
1



Presidente: Eric Nilson Lopes Francisco - Diretor de Imprensa: Elson Marcos Siraque 

Jornalistas Responsáveis: Irivaldo T. Cristofali (MTb 57.406)  e Maria Angélica Ferrasoli (MTb 17.299)

Sede: Rua Cel. Francisco Amaro, 87 - Centro - Santo André - SP - CEP 09020-250 - Fone: (11) 4993-8299 - Fax: (11) 4993-8290

Impressão: NSA - Tiragem: 7.000 exemplares - Site: www.bancariosabc.org.br - E-mail: imprensa@bancariosabc.org.br

A mídia – que reúne a comuni-
cação de massa e a cada instante 
atinge bilhões de pessoas – é (ou 
deveria ser) um importante ins-
trumento de formação, educação 
e cultura. Pela mídia passam fatos 
que impactam o mundo, objetos de 
desejo do consumo, opiniões de es-
pecialistas nas mais diversas áreas. 
No entanto, grandes agências pu-
blicitárias, importantes emissoras 
de TV ou portais e sites têm donos, 
e defendem intransigentemente 
seus interesses. Que nem sempre 
são o das mulheres que anseiam 
por democracia, igualdade, liber-
dade e respeito.

É por isso que, neste ano, o mês 
de março programado pela CUT 
e seus sindicatos traz à tona tam-
bém a discussão de democratizar e 
regular a comunicação. Há muitos 
estereótipos sociais que a mídia 
reproduz e são absorvidos cotidia-
namente, colocando a mulher em 
posição subalterna ou, pior ainda, 
como mercadoria. A publicidade 
concentra a maioria desses casos, 
com o uso da mulher como “obje-
to sexual” para vender de cerveja 
a automóvel. Também é sempre 
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Democra t ização da míd ia é fundamental 
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Meios de comunicação de massa ainda reproduzem mensagem que 
mostram as mulheres como submissa ou mera mercadoria

uma mulher que vai anunciar o 
lava-roupas, o detergente, a papi-
nha do filho. Não precisa ser muito 
esperto para perceber que há algo 
de muito errado nessa história.

Esses são exemplos simples. 
Há outros ainda mais graves, que 
ajudam a reproduzir a violência 
muitas vezes praticada contra 
meninas e mulheres. Às vezes, 
de vítima a mulher passa a ser 
tratada como culpada – em casos 
de estupro, por exemplo, numa 
inversão intolerável de responsa-
bilidades. “Não podemos aceitar 
que os meios de comunicação, 
a publicidade especialmente, 
continuem a divulgar uma cul-

tura sexista que só contribui para 
deixar a mulher em condição de 
inferioridade”, destaca a diretora 
sindical Inez Galardinovic, coor-
denadora do Coletivo de Mulhe-
res da CUT-ABC.


