirir maior empatia 

pela história relatada. Para Sérgio Vilas Boas (2003) este método é importante 

também para a avaliação dos diversos pontos de vista do interlocutor, 

proporcionando-lhe autoconhecimento. 

(...) o perfil é um tipo de texto biográfico sobre uma – uma única – 
pessoa viva, famosa ou não. Texto biográfico não significa extamente 
biografia, que é outro gênero. Nem tudo o que é biográfico é biografia, 
aliás (...) o perfil reside no fato de que, em ambos, tudo gira em torno 
do personagem central. (VILAS BOAS, 2014, p. 271) 

Segundo Sérgio Vilas Boas (2014) as construções de perfis são importantes 

para o jornalismo, pois contextualizam a narrativa. Além disso, para o escritor é função 

do jornalista se conectar à história e com a fonte, a fim de conhecer seu contexto 

sociocultural e características particulares, ou seja, para humanizar o personagem. 

Segundo Sérgio Vilas Boas (2002) os leitores tendem a se interessar por 

biografias, o que demonstra que as pessoas têm interesse em conhecer a trajetória 

do biografado e “o universal está embutido na particularidade de um indivíduo. O leitor 

se projeta em outras vidas” (VILAS BOAS, 2002, p.37). 

 Sérgio Vilas Boas (2002) diz, ainda, que ao se interessar por uma biografia, 

o leitor busca compreender a relação entre a história de vida do biografado com suas 

obras, discursos e ações.  
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2. Desenvolvimento da peça  
 

2.1 Estilo, linguagem e fontes do produto jornalístico  
 

A construção de perfis e o estudo histórico utilizado na obra teve como objetivo 

despertar o pensamento crítico do leitor, interligando com o atual cenário político do 

país. Portanto, foi necessário fazer uma pesquisa aprofundada sobre questões de 

gênero no Brasil e traçar uma linha do tempo, a partir dos dados levantados. 

A construção de perfis permite ao leitor se identificar e ter uma maior 

dimensão sobre a história contada, como aponta Sérgio Vila Boas (2003). Para isso, 

este produto jornalístico contou com entrevistas de mulheres que lutaram pelos 

direitos femininos ao longo de 50 anos, isto é, desde a década de 70 até os dias atuais.  

Por se tratar de um tema feminista, todas as fontes utilizadas foram do sexo 

feminino, pois trata-se de seu espaço de fala. O agendamento das entrevistas foi feito 

de acordo com a disponibilidade na agenda das fontes cotadas. Vale ressaltar que em 

decorrência da pandemia do novo coronavírus todas as entrevistas foram feitas por 

meio de plataformas digitais, como e-mail e chamada de vídeo. Além disso, por conta 

da COVID-19, o cronograma inicial teve que sofrer um remanejamento de datas. 

Para representar mulheres que atuaram na luta feminista no período da 

ditadura militar, este trabalho contou com a participação da jornalista e ex-presa 

política, Rose Nogueira. Além disso, a historiadora Mary Del Priore e a professora 

Adriana Vasconcellos apresentaram conhecimentos históricos sobre este período. 

Já para explicar a participação das mulheres na política durante os 80 e 90, 

este projeto contou com as explicações de Mary Del Priore, Adriana Vasconcellos e 

Jaceguara Dantas. 

A geração da quarta onda do feminismo foi representada pela ativista pelos 

Direitos Humanos, Vivi Mendes; a atual deputada estadual, Isa Penna; e a colunista 

do Mídia Ninja e símbolo do movimento secundarista, Ana Júlia Ribeiro. 
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No decorrer do projeto imprevistos por conta da pandemia do coronovírus 

influenciaram na mudança do produto. Além disso, afetou no contato com outras 

fontes inicialmente cotadas. 

 

2.2  Formação de equipe 
 

Para executar esta grande reportagem, objetive ajuda de Thiago Dias, 

responsável por diagramar o site e Nina Camillo que ficou encarregada em editar o 

podcast Manas na Luta disponibilizado no Spotify.  

