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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma análise de conteúdo com base 
nas definições de Bardin (2011) para observar a forma com que as pautas relacionadas à 
violência contra a mulher são trabalhadas durante a pandemia da Covid-19 pelo veículo 
independente AzMina. Para tanto, são analisadas 14 matérias jornalísticas publicadas entre 
março e dezembro de 2020. O referencial teórico trabalhado será voltado para o conceito de 
características do jornalismo de Groth (2011) e Traquina (2005). 
 

INTRODUÇÃO 

A violência contra a mulher é definida como qualquer ato, motivado pelo gênero, que cause 

morte, dano ou algum tipo de sofrimento à mulher. No Brasil, durante muito tempo, tal 

violência era tida apenas como violência familiar. D’ Oliveira et al. (2005) explica que apenas 

a partir da década de 1970, após ações realizadas e incentivas por grupos de movimentos 

feministas, o termo violência contra a mulher passou a ser utilizado e tais atos passaram a ser 

vistos como uma violação de direito. “Essa denominação também mostra que tal violência 

não se restringe à família, agregando outras situações: o estupro por estranhos, os assédios 

sexuais no trabalho, o tráfico de mulheres, a prostituição forçada, entre outras” 

(D’OLIVEIRA et al., 2005, p.29). 
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A presença da violência assusta e faz parte da vida de muitas mulheres. Mesmo com a 

existência de leis como a nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), nº 13.104/2015 (Lei do 

Feminicídio) e nº 13.718/2018 (Lei da Importunação Sexual), os números de mulheres vítimas 

crescem a cada dia. De acordo com relatório divulgado pelo Ministério da Mulher, da Família 

e dos Direitos Humanos (MMFDH) referente aos canais de denúncia Disque 100 e Ligue 180, 

em 2020 houve o registro de uma denúncia de violência contra a mulher a cada minuto no 

Brasil. No total, foram registradas mais de 105 mil denúncias, sendo 72% denúncias 

referentes à violência doméstica. 

O jornalismo tem como premissa a exposição de fatos e a sua relevância como instrumento 

social. Para Groth (2011, p.33), o jornalismo é tido como obra cultural, ou seja, como uma 

realidade de sentido, justamente por tratar das criações humanas capazes de promover 

mudanças de acordo com o objetivo estabelecido e pelo fato da sua essência ser mantida ao 

manifestar valores e o concretizar fins na sociedade. Diante da função do jornalismo como 

instrumento fundamental para desenvolvimento da sociedade, este artigo tem como objetivo 

analisar a abordagem do veículo independente Revista AzMina para refletir a forma com que 

o conteúdo relacionado a violência contra a mulher é trabalhado e os aspectos e características 

dessas produções. A discussão tem como base a Análise de Conteúdo e se propõe a 

compreender a presença e detalhes do conceito de cidadania presente nas publicações. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Groth (2011) explica que o jornalismo é baseado na junção entre a personalidade moral-

intelectual e a busca por um objetivo voltado para a liberdade e humanidade. Sua prática é 

voltada à sociedade, é o ato de expor fatos e levar informação a indivíduos e essa veiculação 

pode ser construída de diversas maneiras. O autor explica que o jornalismo não possui um 

valor próprio, mas um valor de efeito, ou seja, é um valor gerado por meio das diversas 

relações e interpretações anteriores. Além disso, sua prática pode ser aliada a diferentes 

objetivos. 

A informação pode e deve servir à sociedade, aos indivíduos bem como às 
suas coletividades para inúmeros fins instintivos de preservação e promoção, 
elevação e ampliação, que então dão à mediação do jornalismo o seu valor. 
No entanto, estes fins concorrem entre si e têm que ser medidos segundo 
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valores elevados e mais elevados, e depois serem mantidos em uma escala 
(GROTH, 2011, p. 51). 

O autor explica que o jornal e a revista são meios de formação indispensáveis para a 

sociedade moderna e que sua prática se configura por meio de leis próprias que são baseadas 

em valores específicos. “O sentido e as características do jornalismo representam valores 

medianos bem específicos, a serem reconhecidos pelos valores de formação e da condução da 

sociedade” (GROTH, 2011, p. 51). Esses valores causam, muitas vezes, divergências sobre a 

forma com que determinada veiculação pode ocorrer. 

Para Traquina (2005), uma das principais funções do jornalismo é a capacidade de dar 

visibilidade a fatos secretos e/ou desconhecidos da população. Além disso, o autor afirma que 

“A importância de manter a credibilidade leva a um trabalho constante de verificação dos 

fatos e de avaliação das fontes de informação. A exatidão da informação é também vital” 

(TRAQUINA, 2005, p.132). 

