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Resumo 

Foram várias décadas de luta para que o ensino de jornalismo fosse consolidado no estado de 

Goiás. Nesse meio majoritariamente masculino, as mulheres ainda batalham para alcançarem 

reconhecimento, valorização e igualdade. O presente artigo utiliza como objeto de estudo a 

história da imprensa no Brasil e, principalmente, em Goiás contextualizando com a criação do 

curso de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG) e a luta das mulheres para 

conquistar seu espaço na área de comunicação. Além de analisar o papel e a influência 

feminina na imprensa durante este meio século de existência do curso, apresentaremos 

profissionais que vivenciaram esses anos históricos e participaram ativamente dessa jornada. 

Palavras-chave: Jornalismo; Mulheres; UFG; Comunicação; Imprensa Feminina; 

Feminismo; Mulheres jornalistas;  

Abstract 

It was decades of fights so the journalism education could be consolidated in the Goiás state. 

In this predominantly male mean, the women still battle to obtain acknowledgment, 

appreciation and equality. The actual article uses as a study object the press history in Brazil 

and, mostly, in Goiás contextualizing with the creation of the Journalism course at the Goiás 

Federal University (UFG) and the women fight to conquer her space in the communication 

área. Beyond analyzing the feminine role and influence in the press during this half century of 

the course existence, we will introduce professionals that have experienced those historicals 

years and have actively participated in this journey. 

 

INTRODUÇÃO 

A imprensa percorreu um longo caminho e passou por várias transformações e 

evoluções até que se difundisse em todo mundo. No Brasil e em Goiás especificamente, para 

que a comunicação social conquistasse seu próprio espaço.   A história da imprensa é 

essencial para entendermos a situação atua da imprensa e dos jornalistas. Conforme Borges 

(1980), o conhecimento histórico nos faz entender as condições de nossa realidade e a 

transformação é a essência da história. 

A inserção da mulher nos meios de comunicação é um tema comum discutido entre 

historiadores e sociólogos, porém, segundo Abreu e Rocha (2006), ainda são poucos os 

estudos que analisam o papel das mulheres jornalistas nos âmbitos que antes eram ocupados 

por homens. Com o objetivo de explorar esse assunto, abordaremos o tema inserido dentro do 
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curso de jornalismo da Universidade Federal de Goiás, que neste ano (2016) completa 50 

anos.  

 O jornalismo atual é ocupado majoritariamente por mulheres, de acordo com dados 

apontados por Mick e Lima (2012), elas formam 63,7% da categoria (contra 36,3% dos 

homens). Na faixa salarial entre a renda de até 5 mínimos, as mulheres são maioria. “Os 

homens são maioria em todas as faixas de renda superiores a 5 mínimos. Apenas 31,9% das 

mulheres tem salários superiores a 5 mínimos”. O mesmo senso aponta que nas funções de 

maior renda o percentual de homens é duas vezes maior que o de mulheres. 17,8% dos 

homens tem renda superior a 10 mínimos e apenas 8,7 das mulheres. Dentre os que possuem 

salários entre 10 e 20 mínimos, 51,8% são homens e dos que ganham mais de 20 mínimos, 

eles ocupam 64,4% do total de profissionais.  

 As injustiças sofridas pelas mulheres não se resumem a desigualdade de salários, a 

descredibilidade e falta de reconhecimento são rotina no dia-a-dia das jornalistas. Afim de 

expor esse combate constante e dar visibilidade a luta feminina este arquivo compõe-se de um 

extenso referencial teórico que inclui autores renomados como Abreu e Rocha (2006), Borges 

(2008) e Casadei (2011), além de entrevistas semi estruturadas.  

  O curso de jornalismo da UFG iniciou-se com uma minoria de mulheres e docentes. 

Hoje, 50 anos depois, pelo menos metade de seus componentes são do sexo feminino. Essa 

grande conquista é fruto de muita luta e persistência o qual será detalhada ao longo deste 

artigo. 

 

A IMPRENSA NO MUNDO 

 

        A criação do jornalismo é uma história complexa que atravessou eras. Sousa (2008) 

relata que “não existe pensamento único sobre a história do jornalismo e muito menos uma 

opinião única sobre a sua génese”. Em diferentes partes do mundo, de forma separada, 

surgiram pequenos traços do jornalismo moderno. 

        Sabe-se que foi na literatura grega que o lead foi criado. No jornalismo, este possui a 

função de introduzir o leitor no texto, e de prender sua atenção. Sousa (2008) afirma que 

Homero construía as primeiras frases, de cada secção de um relato, com impacto e 

importância. O mesmo surge anos mais tarde como lead, designado pelos americanos e 

britânicos.  

