Relatório Final – Prêmio Jovem Jornalista 2017
Tema - Sob a ponta do Iceberg: revelando a violência contra a mulher que ninguém vê
Reportagem- Debaixo da copa das árvores: Invisibilidade da violência contra mulheres em
comunidades da floresta Amazônica
Equipe - Ana Flávia Soares e Ana Luiza de Lima
Orientação - Professora Juliana Lofego
A ideia da pauta surgiu a partir das histórias que já ouvimos falar, mas que raramente
vemos documentadas, e das matérias que saem em jornais que não são aprofundadas. A
violência contra mulheres é comum no país, mas é importante observarmos a dificuldade de
acesso e informação que as mulheres que moram em regiões mais afastadas da capital
sofrem.
Durante o processo de criação da pauta nós já tínhamos bem definido o que gostariamos de
ter como resultado desse projeto: Histórias. Em reunião com o grupo e a nossa orientadora,
o jornalista Leonêncio Nossa, nosso mentor no projeto, nos indicou que o melhor caminho
seria dar voz a essas mulheres, elas contando suas próprias histórias, nós enquanto
jornalistas somos apenas porta vozes. A partir dessa decisão tomada nós fomos atrás de
personagens.
Como se trata de um tema delicado nós tivemos certa dificuldade em abordar isso com
algumas mulheres. Interessante observar que mesmo se tratando de algo frequente e
comum, quase não se fala sobre isso. São raros os relatos da violência em si feitos por
essas mulheres, e ao perceber isso notamos a importância do nosso trabalho na vida delas.
Suas histórias finalmente foram ouvidas e contadas, e assim passaram a influenciar, de
uma maneira ou outra a vida de outras mulheres.
Para coletar as entrevistas, visto que nossa proposta de pauta tratava sobre mulheres do
interior do estado, índias e ribeirinhas, precisamos fazer algumas viagens. A maior delas foi
para o Icuriã, comunidade extrativista que fica a 75km de Assis Brasil, que por sua vez fica
a 344km de Rio Branco, onde moramos. Foi um fim de semana inteiro de viagem e
gravação.
Para conseguir encontrar essas mulheres lá, nós aproveitamos a realização do Projeto
Mulher Cidadã, que é realizado pela Vice-Governadora do Estado do Acre e leva
atendimentos de saúde, assistência social, psicológicos, jurídico, entre outros e que
movimenta todas as comunidades no entorno da qual está sediando o atendimento. Isso
facilitou um pouco nosso trabalho, visto que algumas das mulheres que entrevistamos
moravam a dias de distância do local.
Nós selecionamos quem seriam nossas personagens, coletamos o material e fomos pra
edição e finalização. Como são muitas histórias e depoimentos acabamos ficando com um
grande volume de trabalho para apenas duas pessoas. Ana Flávia ficou mais focada nos
textos, Ana Luiza nos vídeos e arte, a professora Juliana Lofego revisou todo o material que
produzimos e o Lucas Silva, nosso colega de curso produziu todo o site e subiu todo o
material para a plataforma. Também tivemos ajuda de pessoas que ajudaram na produção
e fotos.

