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“La consecución de la plena igualdad entre los hombres y

las mujeres es um problema de justicia y de derechos

humanos. Es también un objetivo necesario para que la

sociedad pueda movilizar todas sus fuerzas al servicio del

progreso social y para facilitar em particular sus esfuerzos

en pro del desarrollo. El mundo no puede seguir

despilfarrando los immensos recursos que constituyen la

capacidad y el talento de las mujeres. Es ésta uma idea

que debería inspirar constantemente a los responsables de

la comunicación.” (Um Solo Mundo, Voces Multiples,

1988:331)
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RESUMO

O presente trabalho discute as mudanças socioculturais em curso na Zona da Mata Sul

de Pernambuco, que tem o movimento de mulheres como um dos seus principais

sujeitos políticos. Trata-se de um estudo inédito de recepção dos conteúdos veiculados

pelo programa Rádio Mulher, produzido e apresentado por mulheres organizadas da

região, em parceria com a ONG Centro das Mulheres do Cabo, que vem se

consolidando como um aliado na divulgação do discurso feminista pela igualdade nas

relações de gênero em um contexto machista e patriarcal. A pesquisa se dedica a

analisar a proximidade entre a produção e a recepção do programa pelas líderes dos

grupos de mulheres e integrantes do seu conselho de programação, identificando, ainda,

que a apropriação técnica do rádio vem favorecendo o resgate da cultura oral feminina.

O estudo busca também interpretar o uso das informações emitidas pelo Rádio Mulher

pelo público ouvinte, bem como investiga as contradições existentes na prática política

das militantes locais, que reconhecem a importância do feminismo, mas ainda têm

dificuldades em incorporar bandeiras históricas como a legalização do aborto e a livre

orientação sexual. Com as entrevistas e a observação do cotidiano dos grupos e da

produção do Rádio Mulher, conclui-se que as mulheres da Mata Sul compreendem a

comunicação como um campo de ação política e uma estratégia de luta contra a

subordinação a que historicamente foram submetidas.
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ABSTRACT

This paper discusses the sociocultural changes taking place in the southern litoral region

of Pernambuco, a state in the northeast of Brazil. It is an original study concerning the

reception of a radio program called Radio Muylher, produced and presented by the

organized women´s groups of the region. These groups work in close connection with

Centro das Mulheres do Cabo (Cabo Women´s Center), a non governamental

organization , which has  been consolidating its support in divulging the feminist

discourse for equality with men in a macho and patriarchal society. The research traces

the particular closeness between the production, development and the reception of the

programme, since the women groups’ leaders are also part of the radio programme

council. As a consequence, a  recovery of the feminine oral culture has already been

noticed. This paper also seeks to find out the use the audience makes of the information

broadcasted  by Radio Mulhe as well as  the contradictions in the political practice of

the local militants who recognize feminism importance and yet find it difficult to

incorporate historical  fights such as the ones for legal abortion and free sexual

orientation. Interviews, observation of the daily activities of the groups as well as of

Radio Mulher production have led to the conclusion that women in the southern litoral

region of Pernambuco consider communication as a field for political action and a

useful strategy against the subordination to which they have been historically submitted.
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INTRODUÇÃO

Este estudo se propõe a analisar o programa Rádio Mulher como veículo de

comunicação apropriado pelo movimento de mulheres da Zona da Mata Sul a fim de

divulgar sua ação política e despertar a consciência da população local para as questões

de gênero, mobilizando principalmente suas ouvintes para a defesa dos seus direitos e o

enfrentamento das desigualdades a que estiveram historicamente sujeitadas.

A Mata Sul aparece como pano de fundo dos conflitos de natureza econômica,

política e social. Neste campo de batalha, diversos sujeitos coletivos disputam a

hegemonia. Entre eles, as mulheres organizadas, que despontam, a partir dos anos 1990,

como uma força capaz de provocar rachaduras na sólida construção do patriarcado.

O Rádio Mulher, programa do Centro das Mulheres do Cabo (CMC)1, cuja linha

editorial se define como feminista, é produzido em parceria com grupos de mulheres2 de

quatro municípios da região3, ocupa o terceiro lugar na preferência de ouvintes locais4 e

é veiculado de segunda a sexta-feira, das 11 horas ao meio-dia, pelos 100,9 MHz da

Rádio Quilombo FM, localizada em Palmares. A emissora atinge 200 mil ouvintes de

50 municípios das Matas Sul e Norte de Pernambuco e do Litoral Sul de Alagoas. Sob a

direção de uma jornalista contratada pelo CMC, ele vem sendo realizado, desde 1997,

por três mulheres, que ocupam um duplo papel social: são produtoras e líderes de

organizações sociais.

                                                
1 ONG feminista situada no Cabo de Santo Agostinho desde 1984, cuja missão é “construir a eqüidade de
gênero e afirmar os direitos de cidadania das mulheres”.
2 A exemplo do Centro das Mulheres do Cabo, algumas organizações da Zona da Mata Sul optaram por
utilizar a denominação de Centro das Mulheres. Portanto, contamos com entidades assim constituídas em
cinco municípios: Palmares, Joaquim Nabuco, Água Preta, Catende e o recém-criado (2004) Centro das
Mulheres de Ribeirão. Em Água Preta, há também uma associação de mulheres.
3 Dos municípios de Palmares, Água Preta, Joaquim Nabuco e Catende.
4 De acordo com pesquisa de opinião pública coordenada pelo Centro das Mulheres do Cabo e realizada
pela empresa Promarketing Consultoria e Propaganda Ltda., entre os meses de março e maio de 2002,
foram ouvidas cerca de 600 pessoas, moradoras da zona rural e urbana dos municípios de Água Preta,
Palmares, Catende e Joaquim Nabuco (Estado de Pernambuco).
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O Rádio Mulher reflete as tramas sociais que permeiam o acesso das mulheres

ao poder, difundindo suas conquistas e os princípios feministas pelas ondas sonoras. É

de dentro dessa caixa de ressonância das lutas femininas e de mediação social que falam

as líderes de um movimento que vem incentivando as mulheres a ocupar seu lugar no

mundo público. Trata-se de uma estratégia para romper com o estigma de que o

ambiente doméstico deve ser o único espaço de expressão delas.

Na tentativa de apreender tal objeto, esta pesquisa investiga as complexas

relações de gênero em processo na região, as negociações políticas entre os sujeitos

sociais e as dificuldades que entravam a ascensão do movimento de mulheres na esfera

pública. Nesse sentido, o contexto regional e as constantes transformações

socioculturais que interferem na recepção das mensagens feministas pelo público e o

papel do Rádio Mulher foram importantes pontos de partida. A pesquisa buscou

compreender ainda como as reivindicações que as mulheres trazem para a sociedade

vêm sendo pautadas pelo programa, a interface entre a audiência e o uso das

informações veiculadas, além do impacto dessa apropriação nas relações entre homens e

mulheres.

Convém ressaltar que as intervenções políticas das mulheres organizadas da

Mata Sul têm contribuído para tirar da invisibilidade as desigualdades de gênero,

entendendo que o reconhecimento de sua existência pode originar novas formas de

superação em um rico cenário geográfico onde o poderio da agricultura canavieira se

mantém, apesar da crise que perdura há décadas no setor. Mesmo assim, o trabalho no

corte e na moagem da cana persiste como uma das fontes de renda e de sobrevivência

para centenas de pessoas, que sofrem com as relações de opressão e exploração do

trabalho estabelecidas ao longo de séculos de vigência da monocultura da cana.
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No campo da comunicação, a Mata Sul pode ser considerada um exemplo das

“sociedades-encruzilhada”. Lá a oralidade convive com as tecnologias da informação, e

o local ganha novo sentido quando se converte em espaço para atuação de sujeitos

coletivos, que contestam as desigualdades de gênero, classe, raça/etnia, geração, credo e

orientação sexual em meio às sucessivas tentativas de imposição dos fundamentalismos5

religiosos.

A região também se caracteriza pelo histórico abandono dos cuidados essenciais

com a população pelo poder público. São raras as políticas nos campos da saúde,

segurança, cultura e educação, e parcos os investimentos do Estado para melhorar a

qualidade da vida dos mais de 500 mil habitantes. A crise do açúcar produziu bolsões de

miséria, que, somados às chagas sociais, como violência, prostituição, feminilização da

pobreza6 e à ausência de postos de trabalho, perfazem o dia-a-dia de uma população que

ainda não vê alternativas capazes de soerguer a economia local.

O mergulho intelectual nesse complexo cenário exigiu a combinação de várias

técnicas de investigação científica na busca de compreender o processo comunicativo

dos grupos femininos da Zona da Mata Sul de Pernambuco, que têm o programa Rádio

Mulher como porta-voz das lutas contra a naturalização da subordinação das mulheres.

Com esse entendimento, recorreu-se a uma pesquisa qualitativa. A análise é

exploratória. Mas, por vezes, assume características descritivas e explicativas. O estudo

                                                
5 A Articulação Feminista Marcosul define fundamentalismo religioso, político, econômico, científico ou
cultural. O fundamentalismo é sempre político e prospera em sociedades que negam a humanidade na sua
diversidade e legitimam mecanismos violentos de sujeição de um grupo a outro, de uma pessoa a outra.
Essencialmente excludentes e belicosos, os fundamentalismos minam a edificação de um projeto de
humanidade no qual todas as pessoas tenham direito a ter direitos, sacrificando – com requintes maiores
de perversidade – a vida das mulheres.
6 Fenômeno no qual as mulheres, geralmente sem marido, aparecem como as mais pobres e miseráveis, à
margem do sistema produtivo, ou quando trabalham e produzem, mas recebem ainda salário inferior ao
dos homens. Um percentual significativo das famílias da Zona da Mata (23%) é chefiado por mulheres.
De cada três domicílios com chefes de família sozinhos, solteiros ou separados, dois são comandados por
mulheres. Essas casas são mais pobres do que as das pessoas casadas (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE, 2000).
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de recepção lançou mão de procedimentos técnicos como pesquisa bibliográfica, grupos

de discussão, pesquisa de campo com entrevistas em profundidade, acompanhamento

do ativismo das mulheres organizadas, de encontros do conselho de programação do

Rádio Mulher e observação participante da sua produção e veiculação.

Os municípios de Palmares, Joaquim Nabuco, Catende e Água Preta

constituíram o lócus geográfico da investigação, entre junho e setembro de 2004.

Percorrer as cidades e acompanhar o cotidiano dos centros de mulheres foi fundamental

para identificar suas principais ativistas e entrar em contato com as múltiplas formas de

participação política da sociedade civil.

A relevância deste estudo está no seu ineditismo, uma vez que não se encontrou

nenhuma produção que analisasse a inter-relação entre o rádio e a organização de

mulheres naquela área, tampouco o quanto a inserção das ativistas em programas

radiofônicos vem influenciando as transformações socioculturais na região. A pesquisa,

com suas aproximações, indica que o rádio vem perpetuando a tradição oral.  O estudo

também pretende aproximar a universidade da realidade de centenas de pessoas que

estão exercendo seu direito à comunicação com acesso ao espaço público aberto pelo

Rádio Mulher.

As etapas metodológicas tentam cercar o objeto e, principalmente, compreender

até que ponto as reivindicações feministas transmitidas pelo programa vêm trazendo

mudanças para a vida privada e pública das ouvintes e líderes locais, que são, ao mesmo

tempo, fontes e receptoras dos conteúdos apresentados.

Outro aspecto que o estudo põe em relevo é a íntima relação entre a audiência do

programa e a interlocução das causas feministas com a sociedade, o que pode ser

observado nos modos de apropriação e uso das mensagens veiculadas pelo público. Foi

imprescindível, ainda, colher dados acerca do cumprimento do papel social do rádio e
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sua assimilação como mediador entre o discurso do movimento e a audiência. O

levantamento identificou, também, o cuidado da produção7 com a linguagem, o formato

e os assuntos difundidos no programa, além da sintonia com as necessidades

informativas da população.

Por fim, a pesquisa tem como horizonte a produção de conhecimentos capazes

de fornecer subsídios para a análise qualitativa da audiência do Rádio Mulher,

identificando mudanças nas relações familiares e políticas das mulheres organizadas da

Mata Sul e procurando saber como elas interferem na construção de novos valores da

condição feminina na região. Portanto, foi preciso discutir como conceitos arraigados

por séculos de machismo convivem lado a lado com a ascensão social de uma geração

de mulheres que ocupa posição de destaque na vida pública. Coube ainda indagar como

tais fenômenos implicam peculiaridades no agir comunicativo dessas líderes e nos

modos de ver e narrar sua realidade.

Na tentativa de saber quem são e o que pensam essas militantes, o estudo ouviu

18 mulheres da Zona da Mata Sul, com idade entre 20 e 59 anos, entre líderes,

integrantes da produção, conselheiras e a jornalista8 que dirige o programa. Com relação

à escolaridade, cinco delas tinham o Ensino Fundamental incompleto; quatro o Ensino

Médio completo; três tinham o Ensino Fundamental completo; duas o Ensino Médio

incompleto; três estavam na universidade e uma concluiu o curso superior e está

cursando pós-graduação na Universidade Federal de Pernambuco. Quanto à cor da pele,

oito se denominaram pardas, nove disseram ser brancas e uma afirmou ser negra.

Quanto à profissão, as entrevistadas apresentaram-se como educadoras sociais,

professoras, produtoras de rádio, costureiras, estudantes, domésticas, conselheira tutelar,

                                                
7 Este estudo considera que a produção do programa é composta pelas mulheres que estão diretamente
envolvidas na execução do Rádio Mulher, ou seja: uma locutora, uma apuradora/repórter e uma técnica de
áudio.
8 Para efeito da análise, o perfil aqui exposto restringe-se às mulheres da Mata Sul.
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revendedora autônoma, dona de casa, técnica de áudio, agente de endemias e locutora

de rádio. Oito delas estavam desempregadas e dez tinham trabalho remunerado, embora

nem todas tenham os direitos trabalhistas e previdenciários assegurados. Sete das

empregadas estavam envolvidas em projetos sociais e apenas três trabalhavam em

órgãos públicos.

Metade das líderes ouvidas afirmou ter sofrido algum tipo de violência

cometida pelo pai ou pelo marido/companheiro. A informação converge com a realidade

conjugal das militantes, geralmente permeada por situações de violência física e

psicológica. As três ativistas que estavam recém-separadas apontaram o cerceamento da

sua liberdade pelo cônjuge como o principal motivo do fim da relação. Somente duas

das onze que na época da pesquisa estavam casadas disseram contar com o apoio do

marido para continuar no movimento. As nove restantes afirmaram que o ciúme do

esposo era uma barreira ao seu engajamento político. Os atritos na esfera privada

ocorrem principalmente quando elas vão participar de alguma atividade prolongada fora

do município. A pesquisa também ouviu três ativistas que estavam solteiras e uma

viúva.

Outro elemento imprescindível à análise foi a penetração das ativistas em

instâncias de controle social das políticas públicas, como Conselhos de

Desenvolvimento, de Saúde, da Criança e do Adolescente, Tutelar, de Assistência

Social, de Direitos Humanos. Elas também têm participação ativa em associações de

moradores, de portadores de deficiência, em redes de jovens e na articulação de

entidades da Mata Sul. Entretanto, a inserção delas nesses espaços não significa,

necessariamente, conquistas imediatas no campo dos direitos femininos. As propostas

das mulheres esbarram na falta de vontade política do poder público municipal, na
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cultura patriarcal e nas disputas com outros movimentos sociais que tentam

implementar seus projetos na sociedade.

Para a compreensão das etapas desta pesquisa, que tentou revelar o objeto

imerso nessa eclética realidade, é fundamental dimensionar e detalhar os procedimentos

metodológicos utilizados, conforme a tabela nº 1:

TABELA 1 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS

DATA LOCAL PARTICIPANTES

Pesquisa bibliográfica 2003 e 2004 A pesquisadora
Grupo de discussão 10/06 Centro das Mulheres de

Palmares
Quatro líderes dos grupos de
mulheres dos municípios de
Palmares, Joaquim Nabuco,
Catende e Água Preta, dez
conselheiras do Rádio Mulher e
produção do programa

Grupo de discussão 18/06 Centro das Mulheres de
Palmares

Duas líderes dos grupos de
mulheres dos municípios de
Palmares e Joaquim Nabuco,
cinco conselheiras do Rádio
Mulher e duas produtoras do
programa

Pesquisa de Campo
(Entrevistas individuais
e em profundidade)

Entre 18/06 e
30/09

Nos Centros de
Mulheres de Palmares,
Joaquim Nabuco, Água
Preta e Catende, nas
casas das entrevistadas
e no Cabo de Santo
Agostinho

Dez conselheiras, quatro líderes
dos centros de mulheres, três
produtoras do Rádio Mulher e a
diretora do programa

Observação participante
do cotidiano da
produção do Rádio
Mulher

Entre 18/06 e
30/09

Núcleo de produção de
conhecimentos do
Rádio Mulher, em
Palmares

Três produtoras do programa

Observação participante
da veiculação do
programa

Dias: 10/06,
21/07, 14/09,
17/09 e 30/09

Rádio Quilombo FM Produção do programa e fontes

Observação participante
de reunião do Conselho
do Rádio Mulher

17/09 Centro das Mulheres de
Palmares

Oito conselheiras e produção
do programa

Observação participante
em oficina sobre aborto
e em reunião de
mulheres da Mata Sul,
promovida pelo Centro
das Mulheres do Cabo e
ONG Curumim

06/09 Policlínica de Catende Seis parteiras tradicionais da
Mata Sul, cinco coordenadoras
de Centros de Mulheres, uma
produtora do Rádio Mulher,
cinco conselheiras do programa
e quatro integrantes do
Programa de Direitos
Reprodutivos e Direitos
Sexuais do Centro de Saúde
das Mulheres do Cabo e uma
facilitadora da ONG Curumim

Acompanhamento de 17/09 Centro das Mulheres de Quatro líderes dos grupos de
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uma reunião dos grupos
de mulheres da Mata
Sul preparatória sobre a
fala pública para o 28
de setembro – marcado
pelas feministas como
Dia da Despenalização
do Aborto na América
Latina e no Caribe

Palmares mulheres dos municípios de
Palmares, Joaquim Nabuco,
Catende e Água Preta, dez
conselheiras do Rádio Mulher e
duas integrantes da produção
do Rádio Mulher

Análise dos dados Entre
19/09/2004 e
31/01/2005

Recife A pesquisadora

As Etapas da Pesquisa

Levantamento bibliográfico

A fundamentação teórica utilizada para descortinar o objeto lançou mão das

produções que dão base aos estudos de recepção, realizados na América Latina por

Jésus Martín-Barbero, Guilherme Orozco e Nestor Garcia Canclini, a partir dos anos 80,

e que se inspiram nos pensamentos de Marx e Gramsci. O resgate de importantes

conceitos acerca da recepção, cunhados por Downing, R.M. Alfaro, Souza e Lopes,

também compõe a pesquisa. Sobre o “campo dos mídias”, o estudo se apropria de

formulações de Rodrigues, e, quanto à crítica da cultura, dialoga com Raymond

Williams.

As referências para as discussões em torno da categoria gênero e do patriarcado

são trazidas das produções de Joan Scott, Nancy Fraser, Judit Butler, Maria Betânia

Ávila, Eleieth Safiotti, Amélia Teles, Bourdieu e Simone de Beauvoir.

     Os estudos sobre o feminismo se apropriaram das produções de Connor, Maria

Betânia Ávila, Hall e Johnson. Para compreender o conceito de esfera pública, as bases

mais consistentes relacionaram-se com os pensamentos de Hanna Arendt e Habermas. A

análise da teoria da indústria cultural buscou profundidade na crítica da mídia presente

nos adeptos da escola de Frankfurt, como Horkheimer e Adorno in Costa Lima (1978).
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Também compõem a base teórica conceitos como o de aldeia global (MACLUHAN,

apud ARBEX JR., 2003) e monopólio (GUARESCHI, 2005).

Para o mapeamento e a análise da relação das mulheres organizadas com mídia, as

fontes principais foram documentos feministas como os produzidos pela ONG carioca

Cemina, além da plataforma de ação da IV Conferência da Mulher, realizada em

Pequim, na China, em 2005, e a Plataforma Política Feminista, editada pela Articulação

de Mulheres Brasileiras, em 2002.

Os grupos de discussão

O primeiro grupo de discussão foi feito no Centro das Mulheres de Palmares e

teve quatro horas de duração. Participaram quatro líderes dos grupos de mulheres dos

municípios de Joaquim Nabuco, Catende, Água Preta e Palmares, a produção do Rádio

Mulher e dez conselheiras do programa. O objetivo foi conhecer as dirigentes das

entidades de mulheres e as integrantes do conselho, bem como realizar uma sondagem

inicial sobre o cotidiano das organizações femininas e as impressões delas acerca do

programa.