Com as transformações sociais da Europa no século XVII, surgiram as Gazetas. Elas 

tinham uma periodicidade definida e frequente. Como eram elaboradas para a leitura publica, 

apresentavam um texto simples. Segundo Sousa (2008), mesmo que elas não tivessem 

separação entre noticias, ausência de títulos, falta de referencias, de datas e narração 

cronológica, era visível a ambição pela seleção da informação em seus textos. 

Ainda segundo Sousa (2008), a grande mãe do jornalismo é a imprensa. A pioneira foi 

a xilogravura - técnica de impressão na madeira, que nasceu na China. Anos mais tarde, no 

meio de uma explosão de inventores que buscavam riquezas, Gutenberg criou um novo 

sistema tipográfico sua antecessora. Com base na xilografia, Gutenberg os “tipos móveis” no 

chumbo, tornando o processo de impressão mais rápido. Depois disso, a modernização se deu 

de maneira rápida como prevê Ammirato (1963). “Os jornais modernizam-se a passos largos. 

Essa transformação natural é exigente e requer, para o perfeito funcionamento de um 

periódico, uma boa e grande equipe – em todos os sentidos”. 

 

A IMPRENSA NO BRASIL E EM GOIÁS 

        A Associação Nacional de Jornais (ANJ), conta que a imprensa no Brasil teve 

implantação tardia. Mesmo assim, o país possui, hoje, um grande número de jornais com 
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capacidade de inovação técnica e editorial. Para ANJ, existem dois jornais que iniciaram a 

Imprensa no Brasil, o Correio Brasiliense, primeiro de junho de 1808, e a Gazeta do Rio de 

Janeiro, 10 de setembro de 1808. 

        Segundo Martins e Luca (2008), o Correio Brasiliense, era feito na Inglaterra, mas 

abordava os problemas da Colônia. Foi publicado até dezembro de 1822, feito sempre em 

Londres, livre de censura e em português. A chegada da Corte Portuguesa mudou a vida do 

Brasil-colônia. A primeira tipografia brasileira veio na “mala” da família real e foi 

responsável pela impressão dos primeiros periódicos brasileiros. “Somente em São Paulo 

foram registrados cerca de 1.500 títulos no fim do século XIX”.  

 

A implantação da imprensa não constitui uma iniciativa isolada, mas 

vinculou-se a um complexo de medidas governamentais capazes de 

proporcionar o apoio infra-estrutural para a normalização das 

atividades da Coroa Portuguesa, aqui instalada de modo provisório. 

(MELO, 2003, p. 88) 

 

        No primeiro reinado, surge em Goiás o primeiro jornal goiano, a Matutina 

Meiapontense. Nasceu no antigo arraial de Meia Ponte, atual Pirenópolis, no dia 5 de março 

de 1830. Como escreveu José Mendonça Teles (1989), “nossa centroestina Matutina 

Meiapontense, editada em Pirenópolis chegou mais tarde, em 1830 quando diversos (mas não 

muitos) periódicos já tinham circulado no Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e poucos 

lugares mais”. 

        Segundo Borges e Lima (2008), um ano antes da criação da Matutina, o marechal 

Miguel Lino de Morais, encaminhou um ofício ao Império solicitando a instalação de uma 

tipografia na então capital do Estado. O Império não autorizou. Então, o comendador Joaquim 

Alves de Oliveira “comprou com recursos próprios uma tipografia no Rio de Janeiro, que foi 

instalada em Meia Ponte. No ano seguinte, o jornal foi publicado pela primeira vez [...]”. O 

periódico fazia critica a Monarquia e tinha ideais iluministas. A Matutina Meiapontense 

deixou de circular em 24 de maio de 1834. 

Ainda segundo Borges e Lima (2008) surge em 1917 no Rio de Janeiro a revista A 

Informação Goyana, com o objetivo de mostrar a Brasil a beleza natural e o potencial 

econômico de Goiás. Durante seu período de circulação, a revista passou de informativa a 

opinativa. Em 1935 suas atividades foram encerradas, a revista possui hoje grande apresso 

histórico. 

 

A informação Goyana apresentou o Brasil Central como uma região 

que se definia pelos seis imensuráveis recursos vegetais, animais e 

minerais, pelo seu relevo pouco acidentado, seu aprazível clima, seus 

caudalosos rios, pela fertilidade de seu solo... Essa vastíssima região 

chamada de hiterland, estava fadada, segundo a revista, a cumprir um 

expressivo papel no futuro da nacionalidade brasileira. 