O trabalho teve custos financeiros, que foram pensados desde o início do 

projeto. A diagramação do site, com as arte inclusas, custou R$2.400,00; a edição do 

podcast custou R$ 250,00; e a edição do teaser R$ 50,00. Ao todo gastei em torno de 

2.700 para concluir este produto jornalístico. 

  

2.3 Planejamento editorial 

 

As fotos utilizadas na peça foram produzidas por mim no Memorial da 

Resisteência em São Paulo, antes da quarentena ser decretada. O projeto gráfico foi 

feito por Thiago Dias, a partir de observações e gostos meus. O áudio “O que é ser 

feminista”, foi utilizado acompanhando a galeria de imagens, com o intuito de fazer o 

internauta imergir na arte. O texto foi produzido por mim e conta com voz e mixagem 

de Nina Camillo.  

O podcast Manas na Luta contém três.episódios, dos quais foram roteirizados 

e narrados por mim. A mixagem e edição foram feitas por Nina Camillo, seguindo os 

protocolo de autorização de uso de imagem e voz. Cada episódio tem em torno de 10 

a 15 minutos e encontra-se disponível na plataforma Spotify.  

O site contém um projeto gráfico baseado em colagens artísticas e consiste 

em unir três pilares dos quais fazem parte dos meus interesses: arte, história e 

jornalismo. Desde o layout do site até a linguagem, foi pensada em unir estes polos, 

a fim de envolver o leitor. 
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No site há diferentes abas, a fim de apresentar diferentes conteúdos aos 

leitores. Em Personagens é possível encontrar uma breve biografia das fontes 

utilizadas no trabalho. Já em Podcast o leitor encontra uma sinopse de cada programa, 

acompanhada dos links para acessá-los.  

Os vários tons de roxo remetem a bandeira do sufragismo. Já o amarelo 

remete ao Sol, ou seja, a luz e esperança. O olho e a mão são símbolos característicos 

do movimento feminista, que neste projeto foram reincorporados.  

Para complementar o site, criei um Instagram e Facebook, onde compartilho 

desde o primeiro semestre de 2020, atualizações sobre o desenvolvimento da minha 

peça. Além disso, possui dicas culturais e análises políticas. 

 

2.4  Grande reportagem e a importância histórica na narrativa 
 

Como a obra é de interesse público, não há restrição quanto ao perfil dos 

leitores, ou seja, independente da idade e gênero. No entanto, é de maior interesse 

do público jovem, que busca compreender o passado e refletir sobre o presente. Para 

isso utilizei a construção de perfis e uma linha histórica, que contou a história do 

feminismo em um período de 50 anos.  

Para Richard Romancini (2007), o jornalismo e a história estão diretamente 

ligados. Tal fato é importante para compreender a narrativa e sua origem. Portanto, 

construir uma linha do tempo foi importante para compreender a trajetória da luta 

feminista na política institucional e refletir como culminou para o cenário atual.  

A construção de perfis, por meio de entrevistas cumpriu o mesmo papel, pois 

buscou aproximar o leitor da história. Para Sérgio Vilas Boas (2003), isso facilita a 

compreensão popular sobre a dimensão de um determinado assunto e permite 

construir maior empatia pelo entrevistado e contexto em que ele está inserido.  

Conclui-se que os métodos jornalísticos utilizados nesta obra culminaram para 

explicar e refletir as atuais ameaças que as feministas enfrentam em decorrência da 

ascensão da extrema direita no país. 
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Considerações Finais 
 

Conclui-se com este trabalho que o movimento feminista está em um 

processo de descontrução diário.Ao longo dos anos enfrentou diversos obstáculos em 

decorrência da sociedade machista e patriarcal. Décadas se passaram, mas a 

opressão e o feminícidio ainda hoje são recorrentes no Brasil. 