Os jornais e revistas, ainda segundo Groth (2011), são obras culturais capazes de gerar valores 

a atuar como influências na compreensão dos indivíduos. Por meio do jornalismo, uma pessoa 

é capaz não apenas de se informar sobre determinado tema, mas também está exposta a 

condições que facilitam seu entendimento e formação de opinião. O jornalismo disponibiliza 

fatores que auxiliam nesse processo. A forma com que essa relação com a informação vai ser 

construída está diretamente relacionada aos objetivos e vivências pessoais. Groth (2011) 

complementa que toda obra cultural tem como direcionamento o indivíduo e a construção da 

realidade. 

Groth (2011), ao discorrer sobre a essência do jornalismo, afirma que a sua prática está 

relacionada principalmente ao papel e significado da imprensa na sociedade. O jornalismo é 

capaz de pautar discussões coletivas e evidenciar fatos relevantes de diversas formas. 

Traquina (2005) pontua que os valores do jornalismo são voltados principalmente para a 

questão da verdade, independência, objetividade e serviço ao público, então, teoricamente, 

existe uma preocupação acerca desse conteúdo produzido e da função social na qual ele vai 

desempenhar. 

A obtenção de direitos está relacionada ao cenário no qual o indivíduo está inserido e, 

consequentemente, à cidadania. A violação de direitos humanos e ao direito à cidadania existe 

constantemente e o papel da mídia é não executar fatores que auxiliem para essa violação. 
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Bobbio (2004) discorre que os direitos dos homens existem por meio da relação do indivíduo 

com a sociedade. A cidadania está diretamente relacionada à democracia, que é um ato de 

pertencimento e participação. Se a cidadania está relacionada ao poder de participação dos 

cidadãos, vale refletir sobre o papel da mídia na promoção da informação e incentivo à 

participação. A mídia pode auxiliar na participação e esclarecimento de cidadãos quando 

veicula informações de interesse público. Neste caso em específico, o veículo afirma que tem 

como um dos principais objetivos a abordagem e promoção de conteúdos informativos sobre 

gênero. A observação nesse trabalho se dá por meio da abordagem da revista sobre a violência 

contra a mulher. 

As questões de violação de direitos contra mulheres demonstram fatores que dificultam o 

desenvolvimento social e atingem diretamente a vida de centenas de vítimas diariamente. 

Segundo Bourdieu (2002), a relação entre feminino e masculino ocorre de forma desigual. E 

essa desigualdade é reproduzida socialmente de forma naturalizada. O domínio do homem 

sobre a mulher vem sendo fortalecido, de forma evidente ou velada, há muito tempo e romper 

esses traços é um processo que leva tempo e desconstruções. Mais efetivamente desde o 

século XX, direitos e reivindicações de lutas feministas foram sendo conquistados, o que 

representa importantes avanços para a seguridade da mulher. Devido a relevância da 

discussão dos direitos das mulheres, é comum a criação e divulgação de iniciativas pautadas 

em fortalecer tais direitos e atuar na difusão de informações voltadas para a temática. 

 

REVISTA AZMINA 

A Revista AzMina é um veículo independente que se intitula feminista e trabalha assunto 

voltados às mulheres por meio de uma proposta de defesa da mulher. Na descrição encontrada 

na seção “Quem Somos” do endereço digital da revista existe a mensagem de que as 

informações são utilizadas e expostas como forma de combate ao machismo e a violência 

contra a mulher. Criada em 2015 por meio de um financiamento coletivo, a revista já foi 

responsável por lançar campanhas como #MachismoNãoÉBrincadeira, Carnaval Sem Assédio 

e #VamosMudarOsNúmeros nas redes sociais com o objetivo de chamar a atenção e 

promover o debate sobre a questão da violência de gênero no país. 
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A revista é parte integrante do Instituto AzMina, organização sem fins lucrativos que trabalha 

no combate da desigualdade de gênero. Além da produção da revista digital, o instituto é 

responsável pela elaboração e gerenciamento de um aplicativo de enfrentamento à violência 

doméstica, uma plataforma de monitoramento legislativo dos direitos das mulheres e também 

oferece palestras e consultorias sobre a temática. A missão do Instituto AzMina é promover a 

equidade de gênero por meio da informação e da educação e isso ocorre principalmente por 

meio da veiculação de reportagens e artigos na revista da organização. Todo o conteúdo 

produzido é disponibilizado de forma integral e gratuita no endereço digital da revista.  