(NEPOMUCENO, 2003, p.145) 

 

        Segundo a ANJ , no Estado Novo, o governo Vargas criou Departamento de Imprensa 

e Propaganda (DIP) pelo decreto-lei nº1915, em 27 de dezembro de 1939. Uma forma de 

censura da produção jornalística, cultural e de entretenimento. Era obrigatória a reprodução da 
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propaganda eleitoral.  O “decreto 1.949, de 30 de dezembro de 1939, significou o veto ao 

registro de 420 jornais e 346 revistas”. (ANJ, 2016) 

Neste processo de mudança de poder, podemos analisar o nascedouro 

do quarto período da história da imprensa goiana, tendo em vista que 

praticamente todos os veículos de comunicação, as instituições e 

pessoas que ocupavam alguma posição social ou se relacionavam 

profissionalmente com o Estado acompanharam Pedro Ludovico” 

(BORGES; LIMA, 2008, p. 77) 

        

       Entre os anos de 1945 até o golpe militar em 1964 surge o quinto e ultimo período da 

imprensa goiana, classificada por Borges e Lima (2008) de “emergência do modelo comercial 

de imprensa em Goiás”. Neste período, o jornalismo goiano o contava com melhores 

tecnologias e com uma melhor impressão. Surgem os primeiros grupos de comunicação, 

como a Organização Jaime Câmara. Em Goiás, ao contrário do que aconteceu em diversos 

veículos de imprensa nacionais, os jornais goianos não ousavam muito. Geralmente 

substituíam suas matérias censuradas por outras aprovadas pelos censores.  

 

MULHERES NA IMPRENSA 

 

Não há como discutir a participação feminina na imprensa, sem aliar essa discussão a 

três fatores essenciais: o direito das mulheres à educação, à profissão e ao voto. Segundo Eliza 

Bachega Casadei (2011), a grande razão da criação de periódicos por mulheres se baseava 

nesses três pontos. No século XIX, a partir de um “feminismo incipiente”, as mulheres 

decidiram se voltar contra o sistema tornando-se profissionais. E para isso, buscavam uma 

educação que ia além das obrigações do casamento e do cuidado com os filhos; eram 

feministas natas.  

Mulheres escrevendo em jornais naqueles tempos em que nem se queria que elas 

aprendessem a ler. Não apenas escrevendo, mas lutando pelo voto feminino, pelos direitos da 

mulher, contra a escravidão, divulgando princípios feministas, batalhando pela melhor 

educação da mulher. Vamos imaginar o que a sociedade da época pensava delas. Não devia 

ser coisa muito bonita. Mas as corajosas iam em frente. Não se abalavam com os percalços, 

conquistavam público, conquistavam amizades, balançavam estruturas. Avançavam a passos 

mais do que lentos. Mas necessários. (RAMOS, 2010) 

O direito ao voto nos jornais femininos começa a aparecer por volta de 1870, 

notoriamente, em jornais como O Sexo Feminino (publicado de 1873 a 1896 por Francisca 

Senhorinha da Mota Diniz) e A Família (fundado em 1888 por Josefina Álvares de Azevedo, 

cuja circulação durou até 1897). O primeiro periódico brasileiro dirigido e escrito por 

mulheres foi lançado em 1855 e se chamava Jornal das Senhoras. Criado por Joana Paula 

Manso de Noronha, argentina radicada no Rio de Janeiro. (CASADEI, 2011). 

Casadei (2011), também nota que apesar dessa discussão ter se iniciado no século 

XIX, as mulheres só alcançaram notoriedade na escrita e o direito ao voto no século XX. 

Álvares (2011) contextualiza o cenário da exclusão política da mulher desde a revolução 

francesa, na qual foi redigida A Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão. Nesta as 

mulheres não possuem os mesmos direitos que os homens, 

 

As raízes históricas do problema da hierarquia sexual na sociedade 

abrangem a cidadania seletiva que privou mulheres dos direitos civis e 

políticos. O nascimento das democracias ocidentais – com a defesa 

dos direitos naturais dos indivíduos, inscritos nos princípios de 
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igualdade e de liberdade – deu a medida para o novo estatuto de 

cidadania. (ALVARES, 2011, p.60) 

 

 

Contudo, a luta por empregos, participação política e melhor educação - luta por 

liberdade – traria as mulheres diversos fatores a se considerar. Regina Helena de Paiva Ramos 

(2010) discorre sobre isso ao indagar os motivos das mulheres a buscarem uma carreira no 

jornalismo. Alguns desses fatores são: o casamento, os filhos, a dupla jornada – trabalho e 

casa – e a falta de apoio tanto da família, quando da sociedade. “Contra a jornalista mulher há, 

ainda, a saga feminina de “mãe de família”. Isto é, aquela que é responsável pela segurança e 

abastecimento do lar”. O que levou as mulheres a buscar o jornalismo? 

Segundo Abreu e Rocha (2006, p. 10), a profissão de jornalista se tornou muito 

atrativa  as mulheres por possuir grande peso político, 

 

O jornalismo também é apontado como uma profissão que 

correspondia aos anseios de uma intervenção social e de uma 

participação política [...]. Na verdade, a natureza do papel que era 

atribuído à imprensa e ao jornalismo nos anos 70 pode ser vista como 

um elemento fundamental na explicação da escolha da profissão. O 

desejo de participação política parece ter sido o motivo pelo qual 

mulheres escolheram o jornalismo, o que não exclui a motivação do 

saber ou gostar de escrever e de ler. 