Tanto na ditadura militar quanto no atual governo de Jair Bolsonaro, o 

movimento feminista e as minorias como um todo, sofrem com a falta de políticas 

públicas que abrangem e pautem a diversidade cultural. Além disso, em ambos 

períodos é possível obsevar o autoritarismo, por meio de discursos exaltando a 

família, o militarismo e opressão contra as minorias. 

Jair Bolsonaro representa, sobretudo, às minorias, uma ameaça não só de 

perda de direitos, mas também representa a figura do líder autoritário que goza do 

sofrimento alheio. Portanto, conclui-se que o atual presidente do Brasil representa 

inúmeras ameaças ao movimento feminista e que seus discursos muito se 

assemelham aos do período da ditadura militar no Brasil. Sobretudo, Bolsonaro 

representa uma ameaça à vida das minorias como um todo. 

Para realizar este produto fiz uma pesquisa aprofundada sobre a história do 

feminismo, trazendo um recorte para um período de 50 anos. Acredito que após o 

atual presidente Jair Bolsonaro, exaltar o período da ditadura militar, é de extrema 

importância compreender como o feminismo enfrentou este regime autoritário e 

analisar as semelhanças e desafios entre o passado e o futuro. 

Ao longo de um ano participei de um grupo de leituras feministas, chamado A 

Hora da Estrela. Neste movimento pude adquirir repertório e expandir meu projeto de 

pesquisa. Além disso, foi de extrema importância para conhecer algumas fontes e 

compreender a luta do feminismo negro, interseccional e marxista. 

Infelizmente por conta da pandemia, e da falta de compatibilidade de agendas, 

não consegui entrevistar a ex-presidente Dilma Rousseff e sua ex-ministra da 

Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci. Entretanto, possuo o 
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contato de ambas e pretendo expandir o Manas na Luta para futuramente tornar-se 

um livro, onde prentendo expandir esta pauta. 

Já o podcast Manas na Luta, disponível no Spotify, já conta com três 

episódios. Para um futuro breve, pretendo continuar com este projeto e expandir para 

novas entrevistadas, com ajuda da estudante de produção musical Nina Camillo. O 

site e o Instagram permancerão ativos, e pretendo comprar os domínios da plataforma 

WIX, para futuramente comercializá-lo, como instrumento jornalístico e fonte de 

pesquisa. 

Atualmente, trabalho na revista digital Aventuras na História, da Editora Caras 

e Grupo Perfil. Este veículo retrata assuntos como história, cultura e política. 

Pensando nisso, algumas das pautas e fontes apresentadas no decorrer do trabalho 

Manas na Luta foram reutilizadas pelo veículo, a partir das minhas indicações.  

Portanto, conclui-se que o Manas na Luta é muito mais do que um trabalho 

acadêmico, ele é um relato do passado e presente, elos que podem moldar o futuro. 

Com este produto, que une arte e jornalismo, é possível compreender como períodos 

históricos distintos podem estar conectados.  

Sobretudo, o Manas na Luta busca mostrar a perpespectiva de mulheres que 

lutam diariamente contra a opressão de uma sociedade machista, racista e 

LGTBfóbica.  

  



26 
 

26 
 

Referências Bibliográficas 
 

A experiência de ser mulher, estudante e feminista. 2017. Disponível em: 

<http://ubes.org.br/2017/a-experiencia-de-ser-mulher-estudante-e-feminista/>. 

Acesso em 22 set. 2019. 

BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: AMADO, Janaína, FERREIRA, Marieta. 

(Ogrs). Usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 1998, p.183-191. 

Disponível em: <http://arpa.ucv.cl/articulos /ailusao biografica.pdf>. Acesso em: 20 

mai. 2020. 

Brasil é o pior país da América do Sul para ser menina, diz relatório. 2016. 

<https://oglobo.globo.com/sociedade/brasil-o-pior-pais-da-america-do-sul-para-ser-

menina-diz-relatorio-20270607>. Acesso em 22 set. 2019. 