Os trabalhos foram iniciados pela dinâmica de integração das participantes. Cada

uma disse sua idade, estado civil, tempo de militância e atuação política na entidade de

origem. Em seguida, elas conheceram a proposta da pesquisa, os objetivos e a

programação do dia e foram consultadas sobre a permissão do registro do encontro em

cassete e VHS. Depois, foram convidadas a formar um círculo e escolheram as regras de

convivência do grupo de discussão, que foram: sinceridade, sigilo e respeito à resposta

da outra. Assim, a facilitadora seguiu o roteiro semi-estruturado com as questões:

1) As mulheres costumam falar em público?

2) Vocês consideram que as mulheres têm algo a dizer para a sociedade?

3) Quais são os temas que consideram mais importantes para a fala das mulheres?
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4) Como as mulheres costumam se comunicar aqui na região da Mata Sul?

5) Vocês consideram que as mulheres têm conquistado espaços de fala pública?

6) Como vocês avaliam as relações entre homens e mulheres na Zona da Mata Sul?

7) O que vocês acham do Rádio Mulher?

8) Vocês se identificam com o Rádio Mulher?

9) Como vocês avaliam a participação do conselho no programa?

10) A participação no movimento de mulheres teve alguma influência na vida de

vocês?

Cada pergunta foi comentada livremente pelas que desejaram, sem ordem

preestabelecida para as falas, limite de tempo para cada depoimento, nem imposição de

que todas se pronunciassem. A única recomendação foi que duas pessoas evitassem

falar ao mesmo tempo, de modo a promover a comunicação do grupo e não prejudicar o

registro das opiniões. O fato de boa parte das participantes já se conhecer facilitou os

trabalhos. Elas não demonstraram inibição em discutir os temas apresentados, nem em

exemplificá-los com situações vividas.

O debate teve momentos de discordância, sobretudo quando as envolvidas

analisaram a participação das mulheres nas lutas sociais da região, muitas vezes em

desacordo com os homens organizados. Enquanto algumas defendiam os

“companheiros”, dizendo que eles estavam respeitando a militância feminina, outras

denunciaram situações de machismo masculino em espaços de controle social.

O segundo grupo de discussão9 foi realizado no dia 18 de junho, no Centro de

Treinamento João XXIII, em Palmares, e reuniu duas líderes dos grupos de mulheres

dos municípios de Palmares e Joaquim Nabuco, cinco conselheiras e integrantes da

                                                
9 Algumas mulheres que estiveram no primeiro grupo de discussão ficaram impedidas de participar do
segundo momento por causa das fortes chuvas que assolaram a região, provocando enchentes e
dificuldades de deslocamento das moradoras dos engenhos e das áreas mais afastadas das cidades.
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produção do Rádio Mulher. O objetivo do encontro foi retomar o debate do momento

anterior e aprofundar as reflexões do coletivo em torno das dificuldades que as mulheres

da Mata Sul enfrentam para exercer sua liderança.

Elas usaram papéis, lápis de cor, de cera e pincéis atômicos e foram convidadas

a se integrar por meio da dinâmica “com que cara estou chegando”. Cada uma fez um

desenho representando seu estado de espírito naquele dia, apresentando-o para as

demais. Depois foram distribuídas tarjetas, onde elas relacionaram os maiores entraves à

sua organização e as rejeições às causas que defendem.

Elas relataram sentir timidez, ansiedade ao falar em público; medo de se

expressar em seminários e eventos com grande número de pessoas; temor de falar

“errado” ou pronunciar palavras “erradas”; insegurança em defender uma idéia e se

expor ao ridículo por falar de temas polêmicos, além do pavor aos microfones.

 Foi quando a facilitadora convidou-as novamente a refletir acerca das

fragilidades da sua organização e das próprias militantes em expressar seus

pensamentos em público. Nesse momento, elas formaram um círculo e cada uma

procurou resgatar as raízes das dificuldades, relatando fatos e situações do seu dia-a-dia

de militância. A maior constatação foi que falar em público ainda é muito difícil para

elas, que primeiro tiveram de vencer as discriminações, até mesmo familiares, para

poder ingressar no movimento.

A conclusão foi que o medo de falar em público tem origem nos séculos de

submissão feminina, uma vez que boa parte delas foi criada ouvindo os familiares

dizerem que “mulher honesta é a que vive para a casa, o marido e os filhos”.  Ao final,

as participantes se comprometeram a levar uma síntese das discussões para as reuniões

em suas entidades.



O PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO – UFPE
O Fenômeno Rádio mulher: Comunicação e Gênero nas Ondas do Rádio

25

A pesquisa de campo

As entrevistas individuais com roteiros semi-estruturados10 foram realizadas nas

sedes de organizações de mulheres e nos locais de trabalho de algumas militantes, entre

os dias 18 de junho e 18 de dezembro de 2004. Dezenove mulheres foram ouvidas. Seis

residentes no município de Água Preta; quatro de Palmares; quatro de Joaquim Nabuco;

quatro de Catende e a diretora do programa. As mulheres da Mata Sul eram líderes do

movimento, conselheiras e produtoras do Rádio Mulher.

A opção pelo grupo descrito acima vai ao encontro dos objetivos da pesquisa,

que buscou fazer uma análise qualitativa do impacto das informações veiculadas pelo

Rádio Mulher na vida das líderes das entidades de mulheres da Mata Sul, que também

são ouvintes do programa. As ativistas selecionadas se enquadram no perfil exigido pelo

estudo, uma vez que o referencial teórico-metodológico não considera a recepção e a

emissão como etapas estanques e isoladas do processo comunicativo e compreende as

entrevistadas tanto como fontes quanto como receptoras.

Portanto, o grupo representa, como a análise da pesquisa vai demonstrar nos

próximos capítulos, um universo bastante próximo da realidade das demais mulheres da

Mata Sul. Mesmo estando em posição diferenciada na ação comunicativa, uma vez que

têm maior acesso a informações, essas mulheres ainda carregam em sua experiência de

vida e na bagagem cultural traços comuns ao restante da população local, pois foram

socializadas em contato com os mesmos valores e costumes sexistas.

A inclusão das produtoras e da diretora do programa no universo entrevistado

teve o objetivo de coletar dados fundamentais e detalhes técnicos do Rádio Mulher,

essenciais para a apreciação do objeto. O estudo confrontou as experiências

comunicativas e de organização das integrantes do Rádio Mulher com as das demais

                                                
10 Os roteiros encontram-se nos anexos da pesquisa.
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ouvidas, para saber se a assimilação dos conhecimentos técnicos do rádio e teóricos do

feminismo tem ocasionado transformações na vida delas, além de, ao conhecer o

cotidiano da elaboração do Rádio Mulher, entender a metodologia da produção e como

ela reflete e é refletida no aparente “sucesso de audiência do programa”.

Observação participante da produção do Rádio Mulher

Essa fase da pesquisa teve o objetivo de compreender a lógica da produção do

Rádio Mulher, bem como sua conexão com as lutas da sociedade da Mata Sul e as

demandas informativas da população. Foram observados a hierarquia dos temas das

pautas, as condições de trabalho da produção e o acesso às tecnologias de informação e

comunicação (TICs) pelas mulheres, com vista a identificar se a utilização dessas

tecnologias repercute na qualidade técnica dos programas. A interação do público se

constituiu em outro elemento observado.

A interlocução do Rádio Mulher com o fazer político das organizações

femininas da Mata Sul começa na discussão do espelho mensal e na previsão dos

assuntos que serão trabalhados pela produção. Isso acontece uma vez por mês, na

reunião das produtoras com o conselho, e qualquer militante pode participar. O encontro

tem dois momentos: um de avaliação e outro de planejamento. No primeiro, as

conselheiras apontam as principais falhas e sugerem alterações na estrutura, na

linguagem e na parte técnica dos programas.

Elas acompanham o que vai ao ar por meio de uma ficha de avaliação que é

preenchida diariamente. Nela, anotam os pontos positivos e negativos do programa para

posterior socialização nas reuniões das suas entidades, com as produtoras e demais

integrantes do conselho. Trata-se de um momento de aprendizagem para elas, uma vez

que as conselheiras apresentam, inclusive, sugestões de outras “companheiras”. Todas
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têm direito à voz e cada reunião origina um relatório que é discutido com a diretora do

programa.

No segundo momento da reunião, elas pensam nos temas do mês com base nas

indicações das conselheiras, do público, na agenda social dos municípios, nas iniciativas

das suas entidades e no calendário feminista. A produção se encarrega de levantar fontes

e se aprofundar nos conteúdos, consultando revistas, publicações femininas e acessando

sites feministas. O cruzamento das informações origina o espelho mensal do Rádio

Mulher, como exemplifica a tabela nº 2, referente à programação de setembro de 2004:

TABELA 2 - ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO DO RÁDIO MULHER

DATA TEMA FONTE
01/09 Herança Oldi Melo, advogado
02/09 Seminário de formação política

de jovens, em Joaquim Nabuco
Alexsandra Silva, coordenadora
do Projeto de Formação Política
do Centro das Mulheres de
Joaquim Nabuco

03/09 O grito dos excluídos Padre Agnaldo, de Palmares
06/09 Alimentação na gravidez Elídio Moura, nutricionista
07/09 Semana da saúde em Joaquim

Nabuco
Eliane Silva, do Pólo de
Prevenção ao Câncer

08/09 Diarréia Ana Rosa Falcão, enfermeira e
técnica em epidemiologia de
Palmares

09/09 Projeto de formação e
conscientização de mulheres nas
áreas rurais

Benedita Ferreira, coordenadora
do projeto

10/09 Seminário de saúde, cultura e
políticas públicas em
amamentação

ONG Origem

13/09 Campanha de quebra de patentes Solange Rocha, coordenadora do
SOS Corpo

14/09 Programa Saúde da Família na
perspectiva da saúde da mulher

Ana Paula Portela, coordenadora
de pesquisa do SOS Corpo

15/09 Diagnóstico dos serviços de
saúde da mulher na Mata Sul

Verônica Ferreira, SOS Corpo

16/09 Plataforma política das lésbicas,
gays, transexuais e transgêneros
para as eleições municipais

Edvaldo Ferreira e Íris de Fátima,
Fórum LGBT

17/09 Pronaf Mulher Isosláquio, coordenador
20/09 Controle social: como anda o

Conselho de Saúde na sua
cidade?

Representantes de Conselhos de
Saúde

21/09 Violência doméstica e sexual
contra a mulher

Lucidalva Nascimento, advogada
do Centro das Mulheres do Cabo

22/09 NÃO FOI DIVULGADO
23/09 A higiene dos órgãos sexuais Fred Souza, ginecologista e

mastologista
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24/09 Semana da saúde Grupos de mulheres
24/09 Semana da saúde Grupos de mulheres
27/09 NÃO FOI DIVULGADO
28/09 Programa especial sobre o aborto Rede Feminista de Saúde,

Jornadas pela Legalização do
Aborto, CFÊMEA, Fórum de
Mulheres de Pernambuco

29/09 NÃO FOI DIVULGADO
30/09 O aborto na Zona da Mata Sul Debate com representantes dos

grupos de mulheres da Mata Sul

Depois de cada encontro, as produtoras discutem o que foi acordado pelas

conselheiras com a diretora do programa, que indica enfoques para as matérias, além de

orientá-las com relação à abordagem técnica, política e jornalística dos assuntos e

revisar textos dos scripts, avaliar as entrevistas e demais materiais elaborados com a

equipe. Dependendo da importância do tema e do seu apelo na audiência, são

elaborados campanhas educativas e espotes com dados complementares. A produção

baixa arquivos em áudio de sites de notícias e recebe matérias de organizações ligadas à

Rede de Mulheres no Rádio11.

Merecem destaque a autonomia das conselheiras nas discussões das pautas do

feminismo, seu domínio dos termos técnicos do veículo e a interlocução com a equipe

do Rádio Mulher. Essa interação aproxima cada vez mais o programa do cotidiano delas

e da militância dos grupos. Nota-se que o conselho é um espaço privilegiado para fala

pública, negociação política e exercício do direito à comunicação. Elas parecem estar

convencidas de que o rádio pode ajudá-las a transformar a realidade de opressão em que

vivem. E apostam nisso quando repassam o que aprendem para outras mulheres por

meio do Rádio Mulher.

                                                
11 A Rede de Mulheres no Rádio existe desde a década de 1990. Trata-se de uma articulação política com
atuação em todo o país e que atualmente reúne 400 radialistas comerciais e comunitárias de todos os
Estados brasileiros, também mantendo relações com redes internacionais de radialistas e movimentos que
lutam pela democratização da comunicação em todo o mundo.
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Os programas são apresentados por uma locutora, a mesa de som é operada por

uma técnica de áudio e uma produtora/apuradora monitora a presença dos entrevistados

e a participação do público no programa. Os ouvintes podem interagir pessoalmente,

visitando a redação, telefonando, mandando cartas e e-mails pelo

radiomulher@mulheresdocabo.org.br ou acessando a internet, uma vez que o Rádio

Mulher pode ser ouvido pelo www.mulheresdocabo.org.br. Cada edição recebe entre

dez e quinze ligações de pessoas que podem falar com os entrevistados, participar das

pesquisas, mandar um recado12, sugerir um assunto, fazer uma crítica ou pedir uma

música.

O roteiro do programa tem manchetes dos principais jornais do Estado e do país,

geralmente comentados pela locutora, notas, reportagens, entrevistas, campanhas

feministas, músicas e enquetes com o público. Há os quadros “Anota aí”, uma agenda

social da região, “Você sabia?”, com dicas de saúde e cidadania para as mulheres, e o

bloco “Gostaria de saber”, com perguntas do público acerca de assuntos de saúde e

cidadania feminina, respondidas por especialistas.

O Rádio Mulher tem dois intervalos comerciais, nos quais são exibidas

propagandas de pequenos estabelecimentos dirigidos por mulheres, que, em troca da

divulgação, oferecem brindes para os ouvintes. Como o programa não tem uma área

comercial estruturada, sobrevive da parceria que o Centro das Mulheres do Cabo

mantém com as agências de cooperação internacional Fundação Ford e Intermón.

Aparentemente, a produção não sofre nenhuma limitação temática da direção da

Quilombo FM. Isso se torna mais significativo porque o programa é veiculado por uma

emissora comercial que mescla noticiários locais com a retransmissão de conteúdos em

                                                
12 São comuns, nos relatos das produtoras, situações em que as pessoas conseguiram localizar amigos ou
parentes na Mata Sul por meio de recados divulgados pelo Rádio Mulher. As agentes de saúde do serviço
de prevenção ao câncer de colo de útero oferecido pelos centros de mulheres do Cabo e de Catende
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rede nacional, via satélite. Como a lógica mercantil da mídia, por vezes, é tão forte que

interfere nas características regionais, ditando normas e valores “globalizados” e

músicas de suposto “apelo popular”, que são distribuídas pela indústria fonográfica, o

fato de o Rádio Mulher permanecer na grade de programação há quatro anos, à primeira

vista, pode ser uma exceção.

No entanto, o que mais pesa nessa “balança comercial” é a força da audiência.

Nenhum programa produzido na Mata Sul tem tanto respaldo do público. E é

justamente por isso que a Quilombo FM não interfere nos assuntos apresentados,

mesmo tendo boa parte da sua verba publicitária oriunda das prefeituras locais. Um

poder público que, muitas vezes, aparece como o principal alvo das críticas das

feministas no Rádio Mulher, mas que, nem por causa da parceria que mantém com a

emissora, chegou a tentar censurar alguma notícia divulgada.

Ao que tudo indica, a direção da rádio encara as mulheres organizadas como

clientes13 que adquiram um espaço que, das 11 horas ao meio-dia é, por direito, delas.

Outra questão relevante para a independência do programa é a ausência de vínculo

comercial formal com anunciantes e a sintonia com as agências de cooperação

internacional que vêm apoiando sua proposta feminista.

Observação participante em oficina sobre aborto e em reunião de mulheres da Mata

Sul

A observação e a participação em oficina sobre aborto e em reunião de mulheres

da Mata Sul foram fundamentais para entender como um dos temas mais polêmicos

dentro do feminismo vem sendo trabalhado na região e conhecer as estratégias

                                                                                                                                              
utilizam o programa para procurar usuárias que realizaram exames e não foram buscar os resultados ou,
ainda, as que estão fazendo tratamento.
13 O custo mensal para veiculação do Rádio Mulher que o Centro das Mulheres do Cabo (CMC) paga à
Rádio Quilombo FM é de R$ 1.800,00.
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utilizadas para colocar o aborto na agenda de debates da sociedade local. Durante a

oficina, constatou-se que a adesão à luta pelo direito de interromper a gravidez não foi

imposta às participantes, que ainda estavam se apropriando dos argumentos que tendem

a colocar o aborto como questão de saúde pública e de direitos humanos das mulheres,

desvinculando-o de dogmas religiosos e da imposição da maternidade obrigatória.

Os encontros foram, fundamentalmente, espaços para o esclarecimento de

dúvidas sobe a prática abortiva nos campos religioso, biológico e jurídico, para reflexão

coletiva e troca de experiências, e uma oportunidade de ouvir relatos de mulheres que já

passaram pela situação e de líderes que acompanharam o sofrimento daquelas que

interromperam a gravidez e foram culpabilizadas pela família ou sociedade.

Elas ainda dialogaram acerca do compromisso dos grupos em levar o assunto

para a esfera pública a fim de informar a população sobre os diversos aspectos que

envolvem a prática do aborto. Foi com esse propósito que, além de produzirem um

programa especial sobre o tema, veiculado pelo Rádio Mulher no dia 28/09/04, as

ativistas participaram de um debate no programa do dia 30/09, expondo dados relativos

à interrupção da gravidez e aos índices de mortalidade materna na região.

O programa contou com uma participante de Palmares, uma de Joaquim Nabuco,

uma de Catende e uma Água Preta e refletiu as dificuldades delas em falar sobre o

aborto. No entanto, com relação à desenvoltura no microfone, é importante destacar

que, mesmo demonstrando nervosismo, elas conseguiram responder às questões dos

ouvintes com clareza, de modo a facilitar a compreensão do público.

Entre os pontos positivos do debate, que teve cerca de 40 minutos de duração,

observamos: (1) as líderes demonstraram rapidez em responder às questões; (2)

apresentaram argumentos que colocavam a prática do aborto no campo dos direitos

humanos e da saúde pública; (3) utilizaram dados estatísticos sobre o abortamento no
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Brasil e no mundo; (4) chamaram os homens a assumir sua responsabilidade, visto que,

na maior parte dos casos, as mulheres arcam sozinhas com o problema; (5)

demonstraram conhecimento das leis permissivas à prática; (6) contaram histórias reais

de mulheres que recorreram à interrupção da gestação e das suas razões como estratégia

para sensibilizar a opinião pública.

Merece destaque a participação da locutora. Suas intervenções facilitaram o

debate, ora esclarecendo o público acerca de algum aspecto comentado pelas

debatedoras, ora apresentando dados complementares às falas das participantes, ora

trazendo novos ângulos para a reflexão da audiência. Ela demonstrou conhecer o

assunto e apresentou dados de pesquisas e estudos sobre a relação entre a mortalidade

materna e o aborto no Brasil.

Chamou a atenção o fato de que, mesmo sendo o programa feminista, nem todas

as debatedoras se assumiram defensoras da legalização da prática abortiva. Uma das

quatro participantes condenou o aborto em qualquer circunstância, recorrendo a

argumentos religiosos e jurídicos para embasar sua fala. Suas conotações não

conseguiram apoio das demais, que, de modo respeitoso, trouxeram pontos contrários.

No final, quem saiu ganhando foi o público, que acompanhou, inclusive interagindo,

uma vez que três ouvintes entraram no ar ao longo do debate, e opinando sobre a

enquete do dia, que perguntava: Você é a favor da legalização do aborto?

Os capítulos da dissertação

O primeiro capítulo busca contextualizar a comunicação brasileira e mundial

diante do crescimento dos monopólios e das fusões no mercado midiático como reflexo

das políticas globais na área das telecomunicações. Conceitos como o de indústria
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cultural (ADORNO, 1978), aldeia global (MACLUHAN, apud ARBEX JR., 2003),

monopólios e democratização da comunicação serão aprofundados.

Tomamos como base as reflexões feministas sobre a inserção das mulheres na

mídia e a apropriação da imagem feminina pelos meios massivos, tendo como alicerce

as análises contidas em documentos como o da IV Conferência da Mulher, realizada em

Pequim, na China, em 1995, até hoje reconhecidas como marco para a ação das

mulheres na esfera da comunicação feminista.

Nessa etapa foram relativizadas as propostas da sociedade civil em defesa da

democratização da produção e ampliação do acesso aos veículos e do direito à

comunicação na anunciada “sociedade da informação” e apresentadas as iniciativas

feministas voltadas à interlocução com os meios massivos e comunitários. Foi

problematizada a apropriação das tecnologias pelas mulheres e a exclusão delas da “era

digital”, ao mesmo tempo que a cultura oral resiste entre as que residem em regiões

rurais, como a Zona da Mata Sul de Pernambuco.