 

O Brasil promulgou o sufrágio universal pelo Código Eleitoral de 1932 (confirmado 

pela Constituição de 1934) e viu, entre os parlamentares constituintes de 1933, uma mulher 

eleita (Carlota Pereira de Queiroz, por São Paulo), uma suplência (Bertha Lutz) e outra 

nomeada como representante classista (Almerinda Gama). Mas as cláusulas seletivas ao voto 

feminino só foram afastadas definitivamente através do Código Eleitoral de 1965. 

(ÁLVARES, 2011).  

Simultaneamente as conquistas do direito ao voto feminino no Brasil, outros 

fenômenos importantes para a integração da mulher à imprensa, aconteciam no país.  Abreu e 

Rocha (2006, p. 9) relacionam o aumento de mulheres na imprensa a uma tendência que 

acontecia em todo país. O maior número de mulheres em profissões anteriormente tidas como 

- exclusivamente - masculinas “Se fizermos um estudo de outras profissões, como medicina, 

arquitetura, direito, pesquisa cientifica, veremos que até 30 anos atrás elas também pertenciam 

ao mundo masculino”. 

Ramos (2010) aborda o mesmo assunto a partir de uma entrevista feita com Cremilda 

Medina – jornalista e professora, 

 

Cremilda Medina nos disse [...] que a década de 60 foi aquela em que 

as mulheres tiveram por meta a universidade. Foi a época em que a 

demanda por universidades cresceu para o sexo feminino. Com 

diploma na mão, educação, informação e emprego, a autoestima 

subiu. O caminho da cidadania para as mulheres foi definitivamente 

aberto. As oportunidades profissionais passaram a ser dadas tanto a 

homens como a mulheres. (RAMOS, 2010, p. 338) 

 

A população urbana do país, que em 1950 era de 36,2% do total, passou em 1970 para 

55,9% e no ano 2000 atingiu 80%. Uma das consequências dessa rápida e intensa urbanização 
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foi o aumento da participação das mulheres na força de trabalho, o que determinou sua 

entrada em profissões até então consideradas masculinas, como o jornalismo. Se, pelo Censo 

de 1950, as mulheres representavam 15,6% da população economicamente ativa, em 2002, de 

acordo com os dados do Pnad, esse percentual atingiu 43%. (ABREU, ROCHA, 2006). 

Abreu e Rocha (2006) discorrem também sobre o status da profissão, e ao fato do 

nível de escolaridade das mulheres, a partir dos anos 70, ser maior que o dos homens na 

mesma época. “Em 1999, 23% da população masculina tinham completado os graus médio e 

universitário, enquanto a população feminina com o mesmo grau de escolaridade atingiu 

27%”. Quanto ao status, a profissão de jornalista parecia mais atrativa e “isso se deve em 

grande parte ao jornalismo de televisão”. O qual deu as mulheres maior visibilidade na 

profissão. 

Para Subtil (1995), as mulheres, mesmo com qualificação maior que a dos homens, 

ocupam hoje “apenas setores que tradicionalmente são considerados como estando fora do 

conceito de ‘trabalho produtivo’”. E não têm o reconhecimento equivalente ao sexo oposto na 

profissão, recebendo salários menores e sendo tratadas de maneira diferente. O mesmo é 

discutido por Abreu e Rocha (2006, p. 11),  

 

Se antes a barreira que as mulheres enfrentavam nos jornais era para 

entrar, não há dúvida de que esse obstáculo foi vencido. A partir dos 

anos 70, elas se qualificavam com o diploma universitário de 

jornalismo ou comunicação e com isso tiveram acesso ao emprego. 

Hoje, algumas são secretárias de redação, chefes de sucursal e 

responsáveis por colunas de prestigio. No entanto, até hoje são raras 

as mulheres que participam do conselho editorial das empresas 

jornalísticas e que chegam ao posto de editora-chefe. Em geral não 

passam do nível de gerência média. 

 

Para Ramos (2010), as mulheres evoluíram muito dentro da profissão de jornalista. A 

autora atribui às pioneiras uma grande dificuldade no ramo e uma forte discriminação dentro 

das redações. Contudo, para Ramos essa relação mudou “hoje, um editor ou chefe de 

reportagem jamais teria coragem de negar uma boa matéria a um profissional pelo fato de esse 

profissional ser mulher. As coisas mudaram muito, as mulheres foram se impondo”. 

 

RELAÇÕES DE GÊNERO NO JORNALISMO E A IMPRENSA FEMININA 

 

A inserção da mulher jornalista no mercado veio junto à luta de outras “minorias” – 

tais como os negros e a comunidade LGBT - e mudou o perfil do jornalista por completo. 