BRUSCHINI, Cristina; LOMBARDI, Maria Rosa Lombardi. Instruídas e 

trabalhadeiras: trabalho no feminino no final do século XX. Campinas: Unicamp, 

2001. 

CAMPOREZ, Patrick. STF mantém pagamento de indenização de Bolsonaro a 

Maria do Rosário. <https://oglobo.globo.com/brasil/stf-mantem-pagamento-de-

indenizacao-de-bolsonaro-maria-do-rosario-23464003>. Acesso em 22 set. 2019. 

COLOMBINI, Flávio; ALONSO, Beatriz. Lute como uma menina – documentario de. 

2016. Disponível: < 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1059&v=8OCUMGHm2oA>. Acesso 

em 22 set. 2019. 

Damares acredita que a igualdade de gênero estimula violência. 2019. 

<https://catracalivre.com.br/cidadania/damares-acredita-que-a-igualdade-de-genero-

estimula-violencia/>. Acesso em 22 set. 2019. 

DEL PRIORE, Mary. História das Mulheres no Brasil. São Paulo: Editora Contexto, 

2008.  



27 
 

27 
 

#EleNão: A manifestação histórica liderada por mulheres no Brasil vista por 

quatro ângulos. 2018. <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45700013>. Acesso 

em 22 set. 2019. 

FALCÃO, Marcia. GUERREIRO, Gabriela. Para rebater deputada, Bolsonaro diz 

que não a 'estupraria'. 2014. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/12/1559815-para-rebater-deputada-

bolsonaro-diz-que-nao-a-estupraria.shtml>. Acesso em 22 set. 2019. 

GARCIA, Gabriel. Treze frases de Bolsonaro de natureza sexual e machista. 

<https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/treze-frases-de-bolsonaro-de-

natureza-sexual-e-machista/>. Acesso em 22 set. 2019. 

GOUVÊA, Rose. O movimento Feminista: as lutas e as 

conquistas.<http://jundiagora.com.br/movimento-feminista/>. Acesso em: 26 out.19. 

GUNKEL, Nicolas. Piada de Bolsonaro sobre sua filha gera revolta nas redes 

sociais. <https://exame.abril.com.br/brasil/piada-de-bolsonaro-sobre-sua-filha-gera-

revolta-nas-redes-sociais/>. Acesso em: 26 out.19. 

KOTSCHO, Ricardo. A prática da reportagem. São Paulo: Ática, 2004. 

LIMA, Edvaldo Pereira. O que é livro-reportagem. São Paulo: Brasiliense, 1998.  

LIMA, Edvaldo Pereira. Páginas Ampliadas: o livro reportagem como extensão do 

jornalismo e literatura - 4.ed. São Paulo: Manole, 2009. 

MACEDO, Nathalí. Eduardo Bolsonaro, não agradar a você não é falta de higiene 

– pelo contrário. <https://www.diariodocentrodomundo.com.br/eduardo-bolsonaro-

nao-agradar-a-voce-nao-e-falta-de-higiene-pelo-contrario-por-nathali-macedo/>. 

Acesso em: 26 out.19. 

MAIOR, Jorge; VIEIRA Regina Vieira (2017). Mulheres em Luta: A Outra Metade da 

História do Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2017. 



28 
 

28 
 

MARIN, Denise Chrispim. Bolsonaro é ameaça para democracia do Brasil, diz 

imprensa estrangeira. <https://veja.abril.com.br/mundo/bolsonaro-e-ameaca-para-

democracia-do-brasil-diz-imprensa-estrangeira/>. Acesso em: 26 out.19. 

MARQUES DE MELO, José. 1999. A pesquisa em jornalismo no Brasil: trajetória 

e perspectiva. In: LOPES, Maria Immacolata V. (org.). Vinte anos de ciências da 

Comunicação no Brasil: avaliação e perspectivas, São Paulo/Santos, Intercom/Ed. 

Unisanta, pp. 117-23. 