Procurou-se juntar pistas que poderão ajudar a situar o lugar do rádio, com suas

características e potencialidades comunicativas, na vida das mulheres buscando, ainda,

ter uma noção mais precisa acerca do alcance social do veículo. Dessa forma,

entendemos que foi imprescindível resgatar a importância desse meio de comunicação,

como propõe Martín-Barbero:

O rádio fala basicamente seu idioma – a oralidade não é mera ressaca
do analfabetismo, nem o sentimento é subproduto da vida para os
pobres – e pode assim servir de ponte entre a racionalidade
expressivo-simbólica e informativo-instrumental, pode ser e é algo
além de mero espaço de sublimação: aquele meio que, para as classes
populares, “está preenchendo o vazio deixado pelos aparelhos
tradicionais na construção de sentido” (1997:315).

No segundo capítulo são apresentados os caminhos teóricos escolhidos para

estudar o Rádio Mulher. A opção por uma pesquisa qualitativa levou a estudos de

teóricos latino-americanos que recorrem às produções de Marx e Gramsci sobre
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hegemonia, cultura e poder para fundamentar suas críticas acerca da cultura. Uma linha

que tem em Nestor Garcia Canclini (1999; 2000), Jésus Martín-Barbero (1997; 2002;

2003) e Guilhermo Orozco (1992) seus principais adeptos e que leva em consideração a

multiplicidade de sujeitos da sociedade civil, as mediações sociais presentes no ato da

comunicação e as demandas culturais do povo. Os autores conferem status de sujeito ao

receptor, como um ser que pensa, interage e elabora novos significados quando em

contato com as mensagens que lhe são apresentadas, conferindo-lhes sentido.

A desvendamento do objeto contou com discussões ancoradas nas produções de

Downing (2002), que introduz o conceito de receptor ativo na comunicação, R.M.

Alfaro (1985), que destaca a importância do rádio, e Rodrigues (1990), que chama

atenção para o “campo dos mídias”. Além deles, Souza (2002) e Lopes (2001)

despontam como autores que analisam a recepção não apenas como um ponto de

chegada da informação, mas como um ponto de partida.

Como o Rádio Mulher está imerso em uma realidade plural em termos de

cultura, de símbolos e discursos, convém aprofundar conceitos como o de gênero e

patriarcado. Para isso, a pesquisa recorreu a autoras como Ávila (2000; 2001; 2002),

Fraser (2001; 2002), Scot (1995), Teles (2002), Bourdieu (2002), Butler (1986),

Beauvoir (1980).

Para situar o pensamento crítico do feminismo, são relevantes as definições de

Connor (1996), Bhabha (1998), Ávila (2002), Hall (1997) e Johnson (1999). Ao

compreender o conceito de esfera pública, o estudo em questão se baseia mais

consistentemente nas produções de Arendt (1991[1958]), Habermas (1984).

O terceiro capítulo apresenta a condição feminina na Mata Sul e as constantes

disputas pela hegemonia política em meio à crise da cultura canavieira, que tem a

submissão das mulheres ao sistema patriarcal como um dos perpetuadores das
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desigualdades de gênero. Partindo desse contexto, são abordados aspectos socioculturais

enraizados, a ascensão das mulheres à cena pública, o incremento da participação dos

sujeitos coletivos no monitoramento das políticas públicas municipais e como a

efervescência dos movimentos sociais vem sendo representada no Rádio Mulher. O

programa emerge como porta-voz das causas feminista, se constituindo como um canal

para a politização e discussão pública de temas como saúde, direitos reprodutivos,

direitos sexuais, políticas públicas e violência contra a mulher.

O quarto capítulo apresenta a análise qualitativa da audiência do Rádio Mulher

entre as líderes dos grupos de mulheres de Água Preta, Catende, Palmares e Joaquim

Nabuco, as conselheiras e as produtoras do programa, interpretando seu aparente

sucesso de audiência no público feminino e as mensagens veiculadas na vida cotidiana

dessas mulheres.

Uma das questões que a análise tentou responder é se a dupla função das

produtoras, que também são líderes de entidades femininas, repercute na audiência do

programa. Será que o fato de a produção ser realizada por pessoas com as quais as

ouvintes têm estreita relação, uma identificação, implicou a conquista da audiência?

Essa peculiaridade gerou o reconhecimento social? Possibilitou intercâmbios de saberes

e práticas? Abriu espaço para a propagação da diversidade da voz feminina na Zona da

Mata Sul?

Nesse aspecto, a pesquisa tem afinidade com o pensamento de Martín-Barbero,

que se torna imprescindível quando tratamos do sentido que começam a adquirir, na

Zona da Mata Sul, as relações sociais estabelecidas com o acesso da população a novos

lócus que se formam na esfera pública. Tais espaços democráticos se aproximam do

ideal dos que são potencializados pelas emissoras comunitárias:
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O que começa a se fazer visível nas emissoras comunitárias é o novo
sentido que adquirem as relações entre a cultura e política quando os
movimentos sociais de bairro ou locais encontram, em um espaço
públicos, como aquele que uma rádio abre, a possibilidade não de
serem representados, mas de serem reconhecidos: de fazer ouvir a
própria voz, de poder dizer-se com suas linguagens e relatos
(MARTÍN-BARBERO in MORAES, 2003:74).

Indagou-se ainda se o Rádio Mulher vem cumprindo o papel de mediar o

discurso do movimento de mulheres com a sociedade e se estabelece conexões entre a

fala das ouvintes e o rádio por meio de suas porta-vozes, oportunizando o acesso à

mídia para uma população que não teve chances de se apropriar de nenhum outro

veículo de comunicação.

O roteiro de análise da pesquisa considerou: (1) o perfil das mulheres

entrevistadas; (2) como o contexto onde estão inseridas, as dinâmicas das relações

sociais e as desigualdades de classe, raça/etnia e gênero e orientação sexual e de acesso

à cena pública (as disputas de poder e pela hegemonia) influenciam ou se refletem no

ato de recepção do Rádio Mulher; (3) os lugares sociais onde as mulheres estão

inseridas (grupos de bairro, conselhos de controle social, serviço público, ONGs,

entidades de parteiras, etc.); (4) os lugares de recepção: a casa, o trabalho, as sedes dos

grupos de mulheres, o transporte alternativo, as reuniões; (5) se há debates, os diálogos

em torno dessa recepção, a interação na escuta do Rádio Mulher; (6) os usos das

informações: quais as apropriações, produções e reproduções que fazem e o sentido

social que elas dão ao que escutam; (7) se a audiência do programa suscita diálogos,

debates na esfera privada e na esfera pública; (8) se as mulheres do programa reeditam o

que escutam para as comunidades; (9) as condições sociais e as contradições que

atravessam o ato da produção do programa; (10) como as novas tecnologias estão sendo

apropriadas no ato de produção; (11) se a participação das líderes e conselheiras nos

programas abriu novas possibilidades de entrada no mundo das tecnologias da
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informação e comunicação; (12) como as entrevistadas, inseridas em uma região

marcada pela coexistência da tradição e da modernidade, convivem com a cultura oral e

as novas tecnologias.
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1. AS MULHERES E OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

1.1. O Contexto da Comunicação Social

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 1914, diz: “Todos

têm o direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de ter

opiniões sem interferência e de procurar, receber e transmitir informações e idéias

através de qualquer meio e a despeito de fronteiras”. Em países como o Brasil, tais

direitos vêm sendo paulatinamente violados pela formação dos oligopólios15 e com

restrições que impedem a população de produzir seus próprios conteúdos e difundi-los

pela mídia. A cena contrasta com a proposta de democratização do setor enunciada por

Selaimen:

Comunicação é diálogo. Criar as sociedades da informação e
comunicação significa abrir espaço para a presença das pessoas na
internet e nos meios tradicionais de comunicação (TV, rádio, jornal
etc.) como sujeitos ativos, emissores de idéias e valores, produtores
de conteúdo, e não apenas como consumidores. Significa que o fluxo
da informação é multiplicado e se dá em diferentes ordens – todos(as)
são emissores(as) e receptores(as) e o poder é, desta forma,
distribuído, compartilhado. O direito à comunicação significa
também o direito a ter presença e participação. Não somente acesso à
informação, mas, muito mais que isso, ter acesso aos meios de
produção da informação. Trabalhamos hoje com novos modelos de
comunicação que ultrapassam o modelo distributivo e permitem mais
participação e interatividade, visto que qualquer pessoa que tenha
acesso aos meios torna-se comunicador(a) (SELAIMEN, 2004:23).

Mas não é isso o que vem acontecendo com os mass media. Em lugar de servir

ao interesse público, as corporações de mídia operam em favor da globalização, que

impulsiona o mercado capitalista. Converteram-se em um dos maiores legitimadores do

                                                
14 O artigo 19 da declaração tem sofrido críticas de ativistas que, apesar de compreender que liberdade de
expressão e de opinião e direito à informação implicam o direito à comunicação, alegam que o verbo
“comunicar” não aparece nas discussões das Nações Unidas. Para eles, comunicar é um conceito mais
amplo que informar. A luta deles tem sido pela instituição de um novo direito, o “direito humano à
comunicação”.
15 Dados da Folha de São Paulo de 27 de julho de 2003, p. A2, constatam: “Há 20 anos, 50 corporações
dominavam o mercado da mídia nos EUA. Eram 23 no início da década passada. Hoje são cinco”.
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modelo econômico hegemônico no planeta, como alerta Arbex Jr.: “A ‘grande mídia’ se

constitui hoje – com todas as suas complexidades, os seus paradoxos e suas

contradições – em uma coluna de sustentação do poder” (apud ABRAMO, 2003:8).

A perpetuação das relações de poder por meio da lógica cultural e econômica

que move a imprensa desfavorece a apropriação dos meios pela população, destituída de

recursos para “competir” com o poderio das grandes corporações. Nem mesmo as

mídias independentes e comunitárias dispõem de recursos capazes de fazer frente ao

conglomerado privado. Esses veículos, que deveriam estar abertos para a participação

de qualquer pessoa, não contam com incentivos privados e ainda batalham para alcançar

a regulamentação pelo Estado16, como é o caso das emissoras comunitárias.

A rádio comunitária é uma emissora de radiodifusão sonora de
alcance local, que funciona em baixa potência (abaixo dos 250 w),
em FM (freqüência modulada). Sua organização se dá por uma
associação sem fins lucrativos, de programação plural, de gestão
pública, de filiação aberta a toda a comunidade, independente de raça
e etnia, credo, classe social, orientação sexual, opção política, idade.
É administrada por uma identidade que poderá denominar-se ‘Rádio
Clube’, ou associação que conte em sua estrutura com Diretoria
Executiva, Conselho de Entidades, Conselho Fiscal e Conselho de
Programação e suas deliberações sejam tomadas em assembléias
gerais de filiados(as) (CEMINA, 2000:44).

A existência das mídias independentes vem se tornando uma expressão da

resistência de movimentos sociais que lutam pela democratização da mídia no país. E o

exemplo das rádios comunitárias não poderia ser mais simbólico. Além de perseguidas

pelo próprio poder público, via Polícia Federal, muitas delas são alvo de sucessivas

campanhas massivas das empresas de comunicação, que tentam deslegitimá-las e

marginalizá-las, na tentativa de induzir a população a se posicionar contra a sua

regulamentação.

                                                
16 De 1998 até o final de 2004, o Ministério das Comunicações autorizou a regulamentação de 2.200
rádios comunitárias, enquanto há mais de oito mil processos em tramitação, alguns deles aguardam
julgamento há mais de quatro anos.
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De acordo com Guareschi (2005:17) não se tem uma sociedade democrática na

qual as pessoas podem exercer seu pleno direito de cidadania enquanto não houver a

possibilidade concreta de as pessoas expressar sua opinião, manifestar seu pensamento.

Mas como ampliar o som das vozes da sociedade em um país onde os veículos de

comunicação estão nas mãos de uma pequena elite empresarial e política?

A concentração da mídia contraria a Constituição Federal de 1988, que, no

artigo 220, parágrafo 5º, enuncia: “Os meios de comunicação social não podem, direta

ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio”. Um exemplo do

descumprimento da Carta Magna é a propriedade privada de canais de TV, emissoras de

rádio e jornais por famílias17 que dominam a comunicação no Brasil18, conforme tabela

nº 3:

     TABELA 3 - FAMÍLIAS QUE DOMINAM A COMUNICAÇÃO NO BRASIL

REDES NACIONAIS TVs RÁDIOS
Marinho (Globo) 32 20
Saad (BAND) 12 21
Abravanel (SBT) 10 -
REDES REGIONAIS* TVs RÁDIOS
Sirotsky  (RBS-Sul) 21 24
Câmara (Centro Oeste) 8 13
Daou (Norte) 5 4
Zahran (Mato Grosso) 4 2
Jereissati (Nordeste) 1 5

A origem desse monopólio reside no modelo de sociabilidade que transforma a

informação em moeda de troca do mercado e na adoção de critérios políticos para a

distribuição de concessões públicas de serviços de radiodifusão e televisão. A prática,

muito comum durante o regime militar, baseava-se na troca de favores entre

governantes e empresários interessados em enriquecer com a exploração comercial da

mídia, como resgata Guareschi:

                                                
17 Não foram computados os veículos nas mãos de famílias não menos poderosas, como Sarney
(Maranhão), Collor de Mello (Alagoas), Antonio Carlos Magalhães (Bahia), Barbalho (Pará).
18 Citado no artigo “Existe concentração na mídia brasileira? Sim” (LIMA, 2003).
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O esquema do monopólio começa a ser fortalecido pelos militares
que tomam o poder em 1964, quando aprofundam a presença do
Estado na implantação de um sistema de comunicações. Os militares
criam a Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel), em
1965, o Ministério das Comunicações (Minicom), em 1967, e a
Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás), em 1972. Investem na
Discagem Direta a Distância (DDD) e nos sistema de microondas.
Toda essa infra-estrutura montada pelos generais-presidentes é
repassada aos empresários da comunicação (2005:37).

E ressalta Sobrinho:

Historicamente a política de concessões foi orientada para privilegiar
as oligarquias e os monopólios. Se um jornal era dócil ao governo,
seu dono ganhava uma concessão de rádio. Se o jornal e a rádio eram
dóceis, o dono ganhava uma televisão. O caso clássico foi o dos
Diários Associados. Agora, se o jornal, a rádio e a televisão aberta
são dóceis, o dono tem todas as chances de conseguir uma televisão a
cabo (1997:13).

A alta quantidade de deputados, prefeitos, senadores e vereadores à frente de

empresas de comunicação é outro resultado da “entrega” de concessões com fins

eleitoreiros. Em novembro de 1995, cerca de 94 das 302 emissoras comerciais de TV

pertenciam a políticos ou a ex-políticos e 1.168 das 2.908 emissoras de rádio eram

dirigidas por parlamentares. Na mesma época, 130 dos 594 integrantes do Congresso

Nacional tinham uma concessão de rádio ou TV (ou as duas) e 12 dos 27 governadores

eram donos de emissoras. Ao que parece, tal situação vem sendo compactuada pelo

governo federal, uma vez que tem sido recorrente, nos últimos 20 anos, a indicação de

parlamentares e/ou empresários do setor para o comando do Mistério das

Comunicações19.

O critério de distribuições das quase 2000 outorgas de estações
retransmissoras de TV, até 1997, privilegiou os “amigos” do
presidente candidato à reeleição Fernando Henrique Cardoso20 da
seguinte forma: 268 foram entregues a políticos; 342 ao grupo
Sistema Brasileiro de Telecomunicações (SBT); 319 à Rede Globo;
310 à Rede Vida, ligada à Igreja Católica; 252 à Bandeirantes; 151 à

                                                
19 O governo de Luiz Inácio Lula da Silva, por exemplo, teve como ministro, entre 2003 e 2005, Eunício
Oliveira, dono de redes de rádio no Ceará e em Goiás.
20 Grifo nosso.
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Rede Record, da Igreja Universal do Reino de Deus; e, por último,
125 às TVs educativas (COSTA, apud GUARESCHI, 2005:56).

Outro fato que chama atenção é a proliferação de redes evangélicas e católicas

de comunicação. Isso se deve ao aumento das “bancadas cristãs” no Congresso

Nacional, que se beneficiam com a outorga para operação de canais de rádio e televisão

para familiares e correligionários, investindo nessa prática para propagar seus dogmas e

arrebanhar novos fiéis.

Dessa forma, a elite política brasileira ignora que “a televisão e a rádio antes de

serem empresas privadas são bens públicos, cuja utilização deve estar a serviço da

coletividade” (GUARESCHI, 2005:67). Essa situação é um obstáculo à liberdade de

expressão dos cidadãos do país, uma vez que, enquanto poucos podem transmitir

informações, a maioria está destituída desse direito.

Constata-se, portanto, que há sérios impedimentos para que a população possa

fazer o controle social dos meios de comunicação no Brasil.

Controle público é inseparável da democratização e se expressa
através de políticas que ampliem o acesso à propriedade dos meios de
comunicação; que criem mecanismos de regulação dos meios; que
dêem trânsito às demandas da sociedade civil e dos setores
organizados da sociedade (apud GUARESCHI, 2005:3).

A convocação do público para o status de sujeito apto a monitorar os meios

massivos exige a compreensão dos mecanismos que cercam a produção das notícias e as

engrenagens dos órgãos de imprensa. Desse modo, será possível romper com o

entendimento de que o público é composto apenas de uma massa informe de receptores

passivos aos apelos midiáticos. Segundo Ianoni21, existem sujeitos na comunicação:

Dizer que a mídia veicula ideologia não significa dizer também que só
haja dominação e não haja sujeito no processo de comunicação feito

                                                
21 Disponível em:< www.intervozes.org.br/artigos/ianoni.pdf>. Acesso em: 17 mar. 2005.
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por meio dos mass media. Não se trata de ter uma visão apocalíptica do
jornalismo ou da indústria cultural ou dogmaticamente frankfurtiniana.
Não quero dizer que os frankfurtinianos foram dogmáticos, até porque
isso seria negar a dialética, o movimento contraditório do real, que
atravessa inclusive a mídia. O jornalismo e a indústria cultural, como
não podia deixar de ser, também são constituídos por contradições.
Trata-se de realçar hierarquias. O poder que os grandes grupos de
comunicação têm em transmitir seus conteúdos é muito maior do que o
poder de qualquer um dos simples mortais destituído desses meios de
produção (2003:5).

Todavia, a participação de amplas camadas da população e de representantes de

movimentos pela democratização da mídia nas discussões acerca da política de

comunicação brasileira, mesmo após o regime militar, esteve inviabilizada pela ausência

de canais de interlocução entre o governo e a sociedade. Somente técnicos em

telecomunicações, jornalistas, radialistas, políticos e empresários participaram das

discussões.

Por essas razões – podemos acrescentar –, o debate sobre as
telecomunicações parece restringir-se a economistas, tecnocratas e
executivos empresariais, distanciando-se do conjunto da sociedade; o
debate sobre a radiodifusão, por sua vez, chegou a incorporar
parcialmente, sobretudo a partir da década de 1970, as forças políticas e
sociais preocupadas com o poder e a influência política e cultural do
rádio e, principalmente, da televisão (DANTAS, 2002: 139).

Dessa forma, os movimentos sociais22 pouco puderam se qualificar, seja para

intervir nas decisões do governo, seja para contestar a quase automática renovação do

período das concessões pela Câmara Federal; seja para questionar a defasagem da

legislação da comunicação no Brasil23, as sucessivas entradas do capital estrangeiro nas

empresas nacionais ou mesmo a perseguição às emissoras comunitárias.

                                                
22 Integrantes de movimentos sociais mais atuantes na sociedade ainda desconhecem que os canais de
televisão e as emissoras de rádio são concessões públicas e que sua renovação necessita de aprovação do
Congresso Nacional, como prevê a Constituição de 1988, e que o período de permissão de exploração é
de 10 anos para o rádio e de 15 anos para a televisão.
23 A lei de imprensa em vigor no Brasil é a do regime militar e o Código Brasileiro de Telecomunicações
(Lei 4.117) é de 1962.
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A desarticulação entre os órgãos públicos24 da área, que trabalham

individualmente, sem um plano ou conjunto de estratégias e com pouca interlocução

com a sociedade, também contribui para que a comunicação continue sendo utilizada

como mercadoria no país. Todavia, esse quadro começou a se modificar a partir dos

anos de 1970, com o surgimento de sujeitos coletivos como o Fórum Nacional pela

Democratização (FNDC), o Intervozes, a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias

(Abraço), a Articulação Cris Brasil, a campanha pela ética na comunicação “Quem

financia a baixaria é contra a cidadania”, a Rede de Mulheres no Rádio, entre outros.

Junto com entidades de classe, como a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj),

essas articulações preocupam-se com a defesa do direito à comunicação e chamam a

atenção da sociedade para o prejuízo que os cartéis da comunicação causam à

democracia brasileira.