Segundo Sousa (2010), a partir do meio do século XX, com a intensificação dos movimentos 

sociais, não só os direitos das mulheres foram levados em consideração dentro da 

reformulação do jornalismo. A democratização da luta de negros, índios, homossexuais e 

outros, provocaram mudanças além da transformação de perfil do jornalista.  

Além das modificações nas identidades de gênero, houve também uma modificação na 

identidade de jornalistas, não só enquanto grupo profissional, mas como um papel social, 

como um lugar social desempenhado por homens e mulheres e que acompanhou as 

modificações no exercício da profissão e na reflexão desse lugar social através de formações 

técnicas e humanísticas. (SOUSA, 2010).  

Podemos abordar gênero em dois vieses dentro do jornalismo: na relação entre 

profissionais da área e na interferência – e no reflexo - dos meios de comunicação nas 
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relações de gênero como um todo.  Isso pode ser visto na abordagem de Medeiros (2015, 

p.118),  

 

Nos estudos sobre gênero e comunicação está possível um recorte 

sobre a relação do jornalismo e suas determinações nas reproduções 

de modelos opressores preestabelecidos para o feminino, no qual 

observa-se a força social da prática jornalística e sua capacidade de 

difusão e persuasão de modelos estereotipados sobre como é ser 

mulher. 

 

 

A representação do estereótipo de gênero no jornalismo e na comunicação se deve 

quase que inteiramente a chamada “Imprensa Feminina”. A qual surge em um contexto de 

alienação social para “guiar” a todos – principalmente as mulheres - dentro de um padrão de 

comportamento. Segundo Buitoni (1986), a Imprensa Feminina surgiu por demandas sociais, 

econômicas e culturais. “Desde que surgiu no mundo ocidental, no fim do século XVII, já 

trouxe a destinação às mulheres”. Tudo era uma de caracterização da mulher, desde o público 

alvo (feminino) até o conteúdo encontrado em suas páginas.  

Poesias, receitas de bolo, reportagens, figurinos, consultório sentimental, artigos de 

psicologia, entrevistas, testes, horóscopos, contos, fofocas, maquilagem, plantas de 

arquitetura, moldes, saúde, educação infantil, tudo parece caber dentro da imprensa feminina. 

Sua área de abrangência parece infinita: embora frequentemente ligadas ao âmbito doméstico 

seus assuntos podem ir da dor de dente ao filho de sete anos à discussão da politica de 

controle de natalidade, passando pelos quase inevitáveis modelos de roupa e pelas receitas 

que prometem delicias. (BUITONI, 1986) 

Atualmente, o alcance da imprensa feminina não é mais o mesmo. Com a 

reformulação da sociedade, e do jornalismo também, graças aos movimentos sociais – nesse 

caso o movimento feminista. As mulheres passaram a tomar outros lugares na imprensa, dessa 

vez o público feminino que se transformou. Como afirmam Abreu e Rocha (2006, p. 11),  

 

 O que aconteceu nas últimas décadas, paralelamente à entrada das 

mulheres nas redações, foi que o público leitor também mudou. As 

páginas de política, de assuntos internacionais, de economia e de 

esportes em geral não eram lidas pelas mulheres. Quando liam os 

jornais, elas se interessavam pelas páginas femininas, pelos folhetins, 

receitas, conselhos, moda. Hoje o público feminino se interessa por 

todos os temas, e as mulheres são assíduas leitoras das páginas de 

política e economia. 

 

Em Goiás, um exemplo de periódico voltado ao publico feminino foi o Jornal A Rosa, 

de 1907 feito na Cidade de Goiás. Entretanto, este diverge em alguns pontos com o padrão da 

imprensa feminina. Segundo Oliveira e Borges (2015), o jornal, ao mesmo tempo em que 

demonstrava a “delicadeza” da mulher incentivava a sua ousadia.  

 

A maior contribuição do Jornal A Rosa foi incentivar às mulheres a se 

apossarem do poder da palavra. Foi por meio da palavra que a mulher 

avançou rumo a sua emancipação política e seu protagonismo 

intelectual. (OLIVEIRA; BORGES, 2015, p. 153) 
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Mesmo com as diversas transformações do jornalismo após o surgimento da Imprensa 

Feminina, nos dias atuais esse tipo de periódico ainda afirma – e reafirma – o “papel das 

mulheres”. Com seu conteúdo lotado por estereótipos de gênero e pelo velho conceito de que 

a mulher nasceu para ser dona de casa, boa esposa e submissa. Ramos (2010) faz uma critica a 

isso ao apontar que 90% do conteúdo das revistas vinculadas ao “público feminino” só 

abordam conteúdos relacionados à moda, beleza e “à cama. Cama no sentido de como agradar 

ao homem”. E esquecem, ou ignoram por completo, a violência doméstica o feminicídio, a 

dupla jornada de trabalho das mulheres, a subserviência ao pai e/ou ao marido e a falta de 

liberdade feminina.  Ignoram “mulheres que ainda estão longe de atingir sua cidadania”. 

