Sem democracia na mídia, mulher
continuará sendo tratada como objeto
(Rede Brasil Atual, 09/03/2015) Especialista da representação feminina na mídia, Rachel
Moreno, acusa impactos na autoestima da mulher por imposição de padrões estéticos que
atendem apenas aos interesses do mercado
A psicóloga e coordenadora do Observatório da Mulher, Rachel Moreno, afirma que para
mudar a representação feminina na mídia, quebrando com estereótipos e pondo fim à
exploração sexual da imagem da mulher, é preciso democratizar os meios de comunicação.
Para ela, não basta escalar repórteres mulheres para apresentar os principais jornais da maior
emissora do país, na véspera e no Dia Internacional da Mulher (8 de março).
Rachel, que também é autora dos livros A Beleza do Impossível e A Imagem da Mulher na
Mídia, ressalta que a atual forma de representação da mulher, em um cenário de concentração
da mídia, é “absolutamente estreita”, e que falta “diversidade e pluralidade”.
“A mulher é sempre representada como branca, jovem, magra, cabelos lisos etc quando, na
verdade, a mulher brasileira é branca, negra, jovem, velha, magra, gorda, de uma diversidade
que, simplesmente, não se veem representadas.”
A psicóloga afirma que a perpetuação de tais estereótipos estabelecem padrões de beleza
inatingíveis, que atende aos interesses da indústria, do comércio e das cirurgias plásticas, com
irremediável prejuízo à autoestima da mulher.
Para Rachel, a mídia concentrada atende, basicamente, a dois interesses fundamentais: marcar
posição, contra ou a favor, em relação ao governo vigente e produzir consumidores.
“No caso da sexualização das mulheres, inclusive da erotização precoce das crianças e do
bombardeio a respeito de modelos de felicidade e valores, acaba justamente acontecendo para
produzir consumidores para os anunciantes. Isso é muito pouco. Os nossos problemas do dia a
dia não são discutidos, a realidade vivida pelas mulheres não é discutida, as novas questões e
demandas também não são discutidas”, diz, acrescentando que é muito pouco fazer uma vez
por ano matérias especiais que homenageiam o Dia Internacional da Mulher.
Rachel ressalta que, mesmo veículos de imprensa “mais sérios”, quando buscam fugir da
objetivação e ultrasexualização da mulher, nunca as representam como especialistas,
detentoras de opinião e conhecimentos relevantes, mas apenas como “vítimas ou
testemunhas”.
Para alterar tal panorama, Rachel Moreno cobra, primeiramente, compromisso, por parte da
grande imprensa, que, segundo ela, é “educadora informal poderosíssima”, mas que colabora
na banalização e naturalização da violência contra a mulher.
A psicóloga diz não acreditar nos mecanismos de autorregulação defendidos pelas redes de
comunicação e agências de publicidade e ressalta que o Conselho Nacional de
Autorregulamentação (Conar) demora para agir, chega atrasado – quando anúncios
denunciados por abuso já saíram do ar – e, na maioria das vezes, toma partido dos anunciantes.

Ela defende a criação de normas e regras para o setor e um órgão independente que fiscalize
implementação destas.
“A Constituição garante o direito de comunicação, e comunicação é uma via de duas
mãos. Como é que estamos falando na existência de democracia na comunicação se nós temos
seis famílias que detêm todos os meios, neste país. Eles definem o que nós vamos ver, e o que
não vamos ver, e o que nós vamos pensar sobre o que eles decidem que vão nos mostrar. Isso
não é democracia.”
Rachel defende também a reforma política com participação da sociedade civil para aumentar
a representação da mulher no parlamento, com o fim do financiamento privado de campanha,
pois, segundo ela, “as mulheres acabam sendo mais pobres e resistem mais a recorrer aos
recursos das empresas”. Cobra também voto em lista alternada, que garanta a paridade entre
homens e mulheres.
Para além das reformas, na mídia e na política, a coordenadora do Observatório da Mulher
espera uma mudança de costumes: “As mulheres não participam da política porque são
sobrecarregadas, têm dupla jornada de trabalho. Está na hora de dividir o trabalho doméstico
entre homens e mulheres. Mostrar nas novelas o homem chegando em casa mais cedo e
preparando o jantar e, quando a mulher chega, a mesa está posta para naturalizar uma nova
divisão das tarefas domésticas, Além disso, desnaturalizar a violência de gênero, discutir
seriamente a sexualidade e cuidados necessários, enfim, exercer com responsabilidade social a
sua função de educadora informal e de concessão. E repensar a distribuição do espectro
eletromagnético, e dos recursos governamentais para a mídia”.
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