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O ano de 2015 ficou marcado na esquerda brasileira pela chamada “primavera 

feminista”, mas, pouco antes de mulheres de todos os estados do país saírem às ruas 

contra os retrocessos na legislação sobre o aborto, um pequeno grupo de estudantes do 

curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) iniciou a sua 

própria resistência no meio acadêmico. Em novembro de 2014, depois de uma roda de 

conversa onde cerca de 30 alunas compartilharam histórias e vivências sobre o 

machismo presente no curso e na profissão, percebeu-se a necessidade de um espaço 

político para reagir a essa opressão, já que ela de alguma forma afetava todas as 

mulheres ali reunidas. Assim surgiu o coletivo Jornalismo Sem Machismo. Este 

trabalho é um relato da experiência de criação do grupo e uma reflexão sobre as 

contribuições da militância feminista nos lugares de estudo, trabalho e convivência de 

mulheres.  

A primeira ação do coletivo aconteceu logo após sua reunião de fundação. 

Juntas, as estudantes escreveram cartazes com declarações de alunos e professores 

ouvidas nos corredores do curso, em sala de aula e nos espaços de convivência. As 

frases foram coladas nas paredes do departamento de jornalismo, que fica separado do 

resto do Centro de Comunicação e Expressão por uma porta de vidro, coloquialmente 

conhecido como “aquário”. Ao passarem pelos corredores durante a manhã, colegas e 

docentes viram seu machismo escancarado: “Essa pauta é perigosa demais para 
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mulheres”, “põe uma gostosa nessa capa”, “mulher tem uma inocência útil”, "cospe ou 

engole?" e "ah, ninguém mandou ela beber tanto" . Essa primeira ação parece simples, 

mas gerou repercussão em toda a universidade, afinal foi uma demonstração de ruptura 

na condição de normalidade dessas práticas. A intervenção do Coletivo deu início, 

então, a diversas discussões no departamento de jornalismo, em redes sociais e entre 

estudantes de outros cursos. Logo outros coletivos feministas surgiram na universidade, 

um movimento que se reproduziu a nível nacional. 

A presença do Coletivo Jornalismo Sem Machismo afetou diretamente a lógica 

de convívio na graduação. Os assédios passaram a ser frequentemente denunciados, as 

tradições sexistas presentes dentro e fora das aulas foram sendo rompidas pouco a 

pouco e os "vespeiros" foram sendo revirados. Situações de abuso praticados por 

professores, exposição de calouras a trotes vexatórios e comentários sexistas em sala de 

aula, cujos registros existem desde a criação do curso, foram aos poucos diminuindo. A 

inclusão da discussão de sala de aula também reforçou uma formação na qual o debate 

de gênero é transversal a todo o estudo da comunicação. Porém, conseguir um ambiente 

menos desigual e violento é o resultado de uma disputa diária, manifestada em 

diferentes níveis do convívio e quase nunca agradável de ser presenciada. Muitos 

professores e colegas, ao ver e ouvir mulheres que se opunham aos seus 

comportamentos machistas, não foram receptivos a essa nova lógica.  

De todo modo, esse lugar de convivência entre mulheres que tinham alguns 

objetivos específicos em comum gerou reflexos para além da graduação ou do 

departamento de jornalismo. Ao discutir, trocar experiências e relatos, esses vínculos e 

aprendizados criados ajudaram e ainda ajudam cada uma das participantes a se 

fortalecer pessoalmente e a disseminar esses saberes com outras pessoas. Em uma 

coletividade, onde a troca de experiência é potencializada por diferentes visões de 

mundo dessas mulheres, é possível identificar, discutir e combater casos de machismo 

de maneira mais direta e consistente. E esse aprendizado adquirido extrapola a prática 

do jornalismo, já que os debates, por mais que comecem por um assunto específico da 

profissão, englobam âmbitos diversos da vida em sociedade.  
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Acreditávamos, também, que os estudos de gênero precisavam estar presentes de 

forma acadêmica, alinhados com a nossa formação jornalística. Inicialmente, 

promovemos uma discussão sobre o tema na Semana Acadêmica de Jornalismo de 

2015. Em quatorze edições do evento, foi a primeira vez em que uma mesa abordou a 

cobertura jornalística sobre a mulher, com a presença da pesquisadora Márcia Veiga, da 

jornalista Jéssica Moreira, do coletivo “Nós, mulheres da periferia” e de Isabela Otto, 

repórter da revista Capricho. A diversidade das mulheres convidadas para a mesa foi 

pensada para abarcar anos de discussões caladas no departamento. A ideia também era 

debater as diferentes formas como as mulheres são representadas em espaços de 

resistência, sejam nas redações tradicionais ou na mídia independente. O financiamento 

para a vinda dessas mulheres, em grande parte, dependeu do lucro vindo dos happy 

hours organizados por nós mesmas no campus.  