Os militantes contestam, ainda, a baixa participação do público na produção e

sistematização de informações veiculadas pela imprensa, a falta de investimento do

Estado nas emissoras educativas e públicas, além da concentração de poder nas mãos de

poucos, que determinam a quantidade e a qualidade dos conteúdos exibidos.

Um dos movimentos que têm, ao longo dos últimos 25 anos, tornado públicas

suas proposições em defesa da democratização dos meios de comunicação no Brasil é o

feminista, que intensificou seus embates com a mídia nos anos de 1970, quando suas

ativistas passaram a sistematicamente criticar os órgãos de imprensa por fazer uma

leitura equivocada das propostas feministas e por difundir o machismo.

                                                
24 A estrutura pública conta com o Conselho de Comunicação Social (de caráter consultivo), o Ministério
das Comunicações, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Ministério da Justiça, o
Ministério da Educação, a Secretaria de Comunicação Social, a Casa Civil (com o Instituto de Tecnologia
da Informação) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
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A exposição das mulheres de forma estereotipada e depreciativa preocupou as

militantes, que utilizaram veículos próprios, principalmente nos anos de 198025, como

uma tentativa de popularizar a causa e convocar a classe feminina a se posicionar

publicamente contra o sexismo nos meios de comunicação. As análises da época

indicam que a imprensa geralmente retratava as feministas como mal amadas ou

inimigas dos homens.

O fato é que nem mesmo o preconceito contra um movimento que se propunha a

transformar a sociedade impediu a mídia de se apropriar do ideal de emancipação das

mulheres para deturpá-lo em campanhas publicitárias que reduziam a liberdade de

escolha delas à possibilidade de comprar algum produto de beleza. Nesse jogo não há

regras estanques. A mesma indústria cultural que incentiva a ascensão das mulheres ao

mundo público as usa como adereço em propagandas de cerveja e de automóvel.

Isso também acontece porque a engrenagem que forma opinião tende a banalizar

o consumo dos bens simbólicos e classificar as pessoas de acordo com seu poder

aquisitivo e não como cidadãos ou cidadãs. Os valores culturais dos indivíduos são

secundarizados. O mais importante é se adequar às exigências do mercado. Dessa

forma, a realidade plasmada pelos mass media nos coloca muito mais próximos do

conceito de aldeia global de Mcluham:

Toda mídia trabalha sobre nós de uma forma total. Esses meios são tão
intensos em suas conseqüências pessoais, políticas, econômicas,
estéticas, psicológicas, morais, éticas e sociais que não deixam
nenhuma parte nossa intocada, não afetada, inalterada. O meio é a
mensagem. Qualquer compreensão sobre mudanças sociais e culturais é
impossível sem um conhecimento do modo como a mídia funciona
como contexto (apud ARBEX JR, 2003:69).

A propósito da promessa de abertura para a diversidade e o acesso às tecnologias

de informação e comunicação, assistimos à uniformização dos padrões estéticos, de

                                                
25 Nesta época ficaram conhecidos nacionalmente os jornais Brasil Mulher e Nós Mulheres, muito embora
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gênero, culturais e sexuais, uma vez que, por diversas vezes, o público é conduzido a

incorporar à sua vida o que recebe pelas ondas do rádio, pelos jornais, pelas redes de

televisão e pelos sites da internet. Segundo Habermas, há uma inversão dos papéis, pois,

enquanto antigamente a imprensa só podia intermediar e reforçar o raciocínio das

pessoas privadas reunidas em um público, este passa agora, pelo contrário, a ser

cunhado primeiro por meio dos meios de comunicação de massa (1984:221).

Habermas ilustra o que acontece em espaços de comunicação que deveriam estar

disponíveis para o público, mas permanecem sob o comando de uma casta que controla

o que milhões de pessoas vão ouvir, assistir e ler diariamente. Dessa forma, opiniões são

encenadas e consciências manipuladas, uma vez que tais veículos refletem os valores

que os “donos da sociedade da informação” querem difundir, mesmo que isso vá de

encontro aos desejos da maioria da população.

Essa indústria cultural, vislumbrada por Horkheimer e Adorno in Costa Lima

(1978) ainda na era da sociedade industrial, consolidou-se rapidamente nos últimos

anos. As redes internacionais de telecomunicações abocanharam boa parte das mídias

regionais e nacionais, adquiridas pela força do capital. A população foi induzida pela

promessa de que a suposta globalização comunicacional ia reduzir distâncias e

favorecer o compartilhamento de conhecimentos, sobretudo entre as nações do primeiro

mundo e os países ditos em desenvolvimento, mas não foi isso o que aconteceu.

Por volta de 1970, constatava-se, por exemplo, que a América
do Norte e a Europa (excluindo a ex-URSS) concentravam 61%
dos aparelhos de rádio existentes no mundo, percentagem que
havia aumentado em 1990; que os países considerados
desenvolvidos tinham 34 aparelhos de televisão e 35 linhas de
telefone por grupo de cem habitantes, contra, respectivamente,
2 e 1,5 nos países ‘em desenvolvimento’; que o Japão, com 5%
da população da Ásia, tinha, em seu território, 89% das linhas
telefônicas de todo o continente; que o mundo recebia 80% das
notícias via Nova York, Londres e Paris (DANTAS, 2002
[2000]:194).

                                                                                                                                              
tenhamos registros de imprensa dirigida às mulheres desde o século XIX no Brasil.
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A história comprova que, assim como ocorre com as riquezas, a difusão dos

conhecimentos pelos meios de comunicação está concentrada nas grandes potências

internacionais. Basta saber, por exemplo, que a distribuição dos usuários de internet por

região, em 2002, revela que 68% deles estão nos países desenvolvidos contra 32% de

usuários residentes26 nos países em desenvolvimento (SELAIMEN e LIMA, 2004:14).

1.2. O Feminismo e a Crítica da Mídia

É nesse campo de batalha mediado por conflitos e disputas entre projetos de

sociedade que as mulheres surgem, muitas vezes, como objetos de consumo nas

músicas, na propaganda e nos conteúdos jornalísticos, o que é repudiado pela

Plataforma Política Feminista27 (2002):

Democratizar os meios de comunicação, combater sua oligopolização e
promover a implantação de políticas públicas de comunicação de
caráter regulador e fiscalizador, que garantam o acesso efetivo de
diferentes segmentos da população à informação, contemplando os
vários olhares sobre o mesmo fato e garantindo a liberdade de
expressão das mulheres, que vêm tendo sua imagem constantemente
desrespeitada pela mídia (PLATAFORMA POLÍTICA FEMINISTA,
2002, art. 236).

Consciente da lógica da indústria cultural, que tem na mídia seu motor difusor, o

movimento entendeu que, para sair das margens da sociedade e legitimar seu discurso

perante a opinião pública, precisava conquistar novos espaços. Para entrar nesse

universo, no qual os valores patriarcais são reproduzidos, as desigualdades de gênero

perpetuadas e o corpo da mulher e sua sexualidade explorados, seria preciso reunir

argumentos para, por exemplo, desconstruir o sexismo presente nas redações dos meios

de comunicação.

                                                
26 Grifo nosso.



O PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO – UFPE
O Fenômeno Rádio mulher: Comunicação e Gênero nas Ondas do Rádio

48

 Para tanto, o movimento, ao longo dos últimos 25 anos, vem se apropriando dos

mecanismos da aldeia global, sabendo ainda que a incorporação de seu projeto político

em instâncias da esfera pública está intimamente relacionada com sua capacidade de

conquistar espaço na imprensa.

Autores como Thompson, Spink e Guiddens entendem que,
atualmente, a imprensa tem um papel fundamental na análise das
relações sociais dinâmicas do mundo moderno. Para eles, a mídia
aponta para um novo olhar do que se considera ‘o público e o
privado’, entendendo a ética como uma nova instância de regulação
social (MEDRADO e LIRA, 1999:21).

Para as mulheres, que enfrentam dilemas oriundos da relação entre o privado e o

público, anunciar suas idéias e opiniões, exercendo sua liderança na sociedade, ainda é

um grande desafio. No entanto, é cada vez maior a participação delas no poder. Isso

exige, em contrapartida, maior habilidade para difundir o discurso. Ao que parece, as

feministas estão procurando dar maior visibilidade a sua militância e intensa produção

teórica. Isso nos leva a concluir que o movimento vem internalizando alguns aspectos

convergentes com o pensamento de Fraser:

As esferas públicas não são só arenas para a formação da opinião
discursiva, além disso, elas são arenas para a formação e o desempenho
de identidades sociais [...]. Participar significa ser capaz de falar ‘em
sua própria voz’, assim, simultaneamente, construindo e expressando a
própria identidade cultural através do idioma e do estilo (apud
MORERAS, 2000:89).

             E também vem compreendendo as potencialidades que os meios de

comunicação podem oferecer para a afirmação do movimento na sociedade:

Los medios de comunicación contribuyen a definir la importancia de los
temas sociales y políticos cruciales del momento, a poder de relieve los
problemas sociales y políticos, a centrar la atención en las expresiones y
perspectivas femeninas. Los medios de comunicación pueden promover los
debates sobre el desarrollo y los derechos humanos incluyendo (o no) los

                                                                                                                                              
27 Documento elaborado com as propostas apresentadas e discutidas por mais de cinco mil mulheres e
referendadas na Conferência de Mulheres Brasileira, realizada pelo movimento feminista, em 2002, em
Brasília.
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derechos de las mujeres y la posición de las mujeres en la sociedad
(MOHAMMADI, apud PORTUGAL e TORRES, 1996:21).

Mas isso não significa que os princípios do feminismo estejam definitivamente

na pauta da imprensa. Apesar de ter conseguido êxito no diálogo com profissionais da

área nos últimos anos, demonstrando preocupação em interagir de forma qualificada

com eles, o movimento ainda não desenvolveu uma política de comunicação nem um

trabalho contínuo com vistas ao estabelecimento de relações mais permanentes com os

veículos de comunicação.

Nem a “timidez” das feministas em lidar com os meios massivos nem a falta de

uma estratégia de diálogo permanente com os veículos de comunicação

impossibilitaram a incorporação das suas formulações por distintos sujeitos políticos. A

dinâmica das relações sociais contribuiu para podermos, atualmente, encontrar

referências feministas em artigos de jornais, entrevistas de parlamentares, de advogados,

de profissionais de saúde e em documentos de governos28.

Mesmo tendo “autoria” teórica e conceitos próprios sobre questões relacionadas,

por exemplo, à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos, muitas vezes o movimento

não conseguiu fazer sua defesa mais veemente nos mass media. A atuação ainda se dá

de forma restrita e descontinuada, sem a preparação de argumentos convincentes, o que

faz o feminismo perder terreno e enfraquecer a afirmação de ações favoráveis à

ampliação e à garantia desses direitos.

Uma contradição se apresenta entre o discurso e a prática feminista: o

movimento reconhece a atração que a mídia exerce sobre a opinião pública, mas ainda

                                                
28 Uma tendência crescente é a inserção de feministas em espaços antes considerados “do governo” ou
“institucionais”. Se, no fim dos anos 70, o movimento de mulheres lutou contra “Estados” repressivos,
atualmente é grande a atuação nesses espaços, que não necessariamente são “de governo”, como
estratégia de influenciar na formulação de políticas de interesse das mulheres. E isso esteve em evidência
nas discussões das Conferências Internacionais do Cairo, em 1994, e de Pequim, na China, em 1995. Essa
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não sabe como interagir com ela. Tal fato pode ser constatado pelas recomendações

contidas na publicação “Hera: Health, Empowerment, Rights e Accountability – Saúde,

Empoderamento, Direitos e Responsabilidade”29 (1999). O documento sugere ações,

com diretores, gerentes e funcionários de empresas de comunicação, que reforcem a

importância dos direitos reprodutivos e da responsabilidade jornalística na divulgação

de informações confiáveis nessa área.

Outra publicação com sugestões sobre a ampliação dos debates em torno da

democratização dos meios de comunicação e a inserção do movimento de mulheres

nesse setor é o balanço nacional “Políticas públicas para as mulheres no Brasil 5 anos

após Pequim”, da Articulação de Mulheres Brasileiras (2000). O documento ressalta a

necessidade de a sociedade brasileira criar mecanismos democráticos para monitorar a

transmissão de mensagens que agridem a cidadania das mulheres, além de qualificar

mulheres para atuar em canais de TV e em rádios comunitárias. E recomenda o

desenvolvimento de uma política que estimule as mulheres a se capacitar para ingressar

no jornalismo impresso, na televisão, no rádio e na internet.

O exposto acima indica que, embora a performance feminista seja acanhada nos

veículos de comunicação, o movimento enxerga esse campo como setor de

concentração de poder e de importante influência social.

 Dialogar com a mídia de forma planejada também fez parte do processo de

empoderamento das feministas como ação estratégica de advocacy30. Por isso, as etapas

do Curso Nacional de Advocacy Feminista em Saúde e Direitos Sexuais e

                                                                                                                                              
participação pode possibilitar a assimilação do discurso feminista por diversos segmentos da sociedade,
ampliando, inclusive, a visibilidade das proposições e teorias do movimento.
29 Trata-se de um documento produzido por um grupo internacional de mulheres envolvidas na área de
saúde, a partir de conceitos fundamentais de acordos assinados na Conferência Internacional sobre
População e Desenvolvimento (1994) e na IV Conferência Internacional da Mulher (1995).
30 Palavra que significa “advogar em defesa de uma causa”.
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Reprodutivos31, realizadas, respectivamente, em 1999 e 2001, tiveram, no seu conteúdo

programático, debates em torno de estratégias de intervenção política das mulheres nos

veículos formais e comunitários de comunicação, contando com a participação de

jornalistas da Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos

Reprodutivos 32.

O desafio não era só dialogar com os “meios”. As feministas também voltaram

seus olhos para o machismo presente nas redações, que pode originar coberturas que

desqualificam a população feminina, imputando-lhe papéis sociais depreciativos.

Fundamentaram sua ação política com base nas recomendações das Conferências

Internacionais das Nações Unidas, em particular nas orientações da IV Conferência da

Mulher, em Pequim, na China (1995).

Segundo Quevedo (1996), os governos devem ter o compromisso ético de

cumprir os acordos firmados nessa conferência e adotar políticas de comunicação que

possibilitem o acesso das mulheres aos órgãos formais de imprensa e a aos meios

comunitários. Os estudos da autora estão em sintonia com as reflexões trazidas pelo

documento “Um solo mundo, voces multiples”:

Por supuesto, los medios de comunicación social no son la causa
fundamental de la condición subordinada de la mujer. Y no
disponen por si solos de medios para subsanarla. Las causas tienen
profundas raíces en las estructuras sociales, políticas y económicas
así como en actitudes culturalmente determinadas, y sólo se podrá
encontrar la solución mediante la introducción de cambios a largo
plazo. Sin embargo, los medios de comunicación social disponen
hasta cierto punto de la facultad de estimular o de retrasar tales
cambios (1988:330/331).

                                                
31 Os dois documentos elaborados a partir das discussões e dos conteúdos do Curso Advocacy trazem
recomendações e até dicas sobre como lidar com a mídia, para estimular as feministas a pensar em uma
forma de comunicação política.
32 A rede conta com cerca de 200 filiações de organizações de mulheres e mais de 100 inscrições
individuais.
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As feministas reconhecem que podem contestar não só a concentração de poder

nas redes de comunicação, mas também o sistema econômico, que as exclui, e o

patriarcado, que agudiza as desigualdades de gênero.

A Conferência de Pequim também é um importante marco da ofensiva feminista

na crítica à mídia, uma vez que, em nenhum outro evento das Nações Unidas, nem em

Nairóbi (1975), que decretou a “Década da Mulher” (1976-1986), as discussões sobre a

importância de uma ação feminista em defesa da democratização da mídia estiveram tão

presentes, como ressalta Mohammadi (1996):

En las estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para adelanto
de la mujer (1985), con las culminó en Decenio de las Naciones
Unidas para la mujer, se decía muy poco sobre los medios de
comunicación. Al mediar la década de los 90 ya es claro que los
vastos problemas vinculados a los conceptos de mujeres, medios de
comunicación y desarrollo exigen una atención analítica y un apoyo
político serio (apud PORTUGAL e TORRES, 1996:17).

1.3. O Rádio e o Acesso das Mulheres Organizadas às Novas Tecnologias

O rádio começou a ganhar maior popularidade a partir dos anos 1920 no Brasil.

A primeira transmissão radiofônica realizada no país ocorreu na Exposição do

Centenário da Independência do Brasil, em 1922. A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro

(PRA-A), inaugurada por Roquete Pinto e Henrique Moritze em 20 de abril de 1923, foi

considerada pioneira. Logo depois, Elba Dias fundou a Rádio Clube do Brasil (PRA-B)

e um grupo pernambucano começou a transmitir informações em 17 de outubro de 1923

pela Rádio Clube de Pernambuco.

As emissoras operavam em sistema de clubes e sociedades compostas, em sua

maioria, por homens da classe média. As primeiras transmissões tinham formato

educativo, com música clássica, ópera, leitura de livros para um público ainda restrito,
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devido ao custo dos aparelhos. O veículo se firmou pelos idos de 1927, quando as

gravações passaram a ser elétricas. Porém, o apogeu do rádio33 ocorreu nos anos de

1930, denominados de “A era do rádio no Brasil”, quando o veículo caiu

definitivamente no gosto popular, com a participação de artistas em programas de

auditório transmitidos ao vivo e as adaptações de textos teatrais, as famosas novelas do

rádio, que transformaram anônimos em celebridades.

As transmissões, todavia, só seriam regulamentadas pelo governo federal em

1931, quando o rádio passou a ser considerado como um serviço de interesse nacional e

de finalidade educativa. Tudo isso sem deixar de primar pela sua viabilidade econômica,

que viria a se consolidar com o Decreto nº 21.111, de 1.° de março de 1932, que origina

a radiodifusão comercial no país e permite a veiculação de propagandas.

As mulheres tiveram grande destaque como “cantoras do rádio” nesse período.

As maiores expoentes foram Carmen Miranda, Silvinha Mello, Dalva de Oliveira, Araci

de Almeida, Hebe Camargo e Emilinha Borba e as clássicas Bidu Saião e Cristina

Maristany. A inserção delas limitava-se às novelas e aos musicais. O grande sucesso das

cantoras contrastava com a fraca presença das mulheres na operacionalização, na

locução e em cargos de chefia das emissoras. A crescente mercantilização do veículo

nos anos seguintes, o favorecimento de empresas e políticos pelos governos e os custos

operacionais também foram fatores que restringiram a presença feminina na produção

de programas até o fim dos anos 1970.

Foi quando a Rádio Nacional de Brasília colocou no ar diariamente, das 9 às 12

horas, o programa Viva Maria, um dos primeiros a mobilizar as mulheres contra a

violência doméstica e em defesa da qualidade no atendimento à saúde sexual e

reprodutiva. Uma das suas características era a interação com as ouvintes, que

                                                
33 O poderio do rádio só viria a ser abalado com o surgimento da televisão, nos anos 1960.
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comemoravam o 8 de março34 com transmissões realizadas da rodoviária ou da Praça do

Povo, em Brasília. O Viva Maria saiu do ar em 1991, em uma reforma na grade de

programação da emissora. Sua extinção provocou protestos do movimento feminista,

que encaminhou uma carta com cinco mil assinaturas à Presidência da República.

O Viva Maria inaugurou o rádio-coragem em Brasília, embora em
alguns momentos sua apresentadora (a jornalista Mara Régia)
estivesse acuada e medrosa diante das ameaças de morte! [...]
Estimuladas pela força do programa, elas (as mulheres) ganhavam as
ruas, batendo panelas contra a violência que se abatia contra as
mulheres da capital. Listas e mais listas de assinaturas eram o
endosso para os abaixo-assinados à Secretaria de Segurança pedindo
uma delegacia só para as mulheres (CEMINA, 1998:16).

A experiência do programa inspirou uma nova revolução na comunicação

feminista, que começou a tomar forma quando estratégias nacionais de acesso do

discurso das mulheres organizadas à mídia obtiveram inegável impacto social. Duas

articulações elevaram o status do sujeito político feminista a formador de opinião: a

Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos (Rede

Feminista de Saúde) e a Rede de Mulheres no Rádio.

A Rede Feminista de Saúde fomentou, nos últimos anos, discussões públicas

acerca de questões centrais da agenda do movimento, demarcando sua posição diante de

temas polêmicos, como o aborto e o lesbianismo. Foi pioneira articulação ao promover

debates entre feministas e jornalistas, ao realizar, entre 1997 e 1999, seminários

regionais que, além de diagnosticar ruídos na comunicação entre ativistas e jornalistas,

forneceram subsídios tanto para melhorar a cobertura dos veículos, quanto para

qualificar as militantes para falar no rádio e na televisão. Os encontros resultaram na

publicação do livro “Mulher e mídia, uma pauta desigual?”, em 1997.

