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A importância dos meios de comunicação social enquanto agentes de 

(re)produção de representações e práticas que definem o género não é 

propriamente uma novidade. Já os movimentos feministas das décadas 

de 1960 e 1970 apontavam para a influência que estes exercem na 

sociedade. Desde essa altura até à atualidade que se encontram no 

centro da discussão da crítica feminista. Porque será? Porque assumem 

uma importância central na discussão de determinados temas na esfera 

pública. Porque dão voz ou silenciam determinados grupos e pessoas. 

Porque estão em todo o lado em que nos movemos, numa era de 

mediatização, de ecranização, de instantaneidade e homogeneização. 

Falar de representações mediáticas implica falar de uma confluência de 

fatores (rotinas de produção profissional, crenças e valores coletivos e 

individuais, públicos, etc…) que operam na construção de determinados 

significados sobre o que é ser homem e mulher em determinada 

sociedade. Neste sentido, só se podem questionar as representações 

mediáticas localizando-as num contexto sociohistórico, económico e 

cultural que não é possível negligenciar. 

Estudos, relatórios, recomendações provenientes de vários contextos e 

meios profissionais e de intervenção continuam a sublinhar que a esfera 

mediática, na sua multiplicidade, mantém-se como uma prática 

genderizada e, por isso, contribui fortemente para a criação e 

manutenção de violências (simbólicas) de género. Este cenário sublinha 

que muitas vezes se representam as situações de violência como 

circunstâncias particulares e não como um problema social, reforçando 

a ideia de que se trata de um desvio ou de uma patologia, acabando por 

contribuir para a revitimização das mulheres. Paralelamente, a 

banalidade com que hoje os media representam os casos de violência de 

género remete para certos padrões na representação que encorajam os 



públicos a aceitar determinadas justificações ideológicas para a violência 

de género como uma característica típica e inevitável das sociedades. 

 

Além disso, muitas vezes não tem dado voz e expressão às organizações 

da sociedade civil que lutam contra as violências de género e, quando o 

fazem, não lhes permitem criar uma imagem que possibilite captar mais 

simpatizantes, expressar os seus posicionamentos, causas e iniciativas na 

esfera pública. A cobertura destes temas e atores sociais é mais episódica 

do que substancial e recorre muitas vezes à estereotipização através de 

narrativas que acentuam, por um lado a trivialização, e por outro a 

vitimização. Dar visibilidade não é sinónimo de dar credibilidade e 

legitimidade a causas e movimentos! Diversidade não é ter mais fontes, 

mais personagens, mais narrativas, é ter pontos de vista e 

enquadramentos diferentes. 

Estes são apenas alguns dos exemplos do panorama mediático e de como 

continua a perpetuar discursos assimétricos de género, a transmitir 

estereótipos e a conduzir à manutenção de discursos dominantes. 

Importa aqui sublinhar que é através da linguagem (nas suas múltiplas 

expressões) que damos sentido ao mundo e esta é uma área central para 

os media. Estes utilizam vários tipos de linguagem para construírem 

‘estórias’ e muitas vezes essa linguagem está carregada de sexismos. 

Estes são cada vez mais subtis e vão operando a par de algumas 

mensagens ainda flagrantes. 

Não, não é a linguagem que é sexista. Não, não é a linguagem que 

acentua as mais diversas violências (simbólicas) de género. Somos nós, 

pessoas e o uso que fazemos dela! Isto nem sempre é bem aceite no seio 

da cultura mediática, pois as justificações remetem sempre para outras 

entidades externas à profissão. É também esse discurso que é preciso 

desconstruir. Cada uma/um de nós dará o seu contributo para a 

mudança, por muito reduzido que seja. 

Quando penso no campo mediático e nas representações mais comuns 

na atualidade penso imediatamente no conceito de ‘ilusão de igualdade’. 



Atualmente, numa era dominada pelos discursos neoliberais e pós-

feministas, a linguagem mediática assume uma nova roupagem, 

metamorfoseando-se através do tom aparentemente mais igualitário e 

emancipatório, mas em termos de substância os discursos permanecem 

praticamente inalterados. Os sexismos e a veiculação das mais diversas 

formas de violência (maioritariamente discursiva e, por isso, simbólica) 

estão lá! É, por isso, que em muitos casos é tão difícil denunciar práticas 

e representações que veiculam assimetrias de género, até porque estas 

coexistem com um discurso que tenta mostrar mudanças enquadradas 

em normativos legais e na ideologia do ‘politicamente correto’. 

Não podemos ignorar que as narrativas mediáticas permitem reforçar 

ideologias, mas também as podem questionar, operando não só como 

veículos de controlo da ordem social dominante, mas também de 

resistência social. Nesta ótica, sublinho o papel dos media enquanto 

espaço de deslegitimação de discursos que consubstanciam as 

opressões. Realço o papel que têm na consciencialização da opinião 

pública para as mais variadas temáticas. 

 Urgem mudanças transformadoras de discursos e de práticas. Neste 

sentido, considero que é fulcral criar um maior e melhor diálogo entre 

diversos atores sociais (academia, profissionais da esfera mediática, 

organizações da sociedade civil relacionadas com as temáticas de 

direitos humanos, direitos das mulheres, igualdade de género e 

feminismos e cidadãs/ãos em geral). Só uma reflexão e ação conjuntas 

permitirão desocultar e minimizar as violências (simbólicas) de género. E 

se o caminho se faz caminhando, que comecemos agora que já se faz 

tarde! 
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