O veículo se mantém por meio de parceiros que financiam suas estruturas e projetos e por isso 

considera-se que o trabalho executado se trata de jornalismo independente. Os recursos são 

obtidos por meio de doações de fundações e pessoas físicas, editais e patrocínio a projetos. A 

rede social em que a revista possui maior público é no Facebook com 131 mil curtidas. Já no 

Instagram, o perfil da revista digital possui 89 mil seguidores e no Twitter, o perfil apresenta 

23 mil seguidores. Além de ser uma iniciativa que se desenvolve principalmente por meio de 

financiamento coletivo, o veículo também apresenta um jornalismo colaborativo ativista 

feminista. Ou seja, profissionais de várias regiões do país contribuem com a criação de 

conteúdo jornalístico para veiculação e essa produção é pautada na defesa de direitos e 

disseminação de informações para mulheres. 

 

METODOLOGIA 

No Brasil, o principal tipo de violência cometido contra mulheres é a violência doméstica, 

como já visto por meio do levantamento do MMFDH. De acordo com a Lei Maria da Penha, a 

violência doméstica pode acontecer por meio de cinco formas: física, psicológica, sexual, 

patrimonial e moral. O cenário de crimes contra mulheres foi agravado com a chegada do 

novo coronavírus no país e consequente implementação de ações de isolamento social. A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou em janeiro de 2020 que o surto da doença 

constituía uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional e em março de 

2020 a Covid-19 foi caracterizada como uma pandemia. Em fevereiro de 2020, com a 

confirmação do primeiro caso da doença, medidas de segurança para contenção da doença 

começaram a ser tomadas pelo país. 
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Uma das medidas recomendadas pela própria organização é a realização de isolamento social 

para a diminuição do contágio do vírus e, com essa recomendação, a rotina de muitas pessoas 

foi alterada após o aumento de casos da doença. Em meio à crise ocasionada pela pandemia, 

muitas mulheres passaram a conviver mais tempo dentro de casa e consequentemente mais 

tempo na companhia de parceiros. Outro grave problema relacionado aos crimes e ao aumento 

da convivência com possíveis agressores é que se tornou mais difícil a busca por ajuda e 

suporte. Passando mais tempo em isolamento com o agressor, a mulher teria assim menos 

tempo sozinha e menos tempo para recorrer à algum órgão ou mecanismo. 

Por isso, este trabalho busca analisar principalmente a produção de conteúdo jornalístico 

direcionada a tratar esses casos de violência contra a mulher durante a pandemia. Para 

compreender e distinguir os conteúdos publicados pelo veículo, todos os textos publicados na 

seção “violência contra a mulher” no período de março a dezembro de 2020 foram observados 

para que a temática principal fosse identificada. No total foram localizadas 14 publicações na 

seção que aborda o tema.  Todos os conteúdos publicados nesta sessão são de alguma forma 

relacionados à saúde, segurança e direitos das mulheres. 

A análise de conteúdo segundo Bardin (2011) consiste em um conjunto de técnicas que 

permite compreender as condições e características das mensagens por meio da descrição de 

seu conteúdo. Seu desenvolvimento e aplicação é baseado na organização, codificação e 

categorização do conteúdo selecionado. “Não se trata de um instrumento, mas de um leque de 

apetrechos; ou, com maior rigor, será um único instrumento, mas marcado por uma grande disparidade 

de formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as comunicações” (BARDIN, 2011, 

p.31). 

A autora complementa que a análise é composta por três fases: a pré-análise, a exploração do 

material e o tratamento dos resultados juntamente com a inferência e a interpretação dos 

mesmos. Bardin (2011) descreve que a primeira fase se trata da exploração do material a ser 

analisado e que a segunda fase se trata da codificação do material 

Se as diferentes operações da pré-análise foram convenientemente 
concluídas, a fase da análise propriamente dita não é mais do que a 
administração sistemática das decisões tomadas. Quer se trate de 
procedimentos aplicados manualmente ou de operações efetuadas pelo 
ordenador, o decorrer do programa completa-se mecanicamente. Esta fase, 
longa e fastidiosa, consiste essencialmente de operações de codificação, 
desconto ou enumeração, em função de regras previamente formuladas 
(BARDIN, 2011, p. 101). 
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A última etapa consiste, segundo a autora, no tratamento das informações encontradas para 

que seja possível refletir sobre as mesmas e propor possíveis ações posteriores. “O analista, 

tendo à sua disposição resultados significativos e fiéis, pode então propor interferências e 

adiantar interpretações a propósito dos objetivos previstos, ou que digam respeito a outras 

descobertas inesperadas (BARDIN, 2011, p. 101). 