                                                
34 Data em que se comemora o “Dia Internacional da Mulher”.
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Outra ação voltada ao incremento da participação das mulheres na imprensa, a

partir dos anos de 1990, foi a criação da Rede de Mulheres no Rádio. Sua tessitura está

se consolidando, atualmente, por meio da Rede Cyberela, um projeto da ONG Centro de

Projetos da Mulher (Cemina)35, que investe na inclusão digital feminina36, na veiculação

de programas de rádio via internet e na participação das mulheres nas TICs

(Tecnologias de Informação e Comunicação), um conceito que, de acordo com o

Cemina37:

Abrange as inovações tecnológicas e a convergência de informação e
comunicação que têm transformado a sociedade de informação e
conhecimento, ao estender os alcances das redes a muitas partes do
mundo. Estes meios, ao utilizar as telecomunicações e a tecnologia
informática (microeletrônica, hardware e software, optieletrônica -
microprocessadores, semicondutores, fibra óptica do conjunto de
tecnologias e instrumentos utilizados para comunicar e distribuir
informação), potencializam a comunicação e difusão de informação,
através de redes de comunicação (CEMINA, 2002).

A paixão que as integrantes da Rede de Mulheres no Rádio têm pelo rádio38 e

seu recente acesso às TICs têm possibilitado o exercício da fala pública na mídia para

centenas de mulheres, numa troca de relatos e histórias de vida que vem mobilizando

radialistas para ações políticas e campanhas em prol da cidadania das mulheres em todo

o país39. As ações mantêm sintonia com a AMARC-WIN (Women’s International

Network of Amarc40, a Rede Internacional de Mulheres da Amarc41), que promove a

                                                
35 ONG feminista do Rio de Janeiro que atua no campo da comunicação desde 1990.
36 Uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo (2001) sobre o afastamento das mulheres dos processos
tecnológicos revela que 30% das entrevistadas nem sequer sabiam o que era a internet, 73% nunca havia
trabalhado com computador e 86% não tinham acesso à internet.
37 Disponível em: http://amora.rits.org.br/cemina/html/subcapII1.html. Acesso em: 19 mar. 2005.
38 Hoje, cerca de três bilhões de aparelhos funcionam no mundo. E, de todas as tecnologias da informação
e da comunicação, o rádio continua sendo a mais difundida e a mais barata (disponível em:
www.swissimfo.com.br. Acesso em: 2 dez. 2003.
39 Disponível em: www.radiofalamulher.org.br.
40 A WIN representa uma larga assembléia de mulheres comunicadoras, que trabalham para assegurar os
direitos das mulheres à comunicação com o movimento de rádios comunitárias. Os princípios básicos da
WIN, subscrevendo os princípios da Plataforma de Ação de Beijing, procuram promover:

• o direito de a mulher comunicar como um direito básico expresso pela rádio comunitária;
• o empoderamento das mulheres, a igualdade de gênero e a melhoria das condições e posições

das mulheres em todo o mundo;
• o acesso das mulheres a todos os níveis da rádio comunitária, incluindo a tomada de decisões;
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comunicação como direito universal do ser humano e o acesso das mulheres aos meios

massivos.

A iniciativa consiste no resgate do rádio como aliado na divulgação do

feminismo para as populações mais desinformadas, atingindo, principalmente, as

mulheres que moram em áreas rurais e regiões ribeirinhas. Nota-se uma tentativa de

apropriação cidadã do veículo, contrariando o curso da indústria cultural.

Aquela idéia do rádio como canal de interação dialógica entre
sujeitos autônomos e dotados das próprias razões desapareceu diante
de outra que fez do rádio e dos demais meios instrumentos básicos de
hegemonia: aparelhos ideológicos de Estado (DANTAS, 2002:105).

Outra característica das associadas da Rede de Mulheres no Rádio é a interação

dos programas com o público, que pode, inclusive, produzir suas notícias, divulgá-las

no ar e na internet. Para o Cemina42, o formato do rádio43 facilita a inserção das

mulheres, uma vez que junta oralidade com tecnologia e abre possibilidades de

transmissão com base na difusão de informações por ondas eletromagnéticas, em

diversas freqüências.

O rádio é um meio particularmente adequado para tal, na medida em
que utiliza uma tecnologia de baixos custos de produção e
distribuição. Como é um meio auditivo, não exclui os que não sabem
ler nem escrever, sendo transmitido freqüentemente nas línguas locais
da comunidade. Por essas razões, o rádio tem penetrado no mundo,
mesmo nas áreas mais remotas e continua a ser o veículo de maior
audiência no Brasil (CEMINA, 2002).

                                                                                                                                              
• a expressão das próprias mulheres nas suas comunidades, por meio de programas de capacitação

e da troca de produções em nível local e internacional;
• a alteração das imagens negativas de estereótipos de homens e mulheres nos meios de

comunicação, reproduzidos por todo o mundo.
41 A Associação Mundial de Rádios Comunitárias (Amarc) é uma entidade internacional que serve o
movimento de rádios comunitárias, com cerca de 3.000 membros de 106 países. Com sede em Montreal,
Canadá, está presente em todos os continentes, organizando atividades globais e regionais. O seu objetivo
é contribuir para o desenvolvimento das rádios comunitárias e participativas, de acordo com os princípios
de solidariedade e cooperação internacional (CEMINA, 2002).
42 Disponível em: http://amora.rits.org.br/cemina/html/subcapII6.html. Acesso em: 19 mar. 2005.
43 Uma pesquisa da revista "Meio e mensagem" n. 46, de 13/04/98, estimou que, naquela época,
funcionavam perto de 2.500 emissoras no Brasil, sendo 75% delas em FM e as demais em AM.
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Integrante da Rede de Mulheres no Rádio, o Centro das Mulheres do Cabo

(CMC) entendeu, ainda em 1997, que o movimento feminista necessitava se apropriar

do rádio para intensificar o combate às desigualdades de gênero na Zona da Mata Sul do

Estado. A entidade passou a veicular, junto com grupos de mulheres das cidades de

Palmares, Joaquim Nabuco e Água Preta, o programa Rádio Mulher, inicialmente pela

Rádio Cultura AM e, a partir de 2001, pelos 100,9 MHz da Rádio Quilombo FM.

1. 4 - As Porta-Vozes do Feminismo

As iniciativas demonstram que as feministas estão atentas para a importância da

difusão de suas idéias pela mídia, como forma de emplacar mensagens na esfera

pública. No entanto, até 2002, o movimento sentia falta de uma ação concreta e ousada

que habilitasse suas ativistas a enfrentar debates políticos em entrevistas nos veículos de

comunicação. Não havia, ainda, uma tática voltada à potencialização de porta-vozes

para intervir na lógica das coberturas de imprensa, pautando assuntos do seu interesse.

Para passar de receptor passivo da mídia a agente de mudança, de acordo com Jordão

(1999), o movimento precisa não somente interagir seu fazer político com a mídia, mas

“fazer política de modo comunicacional”.

Em Pernambuco, as militantes começaram a dialogar mais intensamente com a

imprensa ao denunciar o machismo nos meios de comunicação de massa nos anos de

1980.  Porém, a promoção de ações afirmativas, principalmente no campo da saúde, dos

direitos sexuais e reprodutivos e do combate à violência, valorizando os veículos de

comunicação como um caminho rápido e eficaz para atingir a opinião pública, ainda se

ressentia de estratégias de continuidade que primassem pela politização do discurso.
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Isso acontecia porque o movimento de mulheres, por sua própria falta de

prontidão, apresentava dificuldades em lidar com a velocidade das emissoras de rádio e

televisão comunitárias ou comerciais e acabava perdendo oportunidades de desencadear

discussões políticas e difundir argumentos. Outro fator preponderante para a suposta

“falta de espaço” para os conteúdos pautados pelo movimento foi a resistência das

feministas em se relacionar com os jornalistas.

Uma coisa é certa: qualificar a fala pública das ativistas tem sido uma tática

primordial para o movimento neste século, uma vez que o discurso não flutua no ar,

necessita de ativistas com argumentos consistentes para a sua propagação. No texto

preparatório para o Curso Nacional de Advocacy Feminista, Oliveira (1999) diz que a

liderança não é só um talento natural e que um dos desafios do feminismo é capacitar

tecnicamente suas militantes, para que possam ter êxito em suas missões: planejamento

estratégico de ações, bom discurso e fala pública, boa capacidade de argumentação,

relação habilidosa com a mídia, enfim, potencializar e desempenhar cada uma das

habilidades da liderança.

Essas constatações levaram o Fórum de Mulheres de Pernambuco44, em

intercâmbio com a Rede Feminista de Saúde/PE, a investir na abertura de novos canais

de comunicação com os meios massivos, lançando o projeto “Mídia Advocacy –

Qualificando porta-vozes feministas de Pernambuco para dialogar com a imprensa”45.

Trata-se de uma ação inédita em comunicação que, além de habilitar mulheres para lidar

                                                
44 Articulação feminista que reúne 67 organizações não-governamentais, ativistas e grupos populares de
todo o Estado.
45 O projeto, em 2003 e 2004, reuniu 25 ativistas de todo o Estado e foi realizado por meio de uma
parceria do fórum com o programa Gênero, Reprodução, Ação e Liderança (Gral), da Fundação Carlos
Chagas, que conta com o apoio da Fundação MacArthur e a ONG Feminista SOS Corpo. Em 2005, o
projeto contará com o apoio do Dia Mundial de Oração, um grupo de mulheres da Europa que estimula
projetos sociais na América Latina.



O PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO – UFPE
O Fenômeno Rádio mulher: Comunicação e Gênero nas Ondas do Rádio

59

com a mídia, prima pelo seu aprofundamento teórico em temas relacionados com saúde,

direitos reprodutivos e direitos sexuais.

A proposta prevê discussões sobre o papel dos veículos de comunicação, troca

de experiências, vivências, exercícios de argumentação, de fala pública e media

training. A idéia é fortalecer o discurso feminista não apenas para “figurar” na esfera

pública e conquistar espaço, mas também para orientar as ativistas acerca do

funcionamento dos veículos de comunicação, de modo que elas passem a interagir com

os profissionais de imprensa para que suas opiniões sejam consideradas nas coberturas

jornalísticas de assuntos de interesse do movimento.

Em âmbito nacional, as feministas comemoram o surgimento do Instituto

Patrícia Galvão, uma ONG criada em 2002 por feministas de todas as regiões do país.

Entre seus objetivos, o instituto pretende “colaborar para a promoção e a construção de

uma imagem da mulher na mídia que seja mais adequada à realidade das brasileiras e

que reflita o crescente reconhecimento dos direitos humanos das mulheres”.

Os exemplos mostram que tanto as reflexões teóricas quanto as discussões

políticas sobre o papel da mídia têm ganhado cada vez mais adeptas e maior espaço

dentro do movimento feminista.  Notamos que as estratégias em curso trazem no seu

cerne o próprio posicionamento crítico do movimento. Mais do que adequar as ativistas

à indústria cultural, o feminismo parece querer conquistar a mídia para, também por

meio dela, “inscrever as mulheres na história” (SCOTT, 1995:73).

Nem a invisibilidade na esfera privada, nem a superexposição dos holofotes da

imprensa na esfera pública. Ao entender a importância da qualificação para esse diálogo

com a sociedade, mediado pelos meios massivos, as feministas apostam na conquista de

novos aliados para seu projeto político, com vistas a imprimir mudanças nas relações

sociais e a democratizar a vida cotidiana. Ao compreender que qualquer transformação
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cultural em curso no Brasil precisa considerar os veículos de comunicação, o

movimento apresenta as mulheres organizadas como sujeitos políticos com habilidade

para imprimir seu discurso na arena pública, lançando o olhar feminista para a mídia

como “lócus privilegiado da ação política” (JORDÃO in LIBARDONI e

LIBARDONI,1999:119).



O PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO – UFPE
O Fenômeno Rádio mulher: Comunicação e Gênero nas Ondas do Rádio

61

2. HEGEMONIA, GÊNERO, FEMINISMO E TRANSFORMAÇÕES

CULTURAIS

2.1. Hegemonia e Sociedade Civil em Estudos Gramscianos

O jornalista italiano Antônio Gramsci é tido na academia como o pensador que

ampliou e renovou os conceitos do marxismo. Ele estudou a lógica dialética hegeliana, a

obra de Max Weber, os culturalistas alemães e, sobretudo, a obra inteira de Croce. O

autor definiu o pensamento marxista como o que nunca morre e que põe o homem e a

sociedade dos homens como componente maior da história, acima dos fatos econômicos

brutos.

 Para Gramsci, o marxismo tinha diante de si duas tarefas: a) combater

ideologias modernas nas suas formas mais sofisticadas, constituindo o próprio grupo de

intelectuais independentes; b) educar as massas populares, elevando-as intelectual e

moralmente à capacidade de se autogovernar.

Analisando a obra de Gramsci, Giovanni Semeraro46 diz que o autor se articulou

entre dois objetivos:

Conferir criatividade e ousadia política às organizações dos
trabalhadores do seu tempo, orientando-os para um projeto mais
duradouro e articulado, construído sobre o consenso ativo, com base
numa inovadora concepção de hegemonia, e resgatar e aprofundar as
raízes mais genuínas do marxismo, ampliando seus horizontes
teóricos e políticos (SEMERARO, 2002:3).

E Litz Vieira (1997:52) entende que Gramsci foi o primeiro autor a perceber a

sociedade civil como lugar de organização das sociedades modernas, em entendimento

multifacetário das sociedades modernas como interação das estruturas legais,

associações civis e instituições de comunicação.

                                                
46 Disponível em: <http://www.artnet.com.br/gramsci/arquiv144.htm>. Acesso em 2 ago. 2002.
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Carlos Nelson Coutinho47, um dos tradutores das obras completas dos Cadernos

do Cárcere, no Brasil, e dos textos de Gramsci nos anos 60, vê que os conceitos

gramscianos de hegemonia e sociedade civil revitalizaram o pensamento marxista, na

medida em que os tornaram contemporâneos no século XX.

Gramsci percebeu que, na metade do século 19, existia uma nova
esfera do ser social capitalista: o mundo das auto-organizações, ou
seja, do que ele chamou de “aparelhos privados de hegemonia”. São
os partidos, sindicatos, associações e tudo o que resulta de uma
crescente “socialização da política”. A “sociedade civil”, para
Gramsci, é uma importante arena da luta de classes: é nela que as
classes lutam para conquistar a hegemonia, ou seja, a direção política,
capacitando-se para a conquista e o exercício do governo
(COUTINHO, 1999:3).

Uma das questões teóricas centrais da produção gramsciana que integra o

pensamento marxista é a definição de bloco histórico: a relação entre estrutura e

superestrutura, entre teoria e prática, entre forças materiais e ideologia. Não existe uma

estrutura de modo unilateral, de um mundo superestrutural das idéias. Não há uma

simples conexão de causa e efeito, mas um conjunto de relações e reações recíprocas,

que devem ser estudadas em seu concreto desenvolvimento histórico.

Gramsci tende a considerar abstrata a distinção entre estrutura (as relações

sociais de produção) e superestrutura (as idéias, os costumes, os comportamentos

morais, a vontade humana). Ele também, para efeito metodológico, vê que a estrutura

entendida em si, separadamente do processo histórico, não existe e, ainda que ela seja

objetivamente identificável, trata-se de um movimento no interior da história, não de

uma realidade externa à história e situada abaixo dela.

A democracia política faz coincidir os papéis que assumem governantes e

governados. Segundo sua teoria ampliada do Estado, o Estado é dividido em dois

                                                
47 Em entrevista concedida ao caderno Mais, da Folha de São Paulo.
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segmentos: sociedade política (sob o controle dos órgãos do Executivo e também dos

militares) e sociedade civil (que é responsável pela elaboração e difusão de ideologias e

compreende as organizações sociais como sindicatos, partidos, sistema escolar, os

meios de comunicação, etc.).

Gramsci entendia que a chamada revolução aconteceria quando a ideologia das

massas se transformasse em contra-hegemonia, quando a sociedade política daria lugar

à sociedade civil na condução do Estado. Neste processo, para Gramsci, os intelectuais

orgânicos estariam atuando, com seu saber, na mobilização da sociedade civil. No

entanto, a formação de uma contra-hegemonia só será possível em sociedades mais

complexas, com alto grau de participação política organizada.

Gramsci vislumbra que a relação entre sociedade civil e sociedade política é

dialética e que a existência das duas formas de sociedade pode ser vista como um dos

aspectos da hegemonia da classe dominante. Para que a hegemonia seja consolidada, é

necessário que ambas sejam desenvolvidas e organicamente vinculadas. Nesse sentido,

consenso e coerção se articulam e se alternam. No entanto, a relação entre as duas

esferas é permanente.

Consenso e força são conceitos que Gramsci apresenta ao tentar entender como a

opinião pública é elaborada a partir da estreita relação entre eles. Quando pensamos em

sociedade civil, entendemos que os órgãos colaboradores para a formação da opinião

pública poderiam ser veículos de comunicação, como o rádio e, na época dos seus

estudos, a imprensa sensacionalista.

A formação do consenso na opinião pública surge como um dos pontos cruciais

para o exercício da hegemonia e a permanência ou tomada do poder político. Nesta

questão, ele sinaliza com a “estatização da sociedade civil”, quando vê o declínio dos

meios de expressão da sociedade, que são aparelhados, junto com os partidos políticos,
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pela máquina do Estado. As engrenagens estatais estendem seus tentáculos para órgãos

que deveriam ser mediadores entre o exercício da fala pública e a divulgação do seu

pensamento e crítica ao próprio poder público instituído.

Neste aspecto, o pensamento do filósofo alemão Jürgen Habermas aproxima-se

das idéias de Gramsci, ao tratar da formação de consenso e da opinião pública. Em sua

obra de estréia, Mudança Estrutural na Esfera Pública, que se tornou uma importante

referência para a teoria e a filosofia política contemporâneas, Habermas lança o

conceito de “opinião pública encenada” e sugere que:

Só num clima de um total consenso é possível promover junto ao
público, sugerindo ou exibindo a aceitação de uma pessoa, um
produto, uma organização, uma idéia [...]. O consenso é gerado sobre
o signo de um fingido interesse público através de serviços de
moldagem de opinião. A crítica cede lugar ao mundo do
conformismo (HABERMAS, 1984:228-229).

Mas qual o papel dos intelectuais nesse processo? Seria mobilizar as massas para

a tomada do poder, ou ter uma participação mais ativa nas decisões políticas? Na

verdade, Gramsci entendia que os intelectuais atuavam como “agentes” da classe

dominante, colaboradores da gestão de um Estado que garante a homogeneidade do

bloco histórico.

As produções de Gramsci são indispensáveis para o entendimento de processos

históricos que relegam a cultura popular a um saber vulgar. Ao examinar a ideologia das

classes populares e sua maneira de ser e estar no mundo, Gramsci defende a idéia de

que as produções culturais por elas elaboradas não podem ser estudadas por fora da

hegemonia, uma vez que expressam os conhecimentos acumulados de um povo que se

transformam em saber coletivo.

Ele pondera, ainda, que as classes subalternas sempre vão estar à mercê da

hegemonia desses dominantes e dificilmente poderão ocupar espaços no poder, uma vez
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que direção política também é direção ideológica. Só por meio da criação de uma nova

forma de pensar a cultura, teríamos condições de fomentar a hegemonia das classes

populares, com os intelectuais saindo das bases acadêmicas para conhecer, de fato, as

demandas do povo, que também são atravessadas por contradições de classe. Lopes, ao

interpretar a hegemonia em Gramsci, relaciona-a com a forma de organização de uma

sociedade.

No entender de Gramsci, a tarefa de toda cultura enquanto concepção
de mundo consiste em conservar a unidade ideológica de todo o
bloco social que é cimentado e unificado por determinada ideologia.
A hegemonia é então a capacidade de unificar através da ideologia e
de conservar unido um bloco social que não é homogêneo, mas
marcado por profundas contradições de classe. A hegemonia é um
conceito de grande amplitude. Opera não apenas sobre a estrutura
econômica e a organização política da sociedade, mas também sobre
o modo de pensar, sobre as orientações ideológicas e sobre o modo
de conhecer (LOPES, 2001:64-65).

Seria preciso, então, qualificar teoricamente militantes que também fossem

intelectuais orgânicos da classe dos explorados e cujos valores democráticos,

apreendidos na experiência dos conselhos da fábrica, pudessem prevalecer após a

conquista do poder. O intelectual, neste processo, é tido como coágulo da formação de

todo o bloco histórico, tendo o Estado como o entrelaçamento da sociedade civil com a

sociedade política, em que a hegemonia de um grupo social se exerce por meio de

organizações privadas, como a Igreja, sindicatos, escolas e outros elementos. Os

intelectuais são, por assim dizer, o vínculo entre a estrutura e a superestrutura, eles são

seus agentes. “Um intelectual sem vínculo orgânico tem importância tão desprezível

quanto as ideologias que produz e que Gramsci qualifica de ‘elucubraçõezinhas

individuais’” (PORTELLI, 1987 [1977]: 86).
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2.2. A Crítica da Cultura

Pelos idos dos anos 50, na Inglaterra e, logo depois, nos Estados Unidos,

destacam-se novas teorias acerca da crítica da cultura. Tais estudos foram considerados

uma “moderna convergência” de pesquisas oriundas de diversas áreas, principalmente

das “comunicações e das artes”, campos considerados periféricos pela sociologia. O

outro olhar foi inicialmente defendido por intelectuais de origem marxista, que se

inspiraram em Gramsci para estudar a cultura.

