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NOTA DE SOLIDARIEDADE

Críticos da ministra Iriny Lopes agem 'inspirados no
conservadorismo fascitizante do Tea Party', diz PT
O Globo (opais@oglobo.com.br)
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BRASÍLIA - A bancada do PT na Câmara soltou uma nota de solidariedade à ministra da

Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, Iriny Lopes, envolvida na polêmica em torno

do anúncio publicitário estrelado pela modelo Gisele Bündchen para a marca de lingerie Hope.

O PT também defendeu suas ações em relação à novela "Fina Estampa" e a um quadro

humorístico do programa "Zorra Total", ambos da TV Globo. A manifestações da ministra

geraram críticas de que ela estaria tentando interferir indevidamente onde não devia. Segundo

a nota do PT, no entanto, os críticos da ministra agem "inspirados no conservadorismo

fascitizante do Tea Party". É uma referência ao movimento conservador existente nos Estados

Unidos.

No anúncio publicitário, a modelo aparece de roupa e de lingerie para "convencer" o marido a

relevar algumas situações em que se envolveu, como um acidente de carro. Quando ela está de

roupa, aparece escrito "errado", mas quando ela usa apenas lingerie, o anúncio informa "certo".

A ministra não gostou nenhum pouco e manifestou repúdio à campanha, que, segundo ela, é

preconceituosa e discriminatória. No entanto, a manifestação de Iriny Lopes, que pediu a

suspensão da propaganda, trouxe mais visibilidade às peças publicitárias.

Já a novela "Fina Estampa" tem uma personagem que apanha do marido. A ministra sugeriu que

fosse incluído no roteiro a divulgação da Rede de Atendimento à Mulher e o Ligue 180, em que

as mulheres vítimas de violência doméstica podem fazer denúncias.

Finalmente, o quadro humorístico traz cenas de assédio sexual no metrô, o que gerou protestos

também do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, pedindo o fim dessas cenas.

"Nos três casos, a ministra levantou questionamentos sobre como o corpo da mulher é utilizado

pelos meios de comunicação como forma de vilipendiá-la, transformando seu corpo em mero

objeto. O tema suscita debate sobre os meios de comunicação de massa, importantes

instrumentos de formação da sociedade", defende a nota, assinada pelo líder da bancada,

deputado Paulo Teixeira (SP).

Veja a íntegra da nota:

"Nota de solidariedade à ministra Iriny Lopes

Em nome da Bancada do PT na Câmara, manifesto solidariedade à ministra da Secretaria de

Políticas Públicas para as Mulheres, Iriny Lopes, cujas posições em defesa das mulheres vêm

sendo atacadas ou por má-fé ou com objetivos políticos. Ao contrário de versões divulgadas, a

ministra em nenhum momento pediu a uma emissora de televisão que retire do ar um quadro

de programa de humor, tampouco defendeu a censura ao questionar uma novela e uma peça

publicitária estrelada por uma modelo.

A ministra agiu com legitimidade quando sugeriu a divulgação da Rede de Atendimento à
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Mulher e o Ligue 180 ao autor de uma novela de TV que aborda a tema da violência doméstica,

pediu ao Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) a análise de

publicidade de lingerie e questionou um quadro humorístico veiculado em rede de televisão em

que é banalizado o assédio sexual, problema enfrentado com frequência por mulheres que

utilizam o transporte público coletivo.

Nos três casos, a ministra levantou questionamentos sobre como o corpo da mulher é utilizado

pelos meios de comunicação como forma de vilipendiá-la, transformando seu corpo em mero

objeto. O tema suscita debate sobre os meios de comunicação de massa, importantes

instrumentos de formação da sociedade.

A atitude de Iriny evidencia a construção de uma nova postura em relação ao papel das

mulheres. E ao usar os meios institucionais para defender suas posições, longe de querer

censurar ou interferir, a ministra mostra que os meios de comunicação têm uma contribuição a

dar à democracia e à construção de uma sociedade mais avançada.

Em todos os casos, não se trata de uma tutela, mas de atitude para mostrar que estereotipar a

mulher denota um comportamento que devia estar ultrapassado.

Os questionamentos feitos ao trabalho da ministra procuram criar uma situação constrangedora

a quem desenvolve um trabalho fundamental para implementação de políticas públicas para as

mulheres. No século 21, quando as mulheres assumem cada vez mais um papel relevante na

sociedade, é condenável qualquer atitude de caráter machista que tenha como objetivo a

manutenção de uma situação que a história vem sepultando, com a crescente participação das

mulheres nos rumos do mundo. Não se pode tolerar como natural a manutenção de estereótipos

em que a mulher é vista como objeto de desejo sexual e vítima da violência doméstica.

Enquanto nas democracias mais avançadas o combate aos estereótipos da mulher é empunhado

como bandeira, aqui, na contramão da história, alguns articulistas preferem o passado,

inspirados no conservadorismo fascitizante do Tea Party."
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