MARTINS, Karine Joulie. A vez das minas: as ocupações sob o olhar feminista na 

mídia alternativa. 2017. Disponível em: 

<http://www.en.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/1526555365_ARQUI

VO_MARTINS-KJ-Avezdasminas.pdf>. Acesso em: 22 set. 2019. 

NETO, Fernandino Rodrigues do N. BRITO, Rosildo Raimundo de. Livro-

reportagem: uma análise da prática da grande reportagem nos Projetos 

Experimentais do curso de Jornalismo da Faculdade do Vale do Ipojuca 

(FAVIP).<http://www.intercom.org.br/papers/regionais/nordeste2010/resumos/R23-

0544-1.pdf>. Acesso em: 26 out.19. 

OLIVEIRA, Priscila Natividade Dias Santos. Jornalismo Literário: como o livro-

reportagem transforma um fato em história. 2006. 

<http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2006/resumos/R0717-1.pdf>. Acesso 

em 22 set. 2019. 

Retrospectiva 2015: O movimento secundarista que chacoalhou a educação 

brasileira. <https://portal.aprendiz.uol.com.br/2015/12/30/retrospectiva-2015-o-

movimento-secundarista-que-chacoalhou-educacao-brasileira/>. Acesso em: 26 

out.19. 

ROMANCINI, Richard. História e Jornalismo: reflexões sobre campos de 

pesquisa. 

<http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/1222495743618704938232678641015135

04895.pdf>. Acesso em: 26 out.19. 



29 
 

29 
 

SARTI, A Cynthia. O início do feminismo sob a ditadura no Brasil: o que ficou 

escondido. 1998. Disponível em: 

<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lasa98/Sarti.pdf>. Acesso em 22 set. 

2019. 

Saiba o nível do machismo em 10 países do mundo. 2017. Disponível em: 

<https://forbes.uol.com.br/listas/2017/03/saiba-qual-o-nivel-de-machismo-em-10-

paises-do-mundo/>. Acesso em 22 set. 2019. 

SOARES, Vera. Movimento feminista paradigmas e desafios. Disponível em: 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/viewFile/16089/14633>. Acesso em: 

26 out.19. 

VILAS BOAS, Sergio. Biografias e biógrafos:  jornalismo sobre personagens. São 

Paulo: Ed. Summus, 2002. 

VILAS BOAS, Sergio. Perfis e como escrevê-los. São Paulo: Summus, 2003. 

VILAS BOAS, Sérgio. Perfil: o mundo dos outros 22 personagens e 1 ensaio – 

3.ed. São Paulo: Manole, 2014. 

WOITOWIC, Karina Janz. Páginas que resistem: A imprensa feminista na luta 

pelos direitos das mulheres no Brasil. <http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-

nacionais-1/encontros-nacionais/6o-encontro-2008-

1/Paginas%20que%20resistem%20A%20imprensa%20feminista.pdf>. Acesso em: 

26 out.19 

  



30 
 

30 
 

APÊNDICE 1 

 

A U T O R I Z A Ç Ã O 

 
 

Eu, Ana Julia Pires Ribeiro, portador(a) de cédula de identidade nº 10364522-

0 PR autorizo a Victória Regina de Lima Gearini a gravar/filmar em vídeo/película e 

veicular minha imagem e depoimentos em qualquer meio de comunicação para fins 

didáticos, de pesquisa e divulgação de conhecimento científico sem quaisquer ônus 

e restrições. 

 
Fica ainda autorizada, de livre e espontânea vontade, para os mesmos fins, 

a cessão de direitos da veiculação, não recebendo para tanto qualquer tipo de 

remuneração. 

 
 

CURITIBA, 5 de setembro de 2020. 
 
 
 

Ass.   
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APÊNDICE 8 

 

Autorização de Imagem Adriana Vasconcellos 

Acesse o link abaixo  

https://youtu.be/Q6lCZbwVIyI 
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APÊNDICE 9 

 

Autorização de Imagem Rose Nogueira 

Acesse o link abaixo  

https://youtu.be/4F39xckkPJ8 

 

 