Raymond Williams, um dos fundadores da área, teorizava acerca da função

social de uma arte ordinária, presente em todas as camadas sociais e cuja produção

deveria ser democratizada. Para ele, os fenômenos culturais subjetivos precisavam ser

examinados à luz dos processos sociais e econômicos.

O que Williams chama de “moderna convergência” é uma investigação das

relações do campo cultural com o conjunto das outras manifestações presentes na

sociedade, inclusive buscando entender por que a arte foi secundarizada. Seus estudos

reelaboram a área da sociologia da cultura durante a sociedade industrial e propõem

evidências para o trabalho geral das ciências sociais.

Ele trabalha com o conceito de cultura de classe, pois até aquele momento

(Revolução Industrial) a cultura era um conceito ligado à classe dominante. Para

Williams, os meios de comunicação eram aparelhos de manipulação da arte e as

tecnologias transformaram os modos de produção dela. Ele também questionou a forma

de acesso de extratos sociais “periféricos” à cultura. Em seus estudos, a arte e a cultura

estavam presentes no cotidiano e não eram apenas possíveis de existir ou de serem

apreciadas pela “alta cultura”.

“A cultura é o campo de batalha no qual as causas se expõem à luz do dia e

lutam umas contra as outras” (SAID, 1995). A afirmação de Said tem relação com o
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pensamento de Williams, quando identifica uma estreita vinculação entre a cultura e a

hegemonia, conceitos intimamente relacionados em uma sociedade marcada pelas

divisões de classe, como resgata Souza:

A teoria da hegemonia não elimina a prioridade da análise dos
conflitos sociais e psicossociais, mas destaca os interlocutores do
processo de negociação política no interior das classes sociais,
identifica os espaços dessa negociação e, dessa forma, atualiza a
análise das modernas interações entre infra-estrutura econômica e
superestrutura política, redimensionando a relação entre ideologia e
cultura. A cultura não é vista como secundando a dimensão político-
ideológica, ao contrário, é resgatada sua autonomia como agente no
processo de negociação do poder (SOUZA, 2002: 26).

E tem intensa relação com a definição de hegemonia de Williams:

Hegemonia então não é apenas o nível articulado mais elevado da
ideologia nem suas formas de controle são aquelas comumente vistas
como manipulação ou doutrinação. Trata-se de todo um conjunto de
práticas e de expectativas, sobre toda nossa vida: nossos sentidos, a
consignação de nossas energias, nossas percepções formadoras de
nós mesmos e de nosso mundo. É um sistema vívido de significados
e valores - constituído e constituinte - os quais ao serem vivenciados
como práticas parecem confirmar-se reciprocamente. Desse modo
constituem o sentido da realidade para a maior parte das pessoas em
uma sociedade [...], no sentido mais forte do termo, [constituem-se]
em uma cultura, mas uma cultura que tem que ser vista com a
vivência da dominação e da subordinação de certas classes sociais
(WILLIAMS, 1977:110).

A proposta teórica de Williams anunciava, ainda, que as disputas pelo poder

também se processam no terreno da cultura do vivido e dos hábitos de socialização que

as pessoas adquirem ao longo da vida e que, muitas vezes, fazem com que seus

pensamentos e visões de mundo contenham traços da ordem social onde estão inseridas.

Mesmo as que se opõem ao “modelo vigente” carregam valores que reproduzem uma

prática aceita socialmente por meio da dominação de determinada classe social.

Depois da fase de organização dos estudos da cultura como área acadêmica, o

eórico direcionou suas pesquisas para espaços evidentes das “culturas excluídas”,
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conferindo-lhes status de objeto de investigação. Desse modo, os estudos se propuseram

a entender todas as formas de produção cultural, os fenômenos de massa e as

manifestações sociais dos denominados novos sujeitos coletivos, como descreve

Cevasco:

Em meio a resoluções imaginárias de conflitos reais os estudos
culturais passaram de prática radical a mais uma entre as diferentes
disciplinas acadêmicas, com suas peculiaridades e inclinações, onde
ainda ressoam os ecos dos primeiros impulsos dos fundadores. Os
anos 70 e 80 foram marcados pela interseção do privado no público,
representada pelo poderoso slogan feminista “o pessoal é político”, e
por questões de raça, quando o movimento negro cruzou o Atlântico
e atingiu fortemente a Grã-Bretanha. Nesses momentos, os Estudos
Culturais são definitivamente “formados” (CEVASCO, 2003: 78).

As análises de Cevasco se relacionam com a linha de investigação que os

pesquisadores latino-americanos passam a adotar, principalmente a partir das décadas

de 70 e 80, abrindo espaço, na academia, para o desenvolvimento de pesquisas que

levavam em consideração segmentos da sociedade civil até então “marginalizados”, que

conseguem dar visibilidade às suas reivindicações na cena pública. Assim, os conflitos

socioculturais originados por esses segmentos passam a objeto de estudo, como ressalta

Martín-Barbero (1997).

Na convergência do novo sentido adquirido pelo processo de
transnacionalização com a nova concepção do político, emerge na
América Latina uma valorização profundamente nova do cultural
[...]. Mas algo radicalmente diferente acontece quando o cultural
assinala a percepção de dimensões inéditas do conflito social, a
formação de novos sujeitos - regionais, religiosos, sexuais,
geracionais - e formas de rebeldia e resistência (MARTÍN-
BARBERO, 1997:283).

2.3. Os Métodos: Estudos de Recepção e das Mediações Sociais

Uma vertente das pesquisas acerca da crítica da cultura com base nas produções

de Gramsci sobre hegemonia, cultura e poder e também no dialogismo de Paulo Freire

emerge nos anos 80 na América Latina, conquistando adeptos como Nestor Garcia
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Canclini (1999; 2000), Jésus Martín-Barbero (1997; 2002; 2003), Guilhermo Orozco

(1992) na academia. A corrente teórica pretendia renovar as pesquisas sobre as

manifestações culturais populares e os meios maciços, definindo os parâmetros

conceituais e metodológicos para os estudos de recepção. A recepção deixa, portanto, de

ser encarada como apenas um ponto de chegada da informação, mas como uma etapa

simultânea do processo comunicativo. Orozco (1992) entende que a recepção vai além

da mera decodificação de uma mensagem enviada por um meio maciço e se conecta

com inúmeras apropriações e interpretações que ela pode suscitar.

El proceso de la recepción es complejo y no se circunscribe al mero
momento de interactuar directa y/o físicamente con os mensajes de
un medio, sino que trasciende esa situación, fusionándose con las
prácticas cotidianas de la audiencia. Es en ellas donde se negocian
significados y sentidos y se realiza su apropiación e se resisten
(OROZCO, 1992:95).

Essa forma de observar o ato de receber uma notícia diverge do que Martín-

Barbero denominou de “epistemologia condutista”:

Segundo a qual a iniciativa da atividade comunicativa está toda
colocada no lado do emissor, enquanto do lado do receptor a única
possibilidade seria a de reagir aos estímulos que lhe envia o emissor.
Essa concepção epistemológica condutista realmente faz da recepção
unicamente um lugar de chegada e nunca um lugar de partida, isto é,
também de produção de sentido - o sentido estava abolido pela
significação apenas transmitida ou pelos estímulos que ela
comportava (MARTÍN-BARBERO in SOUZA, 2002:41).

Tais autores conferem status de sujeito ao receptor, como um ser que pensa,

interage e elabora novos significados a partir das mensagens que lhes são apresentadas,

conferindo-lhes sentido. E que a recepção não pode ser vista sob o prisma do etapismo,

como enuncia Martín-Barbero:

Parto do princípio de que a recepção não é somente uma etapa
anterior ao processo de comunicação, um momento separado, em
termos de disciplina, de metodologia, mas uma espécie de um outro
lugar, o de rever e repensar o processo inteiro de comunicação. Isso
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significa uma pesquisa de recepção que leve à explosão do modelo
mecânico, que, apesar da era eletrônica, continua sendo o modelo
hegemônico dos estudos de comunicação (MARTÍN-BARBERO in
SOUZA, 2002:40).

Essa tendência leva em consideração a multiplicidade dos processos culturais em

curso no âmbito da sociedade civil, as mediações sociais48 que atravessam o ato da

comunicação e as demandas culturais do povo. A cultura assume status de área de

fundamental investigação para o entendimento das negociações e contradições da luta

política, na qual emergem novos sujeitos forjados no âmbito dos processos culturais das

classes populares em diálogo na esfera pública.

A reconceitualização da cultura que nos confronta com essa outra
experiência cultural que é a popular, em sua existência múltipla e
ativa não apenas na memória do passado, mas na conflitividade e na
criatividade atuais. Pensar nos processos de comunicação neste
sentido, a partir da cultura, significa deixar de pensá-los a partir das
disciplinas e dos meios. Significa romper com a segurança
proporcionada pela redução da problemática da comunicação à das
tecnologias (MARTÍN-BARBERO, 1997:283).

Em lugar de perceber ouvintes e leitores como uma massa, um público que

absorve as mensagens e os bens simbólicos sem nenhuma reflexão ou crítica, os estudos

se deslocam para as apropriações de conteúdos e as diversas leituras que os receptores

fazem do que lhes é apresentado pela mídia. Essa nova forma de perceber o ato da

comunicação propõe a “explosão do modelo hegemônico mecânico” (MARTÍN-

BARBERO in SOUZA, 2002), vigente na academia.

A proposta é entender como o maciço dialoga com o popular; como os processos

comunicativos podem resgatar e reacender a memória do povo; como as formas de

expressão das classes populares são refletidas na programação dos meios de

                                                
48 É importante destacar que a definição de mediação apresentada por Martín-Barbero difere do conceito
já trabalhado por Marx. De acordo com o Dicionário do Pensamento Marxista (1988:263-264), a
mediação “é uma categoria central da dialética. Em um sentido literal, refere-se ao estabelecimento de
conexões por meio de algum intermediário. Como tal, figura com destaque na epistemologia [...]. E na
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comunicação e quais os usos que eles fazem do que lhes é apresentado pelos órgãos de

imprensa. Martín-Barbero (1997:269) entende que “a investigação dos usos dos meios

de comunicação nos obriga a deslocar o espaço de interesse dos meios para o lugar onde

é produzido seu sentido: os movimentos sociais”.

A corrente em questão parte da idéia de que o receptor absorve códigos e signos

segundo sua bagagem simbólica e conceitual e, portanto, não é vítima do que o

pensador francês Bourdieu (1997) denomina “campo dos mídias”, nem refém do

fascínio da indústria midiática. Tal concepção tenta desconstruir a noção de um receptor

passivo, a idéia de que as relações entre o emissor e o receptor são sempre de domínio

de um sobre o outro:

Entre emissores dominantes e receptores dominados, nenhuma
sedução, nem resistência, só a passividade do consumo e a alienação
decifrada na imanência de uma mensagem-texto nunca atravessada
por conflitos e contradições, muito menos por lutas (MARTÍN-
BARBERO, 1997: 279).

Souza (2002) entende a emissão e recepção como um processo que pode ser

norteado por contradições:

Como se houvesse uma relação sempre direta, linear, unívoca e
necessária de um pólo, o emissor, sobre o outro, o receptor uma
relação que subentende um emissor genérico, macro, sistema, rede de
veículos de comunicação, um receptor específico, indivíduo,
despojado, fraco, micro, decodificador, consumidor de supérfluos,
como se existissem dois pólos que necessariamente se opõem, e não
eixos de um processo mais amplo e complexo, por isso mesmo,
também permeado por contradições (SOUZA, 2002:14).

A proposta teórico-metodológica chama a atenção das pesquisas sociais para o

despertar de novas competências comunicativas que a apropriação dos bens culturais

pode ativar nas classes subalternas na América Latina. Observa o agir comunicativo da

população muito mais pela da capacidade de mobilização que ela provoca do que pelo

                                                                                                                                              
lógica, em geral, dando conta dos problemas do conhecimento imediato/mediato, de um lado, e dos
problemas do silogismo - ou ‘inferência mediata’ - do outro”.
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quantitativo de informação em trânsito. Tal entendimento sugere pistas para um mapa

da análise do papel da comunicação em face do modelo hegemônico de sociabilidade

mundial.

Graças à dinâmica da escolarização e à dos meios massivos, a cultura
se colocou no centro do cenário político e social. Abre-se assim ao
debate um novo horizonte de problemas, no qual a problemática da
comunicação não participa apenas a título temático e quantitativo –
nos enormes interesses econômicos que movem as empresas de
comunicação – mas também o qualitativo: na redefinição da cultura, é
fundamental a compreensão da sua natureza comunicativa. Isto é, seu
caráter de processo produtor de significações e não de mera
circulação de informações, no qual o receptor, portanto, não é um
simples decodificador daquilo que o emissor depositou na mensagem,
mas também um produtor (MARTÍN-BARBERO, 1997:287).

Resta saber quem é esse sujeito, o que pensa e como a ideologia presente na

realidade em que foi socializado interfere no seu jeito de ser e de agir. Um sujeito

imerso em um mundo de representações e signos, quase sempre tomado de assalto por

uma mídia que nem sempre reflete suas vivências, seu cotidiano. E, quando o faz,

geralmente apresenta-o como objeto despojado de humanidade, de modo espetacular e

massificado. Seria necessário analisar o público que tem acesso aos meios de

comunicação tentando não se prender ao preconceito de que o receptor terá um

comportamento único diante de determinadas mensagens, como se estivesse

completamente teleguiado ou narcotizado pelo bombardeio diário de informações. Seria

esse o receptor que Souza tenta descobrir?

É um receptor em situações e condições e por isso cada vez mais a
comunicação busca na cultura as formas de compreendê-lo empírica e
teoricamente. Esse receptor é melhor percebido no mundo da cultura
em produção, mais popular, em que a própria comunicação se
encontra, daí surgindo novas chances para o encontro do sujeito
(SOUZA, 2002:27).

No entanto, não podemos cair na armadilha de ingenuamente compartilhar a

idéia de que, na era das massas, o receptor tem autonomia para definir, como em um

fast-food, qual tipo de informação vai acessar. O poder do público é limitado, uma vez
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que, em muitas situações, não dispõe das ferramentas de produção da comunicação,

ficando refém do que lhe é ofertado.

Partindo dessa interpretação, se faz imprescindível considerar que, ao mesmo

tempo que a população não é somente vítima dos mecanismos da mídia, uma vez que,

por vezes, compactua com a programação apresentada, há também uma liberdade

restrita para optar, em meio a um cardápio cada vez mais homogeneizado, entre o que

pode ver, ouvir ou ler.

Nem todos os sujeitos coletivos podem ser enquadrados em um modelo estanque

de receptor. As feministas da Zona da Mata Sul de Pernambuco, em particular, não são

reféns dos mass media, tampouco estão imunes aos seus efeitos. Portanto, a

complexidade do contexto sociocultural em que o objeto da pesquisa está mergulhado é

um imprescindível aspecto a ser considerado nos estudos de recepção, como mais uma

estratégia de aproximação da realidade. É nesse percurso que resgatamos um conceito

consistente que poderá enriquecer as análises: trata-se da definição de “audiência ativa”,

de John D.H. Downing. Segundo Machado:

O autor [Downing] substitui conceitos antigos de público, espectador
e leitor por uma idéia muito mais estimulante de audiência ativa,
partindo do pressuposto de que as formas alternativas de mídia dão
expressão às tendências mais avançadas de cultura popular,
pressupondo, portanto, um público que elabora, ele próprio, os seus
produtos, em lugar de apenas absorver passivamente as mensagens
disseminadas pela grande mídia. A audiência ativa não é mais, como
na mídia hegemônica, uma massa amorfa e indiferenciada de pessoas
cuja única coisa em comum é o fato de estar sintonizadas em um
mesmo canal, mas uma massa qualitativa de pessoas que mantêm
uma relação dinâmica com determinados movimentos sociais,
constituindo, portanto, uma esfera pública alternativa. Essa audiência
se distingue nitidamente do conceito de público reduzido apenas ao
seu aspecto de consumidor (de programas e também de produtos
anunciados nesses programas), adotado nos estudos de comunicação
de massa. Com isso, a abordagem de Downing finalmente libera a
mídia de sua carga puramente mercadológica (MACHADO, apud
DOWNING, 2002:14-15).
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Não podemos deixar de advertir, todavia, que as líderes dos grupos de mulheres

da Zona da Mata Sul, interlocutoras do Rádio Mulher, estão em posição diferenciada no

ato da recepção dos conteúdos midiáticos. Elas disputam a hegemonia em espaços

políticos onde os movimentos sociais cada vez mais se credenciam para ter direito à voz

e batalham pela reconstrução de uma região permeada por conflitos de natureza

econômica, política, social e cultural. Essas mulheres têm lugar de destaque no contexto

local, trazendo para a cena pública contestações acerca das desigualdades nas relações

de gênero lançando mão de ferramentas como o rádio.

Muitas delas carregam traços do êxodo da zona rural para a periferia das cidades

em sua história de vida. De certo modo, todas as líderes foram atingidas pela crise da

cultura canavieira e há registro de algumas cortadoras de cana que iniciaram a

militância no sindicato rural. A estagnação do setor as obrigou a sair dos engenhos para

tentar a vida nos centros urbanos, onde se qualificaram para atuar como militantes das

lutas sociais, profissionais liberais e, mais recentemente, como produtoras de rádio.

A comunicação radiofônica é um lugar novo de experimentação e de produção

de conhecimentos para boa parte delas, mas vem se constituindo em oportunidade de

expressão da fala pública e de amplificação da cultura oral. Um direito a ser cada vez

mais ampliado para outras tantas “companheiras” pelo Rádio Mulher. As reflexões

acerca do fazer político são acompanhadas pelo entendimento cada vez maior da

importância da comunicação.

Outro aspecto enriquecedor para a análise tem relação com o uso que as ouvintes

fazem das informações apresentadas no Rádio Mulher. Neste sentido, a ideologia das

produtoras, os motivos dessa produção e as demandas da sociedade que atravessam a

elaboração dos programas são importantes campos de estudo. As reflexões convergem
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para o pensamento de Alfaro, que analisa a relação entre uso das informações

veiculadas pelas rádios peruanas e a cultura local.

A vigência de um novo uso do rádio, sustentada nas características
conflitivas das relações sociais em nosso país, que levaram os grupos
sociais ou culturais a ganharem um espaço próprio de existência
pública, transformando os usos, gêneros e linguagens radiofônicos
conforme seus próprios objetivos e matrizes culturais (ALFARO,
1985:57).

Ao assumirem o papel de sujeitos da comunicação, as mulheres organizadas com

acesso ao Rádio Mulher descobrem, ainda, no cotidiano, as possibilidades que a

tecnologia oferece para a democratização de informações via rádio. A assimilação da

técnica está voltada para a radicalização da causa feminista por meio do veículo e de

como essa mídia pode ser importante para a aglutinação de movimentos sociais e para a

ressonância de idéias e projetos políticos. Dessa forma, elas descobrem, na prática, o

significado da comunicação.

Comunicação significará então colocação em comum da experiência
criativa, reconhecimento das diferenças e abertura para o outro. O
comunicador deixa, portanto, de figurar como intermediário - aquele
que se instala na divisão social e, em vez de trabalhar para abolir as
barreiras que reforçam a exclusão, defende o seu ofício: uma
comunicação na qual os emissores-criadores continuem sendo uma
pequena elite e as maiorias continuem sendo meros receptores e
espectadores resignados – para assumir o papel de mediador: aquele
que torna explícita a relação entre a diferença cultural e desigualdade
social, entre diferença e ocasião de domínio e a partir daí trabalha
para fazer possível uma comunicação que diminua o espaço das
exclusões ao aumentar mais o número de emissores e criadores do
que o dos meros consumidores (MARTÍN-BARBERO in MORAES,
2003:69).

2.4. O Feminismo e a Inserção das Mulheres na Esfera Pública

Uma das maiores contribuições que o feminismo, como movimento social,

projeto político e pensamento crítico, trouxe para a humanidade foi o questionamento

do modelo patriarcal de construção de sociedade, que destinava às mulheres o lugar de

coadjuvantes do processo histórico, restringindo a existência da condição feminina à
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esfera privada. Ao propor uma transformação nas relações de gênero, a igualdade e a

liberdade para a mulher, o feminismo a credenciou como sujeito político.

