
Nestes dias longos que são os de confinamento, os encontros com os amigos vão-se
fazendo como se pode: à distância e em telefonemas cada vez mais esporádicos, em
conversas que acumulam queixumes e juntam preces para que tudo isto –a clausura,
mais a dita pandemia – passem rápido, depressa, para sempre. As maiores frustrações
escuto-as das minhas amigas, mulheres, independentes, profissionais, mães. Uma, conta
que já deixou de se zangar com o filho de quatro anos quando este teima em
interromper as reuniões de trabalho para dizer “olá” e fazer perguntas ao desconhecido
que aparece no ecrã ou quando decide aumentar o volume do videojogo que o mantém
agarrado ao tablet durante as longas horas de trabalho da progenitora; outra, pelas
redes sociais, vai deixando fotografias da desarrumação que impera pela sua secretária,
onde o rato do computador mal tem espaço para se deslocar entre as mil e uma bonecas
com que a filha vai dominando o espaço de trabalho. Os exemplos são incontáveis, mas a
tónica parece ser a mesma: mais horas de trabalho à distância, entre o apoio aos filhos e
as lides domésticas que, por esta altura, são tarefas em permanente estado de
atualização.

Em comum, e porque com elas partilhei no passado a mesma profissão, estas mulheres
têm sua condição de jornalistas. Como outras profissionais dos mais diversos campos,
estão hoje em teletrabalho e mais sobrecarregadas pelo quotidiano laboral e familiar. E
sob uma imensa pressão. A Federação Internacional de Jornalistas realizou, ainda em
maio do ano passado, um inquérito global sobre o impacto da pandemia entre os
jornalistas, concluindo que os níveis de stresse são mais elevados nas mulheres (que
representavam 42% da amostra dos 1.308 inquiridos, provenientes de 77 países). De
acordo com aquele relatório, dois terços das mulheres entrevistadas reconheceram ter
aumentado os níveis de stresse e de ansiedade, afirmando que a Covid-19 e as medidas
de combate à propagação do surto estão a ter impacto no seu bem-estar, no trabalho, na
vida pessoal e familiar. Naturalmente, os homens não estão isentos de padecerem do
mesmo mal (aliás, metade da amostra masculina deste estudo reportou exatamente o
mesmo). Contudo, as consequências das medidas de confinamento na vida privada dos
jornalistas são amplificadas pela dificuldade em conciliar as tarefas profissionais com as
responsabilidades familiares, que “muitas vezes recaem sobre as mulheres”. Esta é, na
verdade, uma condição que estas jornalistas partilham com a generalidade das
trabalhadoras. Um estudo da Organização Internacional do Trabalho, “Portugal – Uma
análise rápida do impacto da Covid-19 na economia e no mercado de trabalho” (junho de
2020), alertava para o facto de as mulheres se encontrarem desproporcionalmente
sobrecarregadas com o trabalho não remunerado”.
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De acordo com o inquérito realizado pelo ISCTE para o último Congresso dos Jornalistas
(que decorreu em 2017), as mulheres já representam 48,2% das redações em Portugal –
sendo expectável que, volvidos quatro anos desde então, esta percentagem já tenha
aumentado (outros estudos, na mesma altura, já lhes atribuíam uma presença superior).
Com níveis de educação superiores (54% têm licenciatura, contra 34% dos colegas
homens), as jornalistas inquiridas trabalham mais horas (43% referiram trabalhar entre
41 e 50 horas semanais, enquanto 33% dos homens afirmavam o mesmo), mas ainda
assim ganham aproximadamente menos 80 euros líquidos por mês e auferem menos de
metade dos salários acima de 2 mil euros. Adicionalmente, ocupam apenas 37% dos
cargos de chefia e de liderança (apesar de tudo, um valor superior àquele que se
encontram no meio empresarial português, a rondar os 30%, de acordo com a consultora
Informa D&B).

Se sobre este tema escrevo é porque hoje se comemora o Dia Internacional da Mulher e
esta é a minha “amostra” afetiva, entre amigas e amigas de amigos. E porque leva a uma
outra constatação: apesar de perfazerem metade da força de trabalho que produz
notícias, as mulheres estão longe de ocuparem o espaço mediático. É fácil perceber, seja
nas longas horas de noticiários e comentário político nas televisões, seja nas páginas de
opinião dos nossos jornais, que a “pegada masculina” de comentadores e opinion makers
ouvidos é muito superior à feminina. No último ano, além do disputadíssimo espaço de
comentário político, ganhou dimensão um outro domínio da comunicação, da Ciência. E
nem este novo campo trouxe alterações ao status quo instalado. Também aí, os homens
imperam, entre infeciologistas, virologistas, especialistas em Saúde Pública, etc. Uma
tendência que, infelizmente, não é apenas nacional. Como mostrou um vasto estudo da
Global Media Monitoring Project, “Who Makes the News”, que monitorizou o conteúdo
jornalístico em 114 países entre 1995 e 2015, as mulheres, no final do período analisado,
apenas representavam 19% dos especialistas ou comentadores ouvidos; 20% dos porta-
vozes das notícias; e apenas 26% dos protagonistas das notícias.
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Mais recentemente, uma dissertação da Escola de Sociologia e Políticas Públicas do ISCTE,
da autoria de Ana Beatriz Lopes Tavares, sobre as questões de género no jornalismo em
Portugal, a partir da análise de um mês de emissões de telejornais nos canais
generalistas portugueses (em 2019), mostrou que somente 29% das edições foram
apresentadas por pivôs mulheres. Além disso, não tendo sido identificado nenhum
espaço de comentário semanal protagonizado por um elemento feminino, foi ainda
possível aferir que, no total dos comentadores e convidados que participaram nos
telejornais ao longo deste período, apenas 22% eram mulheres (tendo, por isso, os
comentários feitos por homens ocupado um tempo muito superior aos das mulheres,
180 minutos contra 62 minutos, respetivamente). E, no entanto, no conjunto dos seus
noticiários analisados ao longo de um mês, 59% das notícias transmitidas foram
elaboradas por jornalistas do sexo feminino.

Há umas semanas, a colunista Maria João Marques escrevia que “As televisões também
não gostam de batom” (Público, 27.01.2021), aludindo ao facto de as três estações
televisivas generalistas terem excluído as mulheres de opinar sobre os resultados das
Presidenciais, ao darem palco apenas a comentadores masculinos durante o prime time
da noite eleitoral, calando assim “a voz de metade da população” e construindo “um caso
paradigmático, digno de constar nos livros, de misoginia”. Não só a narrativa eleitoral é
completamente edificada a partir do olhar masculino, como, sem direito ao espaço
público, as mulheres ficam remetidas à mesma “invisibilidade” de sempre, dando
“informação da política como assunto e domínio masculino, onde as mulheres são
intrusas”.

É uma conclusão dura, porém justa – sobretudo para aquele que é, por excelência, o
meio vital do exercício da liberdade. O jornalismo tem de ser também o exercício da
igualdade. É certo que, durante os anos que passei em redações, rodeada por muitas
mulheres e muitos homens, tive líderes femininas exímias, entre editoras e diretoras.
Volvidos mais de 14 anos desde o dia em que entrei pela primeira vez numa redação, é
inegável que há hoje mais mulheres ao leme das redações. Há poucos meses, em 156
anos de história, o Diário de Notícias escolheu a sua primeira mulher para diretora,
Rosália Amorim. Esta, por sinal, não é uma notícia de somenos.
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