 

RESULTADOS 

Por meio da análise das 14 matérias jornalísticas encontradas e selecionadas da seção 

“violência contra a mulher” do site da Revista AzMina é possível verificar que o veículo atua 

com uma produção focada na abordagem mais aprofundada e detalhada sobre a temática da 

violência de gênero. O fato de ser uma revista veiculada on-line permite e facilita essa maior 

exploração das informações, já que não existe um limite específico para o texto jornalístico. 

Em toda a cobertura o veículo se pauta em relatórios e pesquisas para evidenciar e discorrer 

sobre os crimes cometidos contra mulheres no Brasil, agravados principalmente por conta do 

cenário da pandemia. As matérias tratam não apenas da violência cometida no âmbito 

familiar, mas apresentam abordagens diferentes das observadas em veículos que prezam pela 

cobertura diária e local de notícias. Por exemplo, uma matéria apresenta a realidade de 

mulheres que enfrentam um cenário de abusos e riscos no ambiente de trabalho durante a 

pandemia da Covid-19. 

É possível observar que o veículo se preocupa em utilizar mulheres como fontes oficiais. Nas 

matérias jornalísticas, as mulheres são fontes não apenas pessoais, relatando sua história ou 

fato específico, mas também são fontes especialistas, É comum ver nas matérias publicadas 

que a revista entrevistou presidentes de sindicatos, diretoras de organizações, juízas, 

advogadas, etc. A utilização de um homem como fonte oficial foi observada apenas uma vez. 

Então existe uma preocupação em não só abordar temas referentes às mulheres, mas como 

também utilizar mulheres como fontes. 

Outro importante ponto observado na cobertura realizada pelo veículo sobre a temática é em 

relação ao uso de infografias. O uso de infografias é muito comum principalmente no 

jornalismo on-line onde é possível sua veiculação de forma interativa. No caso da Revista 

AzMina, 57% das publicações possuíam infografias em seu corpo do texto. O veículo se 
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preocupa em utilizar esse tipo de informação visual objetivando realmente a melhor 

visualização e compreensão do conteúdo. Por meio das ilustrações, é possível evidenciar 

alguns dados específicos e assim contribuir para que as pessoas tenham acesso a eles de uma 

melhor forma. Como a maior parte das produções do veículo não é sobre um caso de violência 

contra a mulher em específico, eles utilizam as infografias como uma opção de 

complementação do texto, já que não existem imagens adequadas ou específicas que possam 

ilustrar as matérias. 

Além disso, ainda discorrendo sobre o uso de aspectos da multimidialidade no texto 

jornalístico, apenas três publicações utilizam imagens e apenas uma utiliza o recurso de áudio. 

Essa baixa ausência do uso de imagens chama a atenção pra outro importante ponto em 

relação ao conteúdo jornalístico sobre violência de gênero que é o uso de imagens sobre 

agressão (fotos de armas - branca e de fogo -, fotos de mulheres agredidas, etc) nos textos. 

Essas imagens podem acabar causando gatilhos e afetando mulheres vítimas de formas 

bastante desconfortantes. É possível observar que o veículo acaba adotando o uso de 

ilustrações justamente para não fortalecer aspectos que possam afetar mulheres. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O jornalismo on-line, principalmente produzido por veículos independentes, garante a 

abordagem de temas segmentados de forma aprofundada e o alcance de leitores do grupo de 

interesse de forma ativa. No caso da Revista AzMina, o público direcionado do conteúdo 

produzido é o de mulheres. Trata-se, portanto, de um conteúdo feito por mulheres para 

mulheres. Além disso, o veículo se intitula feminista e tem como objetivo a abordagem 

jornalística sobre gênero de uma maneira divergente da encontrada nos grandes veículos. 

A revista busca não apenas abordar os temas referentes à vida e rotina de mulheres, mas 

também promover o debate e a discussão sobre direitos e seguridade de forma bem detalhada, 

atuando como fortalecedor da cidadania. Quando se trata da violência de gênero em si, 

diferente de veículos que focam apenas no crime e descrevem a forma que ocorreu, a Revista 

AzMina apresenta um trabalho que evidencia um ponto muito importante do jornalismo que é 

a sua função como serviço. Em muitas matérias, além de descrever sobre os crimes e as 

formas de violência, é possível encontrar informações sobre mecanismos de denúncia e 
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suporte às mulheres. Além disso, outro fator que chama a atenção quanto a esse trabalho de 

divulgação de informações importante é que além informações sobre delegacias 

especializadas nos textos jornalísticos sobre violência contra a mulher, a revista também 

disponibiliza uma seção do próprio site com o mapa das Delegacias da Mulher. 
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