 

HISTÓRICO DO CURSO DE JORNALISMO DA UFG 

 

Maia (2010 p. 11) apresenta os acontecimentos que impulsionaram a criação do curso 

de jornalismo na Universidade Federal de Goiás, a UFG.  

 

A história do ensino de Comunicação em Goiás tem uma longa 

trajetória de lutas, em forma de pressões as mais diversas. A 

preocupação com a formação do jornalista profissional remota à 

própria criação da AGI – Associação Goiana de Imprensa, em 10 de 

setembro de 1934. 

 Assim, em várias oportunidades, os dirigentes do órgão recém-criado insistiram na 

possibilidade de melhorar o desempenho dos associados, por meio de investimentos para o 

ensino do jornalismo. 

Ainda de acordo com Maia (2010), após a criação do Sindicato dos Jornalistas 

Profissionais do Estado de Goiás, em 14 de abril de 1959 a pressão para o aprimoramento da 

educação na comunicação ganhou ainda mais força. No mesmo ano, a Universidade Federal 

de Goiás foi criada. A fim de promover a criação do curso de Jornalismo, ocorreram vários 

encontros de Jornalistas promovidos pela UFG. Infelizmente em 1964, o golpe militar adiou 

os planos dos jornalistas de Goiás.  

        Segundo a FIC (2014), a AGI e o Sindicado dos Jornalistas não desistiram do sonho 

tão facilmente. Continuaram a pressionar a universidade até que enfim o reitor Jerônimo 

Geraldo de Queiroz concedeu a criação do curso.  

       Em 30 de setembro de 1966 pela Resolução nº 015/66 o curso de Comunicação Social 

bacharelado em Jornalismo foi criado. Associado ao antigo Instituto de Ciências Humanas e 

Letras, o ICHL. Maia (2010) conta que o primeiro vestibular foi realizado em 1968, no qual 

oitenta candidatos se inscreveram para disputar 30 vagas. Porém, apenas nove alunos se 

matricularam e desses somente cinco completaram o curso. Eram eles Reynaldo Rocha, Luiz 

Otávio Soares, Wilson Pompeo de Pina e, apenas uma mulher, Marly Brasil.  

No período inicial o quadro de professores era composto por profissionais do então 

Departamento de Comunicação da Universidade de Brasília, UnB. E as aulas eram dadas em 

blocos. Como lembra a estudante da segunda turma (formada em 1972) Laurenice Noleto 

(2016), “não tínhamos professores para todas as matérias aqui, eles viam de fora. De Brasília, 

do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte”. 

O curso foi todo construído em cima de muita dificuldade, a necessidade de um local 

apropriado e equipamentos para as disciplinas provocou a criação do Departamento de 

Comunicação Social. Maia (2010, p. 12) discorre sobre isso,  

 

O Departamento de Comunicação Social foi criado em 1970, tendo o 

professor Modesto Gomes Silva como seu primeiro chefe. Sua 
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primeira base administrativa era ainda na Faculdade de Educação. Na 

fase da construção das instalações do  

Campus II, os alunos do básico chegaram a ter aulas ora do campus 

(no seminário). No Campus II, até a construção de sua sede o curso de 

Jornalismo funcionava em algumas salas do IQG. [...] O 

Departamento experimentou diversas grades curriculares, à medida 

que, de Brasília, partiam as mais diversas orientações sobre o 

funcionamento dos cursos de comunicação.  

 

 

            Segundo Maia (2010), o curso só foi reconhecido em cinco de novembro de 1975 pela 

implantação tardia de equipamentos e laboratórios do curso. Esta ocorreu graças ao então 

deputado estadual Wander Arantes Paiva, que foi aluno do curso. Nesse período Paiva não 

poupou esforços para sensibilizar o Ministério da Educação e liberar as verbas necessárias 

para o feito.  

 A turma de 1969, a primeira turma do curso de Jornalismo, como exposto 

anteriormente, teve entre seus formandos apenas uma mulher graduada. Um de seus colegas 

de turma, Reynaldo Rocha, em entrevista a Ângela Moraes, atual professora do curso, (2010) 

contou sobre o perfil dos alunos da época. Em uma das passagens ele afirma “entre os que 

conseguiram a aprovação, estavam  os vocacionados, os curiosos, as menininhas que achavam 

legal fazer um curso de Jornalismo [...]”. Cinco décadas após a primeira turma, as mulheres 

representam 58,8% das professoras, e 63%, em 2014, do número de estudantes do curso.  