Ainda em 2015 iniciamos o processo de criação da disciplina Jornalismo e 

Gênero, para oferecer às e aos estudantes uma forma diferente de estudar nossa 

profissão, compreendendo-a com um recorte de gênero, classe, raça, sexualidade, etnia e 

geração. A iniciativa foi discente e a construção totalmente coletiva. Os assuntos 

escolhidos para serem estudados se baseavam nas demandas destacadas pelas alunas, a 

partir da própria consciência e observação da realidade, a fim de conseguir se preparar 

melhor para tratar sobre questões-chave relacionadas a gênero. O objetivo principal era 

compreender melhor como gênero e jornalismo se entrelaçam e como a profissão conta 

essas histórias. Havia o desejo também de uma bibliografia não apenas feminina, mas 

que representasse diferentes feminismos e a descolonialidade, já que historicamente o 

ensino do jornalismo se baseava em obras escritas por homens, brancos, europeus ou 

estadunidenses. Não tinha mais como aceitar de forma confortável que nossa formação 

acadêmica se firmasse em produções masculinas, ainda mais após entrar em contato 

com pesquisas e literaturas criadas por mulheres. Tomamos consciência de que ter 

acesso a uma produção feita por mulheres significava aprender a profissão sob uma 

ótica muito mais representativa para nós. E a produção de jornalismo que paute gênero 

ainda é uma atividade muito ligada aos movimentos feministas. 
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O primeiro semestre da disciplina, intitulada Jornalismo e gênero, começou em 

março de 2016, sob responsabilidade do professor Carlos Locatelli, que se 

disponibilizou à ministrá-la de forma conjunta às alunas. O fato de ter um homem como 

docente parecia algo contraditório a nossa proposta de dar ênfase aos conhecimentos 

produzidos por mulheres. Mas, considerando o momento de troca de currículo do curso 

e o interesse do professor em relação pelo tema, decidimos por não perder a 

oportunidade que nos apareceu. Organizamos o plano de ensino de forma que, para cada 

tema específico, fosse possível trazer uma pesquisadora do assunto como convidada, já 

que não havia essa formação acadêmica suficiente seja por parte docente ou discente no 

departamento de Jornalismo. Porém, ainda que a presença das convidadas tenha 

acrescentado muito à disciplina, a metodologia das aulas variava bastante pois dependia 

da palestrante e as aulas tinham alguma dificuldade de dialogar entre si. Também era 

bastante novo para nós sermos responsáveis pelas questões metodológicas e de ensino 

pois, por mais que houvesse nosso esforço - e ainda que tenha sido uma experiência 

bastante enriquecedora-, não éramos professoras. Isso fez com que a disciplina 

precisasse ser aperfeiçoada. 

Procuramos então por alguém que demonstrasse interesse em estudar jornalismo 

e gênero e encontramos a professora Daiane Bertasso. Durante sucessivas reuniões junto 

com as representantes do coletivo e as estagiárias de docência, foi criado o plano de 

ensino que é usado atualmente. Finalmente, no início de 2017 a disciplina foi 

implementada no currículo oficial do curso. Hoje ela é oferecida como uma optativa e 

possui grande demanda. A construção desse novo plano, agora com a participação de 

mulheres que já pesquisavam gênero e comunicação, somadas à experiência adquirida 

pelas alunas e ao conhecimento didático da professora Daiane, possibilitou que a 

disciplina se consolidasse na grade do curso. 

As transformações no curso, que envolvem o surgimento do coletivo e a criação 

da disciplina de Jornalismo e Gênero, apontam para a importância da relação entre os 

movimentos sociais e a produção de conhecimento acadêmico. Refletindo sobre a 

criação dos núcleos de pesquisa sobre os estudos de gênero e feministas nas 
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universidades, Joana Maria Pedro (2005) explica que o processo de tomada de 

consciência da opressão feminina pelas militantes permitiu que elas questionassem o 

conhecimento legitimado academicamente, especialmente nas ciências humanas. As 

pesquisadoras perceberam que a pesquisa acadêmica era produzida majoritariamente 

por homens brancos e heterossexuais e que era a narrativa desses grupos a predominante 

nos ambientes universitários. Esse processo foi similar ao que aconteceu no curso de 

Jornalismo da UFSC, com a criação do coletivo e posterior desenvolvimento da 

disciplina.  

Enfatiza-se, portanto, a importância da criação e manutenção de um coletivo 

feminista dentro do curso de jornalismo enquanto um espaço de disputa de uma 

narrativa sobre gênero em meio ao discurso acadêmico difundido no contexto 

universitário. Para além de um espaço de denúncia e resistência contra atitudes 

machistas presentes no cotidiano do curso de jornalismo, o coletivo se consolida como 

produtor de uma formação diferenciada em comunicação, garantindo a transversalização 

dos debates e o aprofundamento da concepção de sociedade através das discussões e 

estudos promovidos através da luta das mulheres do curso. Ainda que muitos desafios 

continuem colocados - especialmente o de romper com a bolha do conhecimento 

universitário e produzir saídas para as mazelas da mulher brasileira e latino-americana - 

a construção de espaços de resistência já se coloca como um grande avanço na luta 

feminista na universidade.  
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