A ruptura de uma identidade socialmente imposta, que limitava o acesso das

mulheres à esfera pública, foi outra conquista do feminismo, como resgata Maria

Betânia Ávila (2000) ao analisar a produção de Hanna Arendt:

Penso que, desta forma, se viabiliza o que Arendt definiu como o
direito a ter direitos, uma vez que a conquista dos direitos exige um
sujeito que anuncie seu projeto e tenha ação na esfera política,
participando, assim, do conflito, que deve ser inerente à democracia e
instituindo, como parte desse conflito, a luta contra as desigualdades
a que estão sujeitas (ÁVILA, 2000:85-86).

Local onde se intensificavam as desigualdades e a subordinação feminina, a

esfera privada surgiu como conceito na Antiguidade Clássica, na vigência da cultuada

“democracia grega”, onde o acesso à pólis só era permitido aos cidadãos de direitos, ou

seja, os homens. A noção de liberdade estava condicionada à vivência no espaço

público. O lar não se constituía em local de expressão da intimidade para as mulheres,

mas, ao contrário, no da privação de direitos, fundamentado em uma relação hierárquica

e de opressão. Escravos e mulheres eram tidos como desprovidos de desejos e

necessidades. Eram invisíveis socialmente, uma vez que o que acontecia na casa não

tinha significado político. O termo “público”, para Arendt, significa:

Em primeiro lugar, que tudo que vem a público pode ser visto e
ouvido por todos e tem a maior divulgação possível. Para nós, a
aparência - aquilo que é visto e ouvido pelos outros e por nós
mesmos - constitui a realidade. Em comparação com a realidade que
decorre do fato de que algo é visto e escutado, até mesmo as maiores
forças da vida íntima - as paixões do coração, os pensamentos da
mente, os deleites dos sentidos - vivem uma espécie de existência
incerta e obscura, a não ser que, e até que, sejam transformadas,
desprivatizadas e desindividualizadas, por assim dizer, de modo a se
tornarem adequadas à aparição pública (ARENDT, 1991[1958]:59-
60).
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Movimento que toma maior fôlego a partir dos anos 6049, o feminismo trouxe à

tona discussões em torno da vida doméstica e política, instigando as mulheres a ocupar

o espaço público e as convocando a dar visibilidade para suas reivindicações. Nasce,

para a pesquisadora Jane Mansbridge (apud CASTELLS, 1999), o que viria a se tornar

um “movimento criado de forma discursiva”, mas que não fixou sua ação apenas na

argumentação política.

Para ir além de soltar a voz das mulheres, o movimento propunha atitudes

radicais. O debate feminista era uma forma de se contrapor publicamente ao sistema

patriarcal. Para tanto, elas questionaram as relações entre os sexos masculino e

feminino, estabelecidas com base na secular submissão das mulheres. E é nesse ponto

que Ávila (2001) chama atenção para a importância de analisar o patriarcado em meio

ao contexto histórico em que ele se apresenta e quais os mecanismos utilizados para a

sua reprodução:

É necessário, também, desmitificar a visão sobre o patriarcado,
muitas vezes tomado como algo ancestral e perdido no tempo, uma
memória quase lendária, ou como algo que se exerce da mesma
maneira, perenemente, a despeito dos contextos sociais e históricos.
Portanto, ahistóricos [sic] [...]. Reconhecer a existência desse sistema
de dominação, e fazer conhecer os mecanismos de sua reprodução em
qualquer medida que isso ainda aconteça é uma importante
contribuição do feminismo para a democratização da vida social. Não
levar em conta a questão do patriarcado coloca, por outro lado, um
limite na concepção e nas estratégias de luta por igualdade (ÁVILA,
2001:32-33).

Não bastava apenas conquistar a esfera pública. Ao politizar a vida privada, as

feministas lançaram luzes sobre temas até então “intocáveis” ou “obscurecidos” pelo

Estado e pela Igreja. Foi nesse momento que elas incentivaram o debate sobre questões

                                                
49 No Brasil, identificamos uma onda feminista no período que se estende de meados do século XIX ao
período que culmina com a conquista do voto pelas mulheres, em 1934 (SHUMAHER, 2003). Já a
segunda onda do feminismo ocorreu nas décadas de 1960 e 1970, junto com os movimentos sociais
ligados à contracultura e à “revolução sexual”. No entanto, podemos considerar que o feminismo ganhou
mais notoriedade na década de 80, na fase de redemocratização do Brasil após o regime militar.
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como planejamento familiar, cuidado com os filhos e, posteriormente, trataram os

direitos reprodutivos e os direitos sexuais como expressão da liberdade feminina.

A saída para o espaço público trouxe inúmeras conquistas para as mulheres,

como a criação de postos no mercado de trabalho e em instâncias de poder político. A

máxima “nosso corpo nos pertence” foi o mote dos anos 70, quando estiveram em

evidência as primeiras reivindicações pela inclusão do tema direitos reprodutivos no

cenário internacional.

Stuart Hall (1997) vê no feminismo um dos movimentos da chamada

“modernidade tardia”, ao lutar pelo reconhecimento de uma “identidade feminina”,

mantendo relação direta com o descentramento conceitual do sujeito cartesiano e

sociológico:

O feminismo questionou a clássica distinção entre o “dentro” e o
“fora”, o “privado” e o “público”. O slogan do feminismo era: “O
pessoal é político”. Ele abriu, portanto, para a contestação política,
arenas inteiramente novas de vida social: a família, a sexualidade, o
trabalho doméstico, a divisão doméstica do trabalho, o cuidado com
as crianças etc. Ele também enfatizou, como questão política e social,
o tema da forma como somos formados e produzidos como sujeitos
generificados [sic]. Isto é, ele politizou a subjetividade, a identidade e
o processo de identificação (como homens/mulheres, mães/pais,
filhos/filhas) (HALL, 1997: 49).

Entendendo o feminismo como fenômeno cultural, Johnson ressalta:

Há muito mais coisas envolvidas do que a questão original “e as
mulheres?”. O feminismo tem influenciado formas cotidianas de se
trabalhar e tem contribuído para um maior reconhecimento da
compreensão de que resultados produtivos dependem de relações
baseadas em apoio mútuo. Ele tem tornado visíveis algumas das
premissas do trabalho intelectual de esquerda, bem como os
interesses masculinos que as têm sustentado. Ele tem produzido
novos objetos de estudo, obrigando-nos, além disso, a reformular
velhos objetos [...] ele tem contribuído para um deslocamento mais
geral: da crítica anterior, baseada na noção de ideologia, para
abordagens que se centram nas identidades sociais, nas
subjetividades, na popularidade e no prazer (JOHNSON, 1999:14).
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Para Homi Bhabha:

O feminismo especifica a natureza patriarcal, baseada na divisão dos
gêneros, da sociedade civil e perturba a assimetria entre público e
privado, que é agora obscurecida, ou estranhamente duplicada, pela
diferença de gêneros que não se atribui de forma organizada entre o
privado e o público, mas se torna perturbadoramente suplementar a
eles. Isso resulta em redesenhar o espaço doméstico como espaço das
modernas técnicas normatizantes, pastoralizantes e individualizantes
do poder e da polícia modernos: o pessoal-é-o político, o mundo-na-
casa (BHABHA, 1998:31-32).

Apesar de as feministas terem dado largos passos rumo à “politização da esfera

privada”, a conquista do mundo público ainda é um desafio para elas. Talvez porque,

segundo Ávila (2000:17), a esfera pública, tanto na dimensão do Estado, como em

outros planos, ainda se constitua num espaço social onde as desigualdades de gênero, de

classe, de orientação sexual50e de raça estão presentes.

Entre as dificuldades enfrentadas pelas mulheres em ascender à cena pública,

está a necessidade de subjugar a dominação masculina, como analisa Bourdieu:

Se é verdade que o princípio de perpetuação dessa relação de
dominação não reside verdadeiramente, ou pelo menos
principalmente, em um dos lugares mais visíveis de seu exercício,
isto é, dentro da unidade doméstica, sobre a qual um certo discurso
feminista concentrou todos os olhares, mas em instâncias como a
escola ou o Estado, lugares de elaboração e de imposição de
princípios de dominação que se exercem dentro mesmo do universo
mais privado, é um campo de ação imensa que se encontra aberto às
lutas feministas, chamadas então a assumir um papel original, e bem
definido, no seio mesmo das lutas políticas contra todas as formas de
dominação (BOURDIEU, 2002:10-11).

 Não tem sido fácil o convívio social em meio à dicotomia entre o público e o

privado, principalmente porque o confinamento das mulheres no ambiente doméstico

alimenta o patriarcado, ocultando suas aspirações sociais, que são interditadas e não

                                                
50 Grifo nosso.
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aparecem na arena pública. Johnson compreende que as relações de poder podem

contribuir para que temas de interesse social caiam na invisibilidade.

Existem, naturalmente, profundas diferenças em termos de acesso à
esfera pública. Muitas das preocupações sociais não ganham
absolutamente qualquer publicidade. Não se trata simplesmente de
que elas continuem privadas, mas de que elas são ativamente
privatizadas, mantidas no nível do privado (JOHNSON, 1999:49).

Local de embates políticos e espaço fundamental para a democratização da vida

cotidiana, a esfera pública desponta como lócus privilegiado para quem pretende

ascender ao poder ou para quem não quer abrir mão dele. Isso acontece porque também

é através dela que se constroem e se legitimam discursos. Ela funciona como vitrine da

vida social. E ninguém melhor do que a imprensa para fazer sua refração. Não seria

exagero dizer que a mídia detém grande poder de sedução e influência sobre a opinião

pública justamente por fazer a mediação entre a esfera pública e a privada. Ou melhor,

por sua capacidade de reproduzir, para um grande número de espectadores, algum fato

social.

A sociedade, ao que parece, procura reafirmar sua identidade por meio da

necessidade de exposição da intimidade. A exibição do que, até poucos anos, era

considerado exclusivo da vida privada tem sido comum em um mercado ávido por

novidades. De programas de auditórios em que se discute a vida de “estrelas” televisivas

ao simulacro dos Big Brothers. A idéia é alimentar a cultuada “sociedade do

espetáculo”.  Vale tudo para conquistar os 15 minutos de “fama” e a máxima “ser é ser

percebido”, de Berkeley, nunca fez tanto sentido.

Até as discussões políticas têm seu eco ampliado via imprensa. É a alta

visibilidade que diversos atores sociais perseguem, como forma de participar do mundo

público, com existência reconhecida e voz legitimada. Isso também justifica a crescente

importância depositada nos veículos de comunicação. Por meio deles, discursos podem

ser simulados, editados e transformados. As possibilidades são infinitas. Isso encanta,
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seduz e fascina. Como diz a então assessora do Senado Federal, Maristela Bernardo, “a

mídia é cada vez mais o que restou do espaço público. É o maior campo de mediação de

poderes e conflitos, um espaço de competição. Estar na mídia é sinônimo de existir”

(apud OLIVEIRA, 1997:31).

Entre as contribuições mais importantes a respeito dos conceitos de esfera

privada e esfera pública ou espaço público (Öffentlichkeit), que inclusive vêm sendo

apropriadas criticamente pelo movimento feminista, estão as do filósofo Jürgen

Habermas. Contidas no livro Mudança Estrutural na Esfera Pública, elas foram

reformulados nas três décadas seguintes por novas reflexões do autor, especialmente

sobre a teoria da ação comunicativa e as inter-relações entre os campos da moral, do

direito e da política.

A obra põe a mídia no centro das discussões sobre a refuncionalização da esfera

pública, entendendo-a como uma das suas principais expressões. “A refuncionalização

do princípio da esfera pública baseia-se numa reestruturação da esfera pública enquanto

uma esfera que pode ser apreendida na evolução de sua instituição por excelência: a

imprensa” (Habermas, 1984:213). É central, para Habermas, o surgimento de uma arena

onde os cidadãos privados se põem como públicos para debater questões e influenciar

processos de decisão política. Esse local se constitui fora da vida doméstica, da Igreja e

do governo.

Em sintonia com as teorias da cultura de massa, o principal representante da

segunda geração da Escola de Frankfurt reconhece a centralidade dos mass media nas

sociedades contemporâneas. Propõe uma análise crítica sobre o funcionamento dos

veículos de comunicação, dos oligopólios e da publicidade, estimulando reflexões a

respeito da formação de consenso na opinião pública. Nas produções de Habermas,
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também notamos sua preocupação em estudar a emissão e recepção das mensagens

difundidas pela imprensa.

As maiores críticas ao trabalho de Habermas feitas por pesquisadoras feministas

se fundamentam na defesa de inadequação histórica do seu conceito de esfera pública

burguesa, que, embora idealmente universal, excluía as mulheres, a população de baixa

renda, as pessoas que não tinham acesso à educação e as supostas “minorias étnicas”.

Ele também é acusado, em diversos estudos, de não reconhecer o papel de “esferas

públicas alternativas”, formadas por segmentos da sociedade civil.

2.5. O Conceito de Gênero e a Opressão do Patriarcado

A apropriação do conceito de gênero pelo movimento feminista foi uma

tentativa de compreender as transformações socioculturais nas relações entre homens e

mulheres. Apesar do reconhecimento, no mundo acadêmico, da “suposta” oposição

entre o masculino e o feminino e da temática feminina ou das mulheres, principalmente

nas análises da teoria social entre os séculos XVIII e começo do século XX, o conceito

de gênero como categoria analítica só se firmou no fim do século XX. Um dos mais

significativos impulsos para que o termo se popularizasse no Brasil se deu entre os fins

dos anos 80 e início dos anos 90, com a publicação do artigo Gênero, uma Categoria

Útil de Análise Histórica, de Joan Scott (1995).

O texto causou furor por convocar as feministas a abraçar o “desafio teórico” de

instituir o gênero como categoria de análise. A publicação indicou, ainda, que o

conceito estava intimamente relacionado com construções culturais e históricas. Essa

noção era radicalmente contra a explicação meramente biológica a respeito da

diferenciação entre os sexos e foi amplamente incorporada nos estudos feministas.

“Trata-se de uma forma de referir as origens exclusivamente sociais das identidades
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subjetivas de homens e mulheres. Gênero é, segundo esta definição, uma categoria

social imposta sobre um corpo sexuado” (SCOTT, 1995:75).

A autora entende que a teoria foi proposta por aquelas que sustentavam que a

pesquisa sobre as mulheres transformaria fundamentalmente os paradigmas

disciplinares:

O termo gênero faz parte da tentativa empreendida pelas feministas
contemporâneas para reivindicar um certo terreno de definição, para
sublinhar a incapacidade das teorias existentes para explicar as
persistentes desigualdades entre as mulheres e os homens (SCOTT,
1995:85).

Teles (2002) resgata o fato de que outras ciências também abraçaram o conceito

de gênero como uma forma de explicar as desigualdades entre homens e mulheres:

A sociologia, a antropologia e outras ciências humanas lançaram mão
da categoria gênero para demonstrar e sistematizar as desigualdades
socioculturais existentes entre mulheres e homens, que repercutem na
esfera da vida pública e privada de ambos os sexos, impondo a eles
papéis sociais diferenciados que foram construídos historicamente e
criaram pólos de dominação e submissão. Impõe-se o poder
masculino em detrimento dos direitos das mulheres, subordinando-as
às necessidades pessoais e políticas dos homens, tornando-as
dependentes (TELES, 2002:16).

Para Fraser (2002), o feminismo passou a concentrar suas análises na noção do

gênero como uma identidade ou “construção social”, estabelecendo pontes com o

pensamento de Scott:

Gênero não é somente uma “diferença” construída simultaneamente
pelos diferenciais econômicos e pelos padrões institucionalizados de
valores culturais, mas também pela má distribuição e reconhecimento
equivocado, que são fundamentais para o sexismo. As implicações
para as políticas feministas são claras. Para combater a subordinação
das mulheres é necessário estabelecer uma abordagem que combine
uma política de redistribuição e uma política de reconhecimento
(apud BRUSCCHINI e UNBENHAUN, 2002:66).

E com o de Bourdieu, quando reflete sobre a legitimação do poder masculino

com base nas diferenças biológicas:

A diferença biológica entre os sexos, isto é, entre o corpo masculino e
o corpo feminino, e, especificamente, a diferença anatômica entre os
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órgãos sexuais, pode assim ser vista como justificativa natural da
diferença socialmente construída entre gêneros e, principalmente, da
divisão social do trabalho [...]. Dado o fato de que é esta diferença
socialmente construída que se torna o fundamento e a caução
aparentemente natural da visão social que a alicerça, caímos em uma
relação circular que encerra o pensamento na evidência de relações
de dominação inscritas ao mesmo tempo na objetividade, sob forma
de divisões objetivas, e na subjetividade, sob forma de esquemas
cognitivos que, organizados segundo essas divisões, organizam a
percepção das divisões objetivas (BOURDIEU, 2002:20).

E também com Teles:

O gênero, no entanto, aborda diferenças socioculturais existentes
entre os sexos masculino e feminino, que se traduzem em
desigualdades econômicas e políticas, colocando as mulheres em
posição inferior à dos homens nas diferentes áreas da vida humana
(TELES, 2002:17).

Outra autora que deu significativas contribuições para a legitimação do conceito

de gênero foi Judith Butler (1986), ao interpretar a famosa frase de Simone de Beauvoir,

“não se nasce mulher, mas se torna mulher”. Segundo Butler, Beauvoir desalojou o

gênero do sexo e questionou a diferença sexual como natural. Conferindo relevância à

produção da autora francesa, Butler evidenciou a não-coincidência de uma identidade

natural e de uma identidade de gênero. Ao que parece, ela concorda com a afirmativa de

Beauvoir de que os corpos femininos não poderiam ser vistos como o receptáculo de

uma identidade limitadora e definitiva, mas como instrumentos para a expressão de

liberdade.

A defesa de uma identidade descorporificada do sexo foi primordial para Simone

de Beauvoir, que na obra O Segundo Sexo (1980) aprofundou seu trabalho com base

nas teorias psicanalíticas de Lacan e do conceito de differance, de Derrida, ambos

incorporados pelo feminismo francês nos anos 70. Já no campo político, a demarcação

de uma identidade feminina diversa da masculina despontou como uma estratégia de

enfrentar o poder patriarcal, que “entende a diferença sexual como uma diferença

política, passando a se exprimir ou em liberdade ou em sujeição” (SAFFIOTI, 2004).
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A exacerbação das diferenças sexuais, contestada pelas feministas, prega a

desnaturalização da hegemonia do macho, branco, europeu e heterossexual dentro de

um modelo de sociabilidade hierárquico que legitimava a hegemonia masculina e a

subalternidade feminina, negando a existência das mulheres entre os sujeitos coletivos

plurais na esfera pública, como diz Ávila:

O debate sobre a pluralidade de sujeitos políticos constituídos pela
ação do feminismo e vários outros movimentos contemporâneos
revela que a construção da igualdade passa justamente pela
desconstrução da ordem social que hierarquiza as diferenças,
transformando-as em desigualdades. Daí que considero que a relação
igualdade–diferença deve ser entendida não em termos antagônicos,
mas como um dilema a ser enfrentado como parte do processo
dialético da transformação das relações sociais (ÁVILA, 2002:129).

As discussões acerca da desmistificação da eterna subalternidade feminina não

se esgotaram nas teorias da corrente francesa. Elas incendiaram ainda mais a produção

acadêmica sobre o assunto, como destaca Connor:

A escrita feminista projeta o feminino como o lugar do outro do
patriarcado, identificado como o lado negativo desacreditado e
sombrio de toda polaridade, como o corpo diante da mente, natureza
diante da cultura e noite diante do dia, a matéria diante da forma e a
insanidade diante da razão (CONNOR, 1996:185).

Comentando o trabalho de Kristeva, o autor encontra críticas que buscam

destruir a noção de uma identidade feminina intrínseca no âmbito da luta, para tirar as

reivindicações das mulheres da marginalidade, com objetivo de minar os alicerces de

uma ordem falocêntrica de organização da sociedade. Talvez por isso o feminismo

tenha se ocupado com o lugar de fala da mulher, uma vez que o discurso nos espaços

políticos sempre foi atributo do “sujeito universal” masculino, que, por meio da

linguagem e da inserção no mundo público, se lançou como representante de todas as

facções da sociedade.



O PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO – UFPE
O Fenômeno Rádio mulher: Comunicação e Gênero nas Ondas do Rádio

86

A teoria feminista, ao repudiar as metanarrativas, reafirmou a autonomia das

mulheres como sujeitos políticos e rechaçou as políticas de representação e as formas

institucionalizadas de poder que estavam totalmente dominadas pelos homens. Fez isso

também incentivando a expressão das mulheres e sua contraposição a qualquer opressão

que subjugasse ou minimizasse seu conhecimento.

A trajetória política de um movimento cuja intervenção nos cenários social,

político e acadêmico se acentuou a partir dos anos 60 nos mostra que as mulheres

trilharam vários caminhos rumo ao rompimento definitivo com as esferas privada e

pública. A chamada “virada cultural” feminista da década de 70 apresenta seus frutos.

Elas estão nas ruas, nos espaços de produção da cultura e nas arenas institucionalizadas

de poder. Se o patriarcado ainda persiste como forma de organização em nossa

sociedade, principalmente através dos fundamentalismos, ele parece não ter a mesma

força de antes.