 

MULHERES DO CURSO DE JORNALISMO DA UFG 

 

 Em 2016, o curso de jornalismo da UFG chega ao seu jubileu de ouro. Cinquenta anos 

repletos de histórias e personagens, interligadas a formação profissional dos jornalistas de 

Goiás. No decorrer desse tempo, diversas mulheres ocuparam espaço na construção, e 

consolidação, desse grande aglomerado de vivências. Quem foram, e quem são, as 

personagens femininas do Jornalismo da UFG? E quais papéis foram destinados a elas dentro 

dessa profissão?  

 As primeiras turmas do curso tiveram dificuldades grandes, ao mesmo tempo em que 

estavam em uma graduação, os alunos tinham que ajudar na construção desta.  Laurenice 

Noleto
1
 se recorda bem dos primeiros anos de estudo na faculdade “quando você chega e 

encontra uma casa pronta não há muito que fazer, não exige muito de você [...] chegamos ali e 

criamos (o curso) juntos, com criatividade e buscando novas alternativas”. Formada em 1972, 

Noleto foi a primeira repórter mulher do O Popular (principal jornal da época). Dentre as 

dificuldades comuns aos jovens jornalistas, ela tinha também o machismo a enfrentar.  

 

Não tive nada de agressividade, a não ser um caso que eu registro. Eu 

fui também, acho que a primeira mulher, chefe de reportagem em uma 

rádio de Goiânia e nessa rádio, em 74, eu comandava uma equipe de 

homens. Na primeira reunião que eu convoquei para apresentar o novo 

projeto - pra essa rádio o diretor me convidou para mudar a 

programação jornalística da rádio. Todo mundo ficou sentado, 

ouvindo e quando eu terminei e abri para perguntas. Um senhor, o 

mais velho da turma levantou e falou assim ‘eu peço licença para me 

retirar’. Eu perguntei o porquê e ele falou “eu quero me retirar da 
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equipe, eu estou pedindo minha demissão porque eu não trabalho sob 

chefia de uma mulher.” 

 

 

Na década de oitenta, anos após Noleto entrar no mercado duas jornalistas, da turma 

de 1983, divergem opiniões acerca do machismo no jornalismo. Para Maria Lima 
2
, toda a 

base de sua carreira foi dada pelo curso de Jornalismo da UFG. Após trabalhar em grandes 

jornais da capital goiana, como o 5 de Março (hoje Diário da Manhã), Lima atua hoje como 

repórter especial e coordenadora de política do jornal O Globo.  

 

Sinceramente nunca senti que fui discriminada ou perdi alguma 

oportunidade por ser mulher [...] O jornalismo já foi masculino, mas 

hoje o perfil dos profissionais de mídia é mais feminino. Seja nas 

redações de jornal impresso, rádio ou TV, impera o matriarcado 

jornalístico. Em 2011 ganhei o Troféu Mulher Imprensa, da Revista 

Imprensa, na categoria jornal Impresso. É uma premiação voltada para 

valorizar e dar visibilidade ao trabalho da jornalista mulher. 

 

 

Para Lindalva Buifáiçal
3
, existe machismo dentro do jornalismo e ela o aponta como 

uma das maiores dificuldades enfrentadas em sua carreira. “Na maioria das vezes, trabalhei 

com homens, que tinham algumas regalias e salário maior, apesar do cargo ser o mesmo e as 

atribuições, idem”.  Bufáiçal, também da turma de 1983, iniciou sua carreira como estagiária 

da Rádio Universitária da UFG, logo após, trabalhou na Rádio Difusora de Goiânia, 640 AM. 

Atualmente trabalha em Assessoria de Imprensas, nas quais aponta outra dificuldade a serem 

enfrentadas pelos jornalistas. 

 

Quando comecei no trabalho de assessoria de imprensa, há 27 anos, 

algumas empresas já faziam-nos cumprir quarenta horas semanais. 

Com o tempo, isto só foi piorando. Hoje é difícil ver uma empresa de 

assessoria que cumpre a carga horária de 30 horas semanais, conforme 

determina o Sindicato dos Jornalistas Profissionais [...] Para mim foi a 

pior dificuldade, foi me sentir diminuída. No entanto, como sou 

movida a desafios, tentei recuar quando precisei e avançar duas vezes 

mais para me impor. Acho que um valor que me fez conquistar meu 

espaço foi a ética. Nunca abri mão dela, embora ferisse alguns valores 

do local de trabalho. Nisto eu resisto até hoje.  

 

 Para Laurenice Noleto
1
 ainda não existe igualdade entre homens e mulheres no 

jornalismo. Aposentada dos grandes veículos da imprensa, atualmente, ela faz uma analise da 

mulher dentro do jornalismo no Brasil. “Como a gente vive num país machista hoje o 

jornalismo ser ocupado a maior parte por mulheres não significa a evolução do gênero 

feminino em relação ao masculino na profissão ”. Para Noleto, as mulheres estão aceitando 

cada vez mais profissões de “subserviência”, nas quais o salário é tão baixo que serve apenas 

como um “complemento” do salário masculino. E os grandes meios de comunicação 

procuram sempre a mão de obra mais barata. Segundo Laurenice Noleto, existe sim um 

grande ganho das mulheres na profissão, mas ainda há uma longa caminhada pela frente. 
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 Atualmente, o curso de jornalismo tem em sua grade de discentes, nove professoras. 

Silvana Coleta
4 

(formada em 1984) é uma delas, professora do curso desde 1987, Coleta 

relembra as professoras da sua época de estudante do curso.  

 

Lembro-me das professoras Raquel Mourão Brasil, Maria Beatriz 

Ribeiro Costa, Rosari Esteves e da professora Walquíria, que eu não 

lembro o sobrenome, especificamente do curso de Jornalismo. Tive 

outras professoras de outras unidades, como história, sociologia e 

antropologia.  

 

 

Coleta decidiu ser professora após cursar, em São Paulo, um curso sobre Videotexto 

(precursor da internet). Podendo se candidatar a vaga de professora substituta em 1987, 

virando a primeira professora dessa ferramenta no curso de Jornalismo da UFG. Para ela 

ainda existe machismo no jornalismo, só que de uma maneira “mascarada”,  

 

Acredito que as mulheres ainda precisam vencer muitas dificuldades 

profissionais, principalmente as relacionadas à ocupação de cargos e 

salários. De acordo com pesquisa realiza pela Fenaj, juntamente com o 

Fórum de Professores de Jornalismo, Universidade Federal de Santa 

Catarina e SBPJor em 2012. Com jornalistas de todas as regiões 

brasileiras, embora o mercado seja ocupado em sua maioria pelas 

mulheres, elas ainda continuam ganhando menos que os homens e 

ocupam menos cargos de chefia. 

 

 Em 2016, o curso de Jornalismo conta com as professoras, prof. Drª Ana Carolina 

Rocha Pessoa Temer, prof. Drª. Ângela Teixeira de Moraes, prof. Drª Angelita Pereira de 

Lima, prof. Drª Luciene de Oliveira Dias, prof. Drª Rosana Maria Ribeiro Borges, prof ª. Ms. 

Lisbeth Oliveira, prof ª. Ms. Maria Flora Ribeiro Costa Medeiros, prof ª. Ms. Silvana Coleta 

Santos Pereira e prof ª. Ms. Solange Maria Franco. 

Todos os anos o curso de Jornalismo da UFG forma em média cinquenta alunos, há 

anos é perceptível a maioria feminina entre os discentes. Gabriela Marques
5
, formada em 

2009, comenta sobre as dificuldades encontradas no mercado atual. 

 

Logo que me formei consegui acumular as funções de repórter, 

apresentadora e assistente de direção de um programa televisivo 

semanal. Isso me trazia muitos conflitos com os cinegrafistas, todos 

eles homens, com muita experiência na área. Ter que ouvir a opinião 

e, muitas vezes segui-la, de uma mulher e jovem era um incômodo 

para eles. E isso gerava um desgaste como se o fluxo de aprendizagem 

tivesse que vir apenas deles a mim, quando na verdade ele era de mão 

dupla. 

 

 

Atualmente, Marques faz doutorado em Barcelona, na Espanha, e se dedicou nos 

últimos anos a docência em faculdades particulares goianienses. Para as mulheres tanto no 
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jornalismo, quanto em outras profissões devem se esforçar e lutar por direitos iguais. “Acho 

que a perspectiva das mulheres é a mesma em todas as carreiras, seguir na luta por mais 

reconhecimento, igualdade, por menos jornadas duplas ou triplas.”  

 

CONCLUSÃO 

 

 Desta forma, concluímos que, a mulher como jornalista enfrentou muitas dificuldades 

para alcançar seu reconhecimento profissional. Ressaltamos a evolução da participação e da 

inserção feminina no curso de jornalismo da Universidade Federal de Goiás, como estudantes, 

professoras e coordenadoras. As mulheres já ultrapassaram muitos obstáculos impostos pela 

dominação machista no jornalismo, entretanto, há muitos ainda para serem enfrentados. No 

semestre equivalente a 2015/2, as mulheres representam mais da metade entre os possíveis 

formandos da turma, seguindo uma tendência de anos, em que são maioria no curso. Um dos 

possíveis motivos para a maior participação feminina no jornalismo brasileiro é o fato de 

mulheres aceitarem um salário menor que o masculino. Profissões com uma menor 

remuneração, como a de professor, já vêm estudando esse fenômeno há algum tempo. Quanto 

menor o salário, mais mulheres atuam na profissão. Infelizmente, o tamanho limitado de um 

artigo não nos permitiu aprofundar nessa questão, nem traçar um perfil conciso das ex-alunas, 

ex-professoras e atuais professoras do curso de Jornalismo da UFG.  
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