As investigações realizadas por pesquisadores dos ramos multidisciplinares que

se debruçam sobre as transformações socioculturais na América Latina nos mostram

que os sujeitos coletivos, entre eles as mulheres organizadas, têm muito a contribuir

para a construção de um mundo baseado numa política de solidariedade e para o

reconhecimento da existência de uma sociedade composta não apenas de receptores

acríticos dos conteúdos de uma mídia globalizada. Essas investigações também apontam

para a pluralidade das lutas sociais em curso e sua significação histórica, tendo a

superação do modelo de sociabilidade machista, fundamentalista e capitalista

hegemônico como horizonte.
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3. A CONDIÇÃO FEMININA NA ZONA DA MATA SUL DE PERNAMBUCO

3.1. As Mulheres na Mata Sul Pernambucana

A Zona da Mata Sul de Pernambuco51 desponta no contexto histórico,

econômico e político do Estado como uma região marcada pela secular cultura

canavieira52, onde cerca de 500 mil habitantes seguem sobrevivendo precariamente ao

longo das últimas décadas. Um pedaço de terra explorado por uma monocultura que não

se sustentou e que vem atravessando uma prolongada crise53. Suas cidades são

verdadeiros bolsões de pobreza.  Uma parte dos moradores trabalha no comércio

informal e na prestação de serviços para órgãos públicos e outra ainda sobrevive do

corte e da moagem da cana nos engenhos. Os salários54 dos(as) trabalhadores(as) rurais

são baixos55 e a exploração no mercado contribui para a perpetuação da miséria.

O Estado empreendeu algumas tentativas de soerguer e economia local nos

últimos 30 anos, embora com ações que não apresentaram resultados capazes de alterar

consistentemente a situação. A população ainda se ressente de políticas estruturais e de

uma alternativa viável para o que os movimentos sociais denominam “reconstrução da

Zona da Mata”. Neste sentido, é importante resgatar a produção de José Francisco de

Melo Neto, ao analisar a exclusão social na área.

Constituindo um quadro estrutural da história da exploração
canavieira no país, essas tradições, tanto na cultura do açúcar com

                                                
51 De acordo com o Censo Demográfico do IBGE, no ano 2000 havia 500.336 pessoas residindo em
domicílios particulares permanentes na Mata Sul, o que dá uma média de 4,3 moradores por residência.
52 Suas origens remontam da ocupação das terras brasileiras pelos portugueses ainda no século XVI.
53 Apesar da crise, um levantamento da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)
identificou que, nas safras de 2003/2004, a produção da cana-de-açúcar significou 52% do Produto
Interno Bruto (PIB) agropecuário do Estado.
54 Quando os(as) trabalhadores(as) iniciaram suas campanhas salariais, na década de 1970, havia cerca de
250 mil pessoas empregadas na zona canavieira de Pernambuco. Hoje são cerca de 100 mil na época da
safra. Também aconteceu uma redução no tempo de trabalho: antes, trabalhava-se até nove meses e hoje,
no máximo, cinco meses, tendo regiões com apenas um mês de safra.
55 Os dados do Censo Demográfico de 2000 demonstram que, no mesmo ano, os valores dos rendimentos
nominais médios mensais das pessoas com renda responsáveis pelos domicílios particulares permanentes,
na Zona da Mata, iam de R$ 151 a R$ 310, inferiores aos estaduais, que iam de R$ 200 a R$ 517. Isso
mostra que a população local está com um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) muito baixo.
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suas recorrentes relações bem como nas políticas públicas, fizeram
surgir um profundo quadro de exclusão social e de extrema pobreza.
Basta ver que no Estado de Pernambuco, com um total de 184
municípios, em 116 deles, o Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) está abaixo de 0,500. Nos municípios da Região da Zona da
Mata nordestina, esses índices variam de 0,296 ao máximo de 0,479.
No campo educacional, os índices do analfabetismo apresentados
pelo IBGE, no ano de 2002, estão em patamares alarmantes. Se a
média nacional atinge a cifra de 16,67% de analfabetos, chegando a
32,60% na área rural, nas regiões canavieiras de Pernambuco e
Alagoas, essas cifras atingem percentuais de 27% a 45%, com índices
insuportáveis de 58% no Estado de Alagoas (MELO NETO, 2003:3).

Nesse contexto, a Zona da Mata Sul, no fim dos anos de 1980 e início de 1990,

vivia um significativo estrangulamento econômico, em boa parte agravado pela extinção

do Proálcool56, programa criado em 1972 e encerrado em 1995, responsável pelo

aumento na área plantada e na organização do complexo sucroalcooleiro no país57.

Naquela época, a classe trabalhadora se organizava em sindicatos filiados à Central

Única dos Trabalhadores (CUT), Federação dos Trabalhadores na Agricultura de

Pernambuco (Fetape), pastorais da Igreja Católica e associações de bairro.

As lutas sociais, anteriores à implantação de políticas como o Programa de

Apoio ao Desenvolvimento da Zona da Mata (Promata)58 e o Programa Nacional de

Agricultura Familiar (Pronaf), denunciavam um quadro de exclusão, desemprego e

violência. Sem alternativas de sobrevivência, nem políticas públicas compensatórias,

como o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), a classe trabalhadora

abandonava os engenhos e partia principalmente para cidades como o Cabo de Santo

Agostinho, Palmares e o Recife.

                                                
56 Estudos sobre a viabilidade do programa Proálcool indicam que ele agravou os problemas sociais e da
produção rural em Pernambuco, caracterizando-se como um modelo excludente e gerador de miséria e
doença. Isso aconteceu porque os usineiros ampliaram as áreas de plantação de cana, proibiram a cultura
de subsistência e expulsaram das terras a mão-de-obra excedente.
57 O setor sucroalcooleiro movimenta, atualmente, cerca de R$ 20 bilhões por ano no Brasil, sendo
responsável por 2% do PIB nacional e gerador de um milhão de empregos diretos, o que representa 40%
dos empregos rurais do Estado de São Paulo.
58No mês de outubro de 2004, o então secretário de Planejamento de Pernambuco, Raul Henri, anunciou
que o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Estado investiriam cerca de 150 milhões no
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As mulheres representavam 20% da mão-de-obra empregada no corte da cana,

que ocupa, em média, 150 mil pessoas59.  A feminilização da pobreza era notória, uma

vez que muitos maridos haviam migrado para centros urbanos em busca de melhores

condições de vida, deixando mulheres como chefes de família e seus filhos à margem da

sociedade.

Prostituição, caos na saúde pública e violência sexista agravavam a situação

feminina num universo fortemente patriarcal e machista. Um tecido social marcado

pelas desigualdades entre homens e mulheres e pela dominação do senhor de engenho,

que relegava a existência feminina a uma posição de subalternidade.

O quadro, do qual também estava ausente a discussão sobre as desigualdades de

gênero, levou o Centro das Mulheres do Cabo (CMC) a elaborar, em parceria com o

Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), um projeto de intervenção na área.

Surgiu o projeto Menina, Mulher e Cidadania, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. As

entidades queriam conhecer de perto a realidade das mulheres e das crianças locais,

encontrar organizações femininas atuantes na região e investir na qualificação das

mulheres para os embates de gênero, credenciando-as como sujeitos políticos na esfera

pública.

A ação também apoiou o surgimento de novas organizações de mulheres e

detectou a fraca participação delas nos sindicatos, partidos políticos, grupos

comunitários e religiosos. Acreditava-se que o fortalecimento das mulheres refletiria na

sua entrada nos movimentos sociais e no engajamento nas reivindicações políticas para

a Zona da Mata Sul. Mais do que isso: o olhar feminino precisava estar expresso em

qualquer programa alternativo ao empobrecimento da região e ninguém melhor do que

                                                                                                                                              
Promata, nas áreas de turismo rural, artesanato, piscicultura, fruticultura, criação de búfalos e outras
atividades alternativas à cana-de-açúcar.
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suas ativistas para fazer tal reivindicação. Na mesma época, o projeto diagnosticou

como insuficientes as ações dos governos municipais e estadual nos campos da saúde e

dos direitos reprodutivos e sexuais: eram altos os índices de câncer de colo uterino, de

mama, além da mortalidade materna por abortos clandestinos, sobretudo entre as

residentes na zona rural.

O ano de 1995 foi especial para mulheres. Nesse ano, o movimento feminista

internacional inseria questões relativas à ampliação da participação delas em esferas de

poder na Plataforma de Ação da IV Conferência Internacional das Organizações das

Nações Unidas (ONU), para a Mulher, em Pequim, na China. A mobilização das

Pernambucanas para Pequim foi intensa, inclusive com a incorporação de suas

propostas ao documento que o governo brasileiro apresentou na conferência.

No mesmo ano, surgiram centros de mulheres em Catende, Palmares, Joaquim

Nabuco e Água Preta, todos situados na Zona da Mata Sul, os quais até hoje se

destacam como os principais pólos de resistência da sociedade civil. As ativistas dos

grupos emergentes na época eram mulheres dos engenhos, trabalhadoras rurais e

urbanas. A maior parte delas não havia tido contato com discussões sobre as relações de

gênero, nem ocupavam espaço na mídia para divulgar suas proposições.

A participação feminina nos movimentos sociais ainda era tímida em 1997,

quando os grupos de mulheres decidiram lançar mão de estratégias mais ousadas de

mídia e de ação política feminista para tirar suas militantes da invisibilidade. Com o

passar dos primeiros dois anos do projeto Menina, Mulher e Cidadania, a organização

das mulheres ganha mais fôlego. Estreantes nos embates travados na esfera pública, elas

estavam se fortalecendo, mas ainda não tinham direito à voz nos meios de comunicação.

                                                                                                                                              
59 Dados da Fetape.
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Isso aconteceu porque, apesar de as mulheres terem dado largos passos rumo à

“politização da esfera privada”, a conquista da esfera pública ainda era um desafio para

elas.

3.2. A Ascensão das Mulheres da Mata Sul à Esfera Pública

Conquistar seu espaço na arena política ainda é um desafio diário para as líderes

da Zona da Mata Sul. Se no início dos anos de 1990 elas estavam se engajando nos

movimentos sociais, hoje descobriram novas formas de militância. Dez anos depois das

primeiras iniciativas do projeto Menina Mulher e Cidadania, a presença feminina na

vida pública da região é incontestável. Elas estão assentadas em praticamente todas as

articulações sociais da localidade.

Isso acontece porque o movimento enxerga os lugares de representação60 como

fundamentais para a impressão da marca feminina nas políticas públicas municipais. No

entanto, ocupar tais espaços pode ocasionar dupla carga de ativismo para as mulheres,

uma vez que, por vezes, necessitam abrir mão da sua vida pessoal para cumprir os

compromissos políticos. A descoberta do real sentido de “ser mulher” e da necessidade

de expandir os conhecimentos para outras companheiras não veio acompanhada de

reflexões acerca do tempo que elas precisariam investir para se legitimarem como

sujeito político na sociedade.

Ao mesmo tempo, os conflitos de gênero, antes restritos à esfera privada, passam

a ser reproduzidos nos espaços públicos. A presença feminina incomoda e provoca

reações machistas de antigos parceiros de luta no enfrentamento da pobreza e das

opressões de classe na região, mostrando que boa parte dos movimentos e dos partidos

                                                
60 Identificamos um considerável número de conselhos municipais de vários setores e em todos os
municípios da Zona da Mata Sul. A instalação de conselhos de saúde, por exemplo, foi um pré-requisito à
implantação de programas governamentais.
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situados no campo da esquerda ainda não incorporou o tema da igualdade em sua

prática política.  Não obstante, a saída das mulheres do espaço doméstico e o seu acesso

à esfera política contribuíram com a desnaturalização das desigualdades a que estiveram

sujeitadas. E mais: a inserção delas nos espaços de representação pode abalar o poder

masculino instituído. É o que podemos ver nos depoimentos a seguir:

Teve uma situação em especial em que eu fui representar o Rádio
Mulher em uma atividade do Centro das Mulheres do Cabo e, até
então, a minha idéia era que os movimentos sociais,
independentemente das causas, eram sempre sensíveis uns aos outros.
Até que eu fiz uma fala sobre gênero e comunicação, sobre a
importância de as mulheres crescerem nesses espaços, da importância
das mulheres representarem elas mesmas na comunicação. E tinha
um militante das lutas de classes sociais, ou seja, do Partido dos
Trabalhadores, que quase me bateu. Porque ele não entendeu que o
que eu estava dizendo é que a gente deveria ficar no mesmo patamar.
Ele achava que a gente queria ficar lá em cima e os homens lá
embaixo. E ele se levantou e passou o dedo no meu rosto. Eu fiquei
trêmula na hora, nunca tinha passado por uma situação daquelas. Foi
quando eu fui perceber que em movimento social existem as causas,
mas o fato de você ser mulher é sempre fundamental para você sofrer
preconceito. (Felipa de Sousa)

Muitos homens não têm a consciência de que a mulher precisa andar
lado a lado. Eles acham sempre que a mulher está querendo tomar o
espaço, quando o papel da mulher é andar lado a lado. Então, o
homem, às vezes, tem um pouco de medo. Principalmente quando se
fala na história da cota, né? O homem tem um medo danado. A
mulher, na política mesmo, os deixa  horrorizados, apavorados,
porque as mulheres têm a cota. E se eles pudessem era tudo homem.
As mulheres estão se infiltrando devagarzinho nos movimentos. E
isso preocupa muito. (Alice Tibiriçá)

A inclusão das mulheres organizadas nos conselhos e fóruns sobrecarregou-as de

trabalho não remunerado, o que contrasta com a precária situação financeira delas e dos

familiares. Apesar disso, encontramos muitas líderes representando seu grupo em

conselhos municipais e/ou associações.  Elas vivenciam algo que denominamos de

“tripla jornada”: além do trabalho formal, têm que se ocupar do serviço doméstico, do

qual não conseguiram se libertar, e ainda militam no controle social.

Outro aspecto a ser observado é que a entrada delas nessas arenas foi com o

propósito de dar-lhes voz ativa e uma posição de protagonista nas transformações em
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curso na Mata Sul. No entanto, nem sempre isso é possível. Notamos que elas têm

influenciado as decisões, mas ainda enfrentam dificuldades para ascender aos cargos de

decisão.

São poucas as mulheres dos municípios que são coordenadoras das
secretarias, dos conselhos, dessas coisas. Elas chegarem e falarem
também. Na maioria das vezes elas chamam médicos ou presidentes
de câmaras. E assim a gente vê mais na região homens falando do
que mulheres. Pelo menos por aqui quando se realizam eventos de
grande porte. É muito difícil a gente ver as mulheres chegando e
tomando. (Patrícia Galvão)

As mulheres aqui ainda estão na fase de discriminação muito tensa
[...]. Tanto que, nas reuniões dos conselhos, a gente tem duas ou três
mulheres que participam da diretoria das associações, dos
assentamentos, coisas assim [...]. A maioria é masculino, com
certeza. Isso é uma angústia. (Chica da Silva)

Hoje, acredito que estamos melhores do que há 10 ou 15 anos [...]. O
movimento de mulheres vem trabalhando muito em cima dessa
questão das mulheres, dos direitos. E as coisas parecem que estão se
abrindo mais um pouco. Só que a realidade na nossa base ainda é
muito diferente. Então, a gente não pode estar cobrando muito delas
essa questão de fala se elas não têm espaço de falar em casa. Não tem
espaço de falar em outro local porque ela não foi educada para isso.
(Berta Lutz)

A minha participação nos conselhos me ajudou muito.
Principalmente na questão de me descobrir como conselheira. Apesar
de que eu já entrei no movimento de mulheres com segundo grau. Já
com a cabeça mais ou menos formada. Mas eu não tinha muito a
idéia de trabalho voluntário, de defesa de mulheres. A minha
preocupação era no geral. Depois do movimento de mulheres eu
aprendi que a mulher tem a sua importância. Que a mulher tem que se
valorizar mais, que a mulher precisa respeitar a outra. E ter vez e voz.
E dar espaço e ter espaço. (Cacilda Becker)

À “sobrecarga” de ativismo somam-se as exigências que a sociedade impõe.

Elas precisam estar cada vez mais habilitadas para demonstrar sua competência em

embates com homens, que, muitas vezes, não querem compartilhar o poder. Esse

cotidiano demonstra a disputa por um projeto político de sociedade em que as mulheres

sentem a necessidade de expor suas posições. Para isso, têm que estar vigilantes para

não perder espaços conquistados, uma vez que a defesa dos seus ideais requer ao sujeito

feminino habilidade para agregar outros segmentos às suas lutas.
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Algumas líderes demonstraram estar vivendo um “dilema” entre a saída para a

vida política e as “perdas” que isso vem acarretando na esfera privada. A divisão entre

papéis sexuais ditos “masculinos” e “femininos” na Zona da Mata Sul nos leva a crer o

quanto é extenso o terreno a ser explorado pelo feminismo. E que a desconstrução do

sexismo ainda vai tomar muito tempo dos grupos locais. Não são raros os relatos de

militantes cujo marido não aceitou sua adesão ao feminismo. E reagiram com violência.

Os depoimentos de Felipa de Souza, Josefina Álvares de Azevedo e Lélia Gonzáles

retratam bem essa situação:

Ele se afastou completamente de mim. Não dormia mais na mesma
cama, não conversava comigo, saía de manhã, só chegava de
madrugada. Na última conversa que tivemos, disse que eu tinha
abandonado o casamento, só queria saber de trabalho [...]. Na
verdade, eu estava sentindo que ele estava se sentindo meio inferior
porque ele sempre foi o provedor, e agora ele não era mais o
provedor. Ele tinha perdido a identidade dele. Mas eu juro que a
minha intenção era equilibrar as finanças da casa. E depois dessa
conversa, num domingo, quando eu acordei, estava lá num saquinho
de pipoca a aliança dele e uma foto que ele levava na carteira, de três
anos atrás, de quando a gente se casou. Foi assim que a gente se
separou. (Felipa de Souza)

Quando eu comecei no movimento de mulheres, surgiram alguns
problemas com meu marido. Foi que eu comecei a ter mais liberdade
pra viajar, conhecer novas pessoas [...]. Mesmo assim não desisti,
porque tinha outras companheiras que sempre me incentivavam [...].
Aí começou a dizer [o marido] que essas viagens eram desculpa pra
que eu arrumasse outro homem fora, que não ia só mulher [...].
Quando eu chegava dizia “trouxe dinheiro pra mim?” [...]. Que eu
tava com algum homem e tinha ganhado alguma coisa, algum
dinheiro [...]. Com o tempo ele foi se acostumando, porque eu não
desisti [...]. Mas sempre saía uma piadinha, que eu tava muito liberal,
muito libertina, que eu tava querendo ser dona de mim [...]. E hoje a
gente se separou por causa disso.  (Josefina Álvares de Azevedo)

Quando eu comecei a viajar, ele achou um pouco ruim, a gente
chegou até a brigar e dizer que ia se separar porque eu estava
participando. Mas eu disse para ele que se quisesse podia se separar
que eu não ia deixar, não. Porque é uma luta que a gente tem que ir
em frente e conseguir, se deixar para trás a gente nunca vai conseguir
essa batalha para as mulheres [...]. Ele dizia que eu queria dar uma de
homem e eu digo “não, não quero dar uma de homem, não”. Mas a
minha vida, você tem que deixar solta, eu dizia que ele não mandava
em mim. Aí ele ficava bastante brabo comigo. Mas aí eu fui
conversando com ele, ele foi entendendo e quando eu digo que estou
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indo para a reunião, ele diz “pode ir”. Assim, não reclama mais, não
xinga mais, ele deixa agora. (Lélia González)

Quando a conselheira do Rádio Mulher afirma que o marido “a deixa participar”

do movimento, notamos o quanto ela ainda internaliza a naturalização das desigualdades

entre homens e mulheres, explicitando, por meio da linguagem, sua condição de

subalternidade diante dele, o que acaba por referendar a dominação masculina na

relação conjugal.

A superação da cultura patriarcal vem sendo uma das maiores vitórias dos

grupos de mulheres da Mata Sul. Conscientes dos ganhos com a descoberta do sentido

de “ser mulher”, exercendo sua cidadania com liberdade, elas identificam mudanças

significativas no seu cotidiano.

A gente percebe que as mulheres organizadas conseguem estar hoje nas
reuniões de trabalho e antes eles tinham menos respeito por nós: “Ah,
elas não sabem falar. Estão aqui só para fazer número”. Depois foi
crescendo essa representação, tanto que a gente era pouco convidada
para esses espaços. Aqui no centro, os homens também são chamados
para discutir políticas no município e a gente está começando a ver que
eles estão respeitando mais o nosso trabalho. A gente queria falar com o
prefeito, marcava uma reunião e ele não ia. A gente queria falar e ele
tava doente, tinha viajado. Agora, não. (Cacilda Becker)

“Eu acho que as mulheres têm conquistado bastante [...]. Até pelo fato
delas hoje serem protagonistas de um movimento político. Então, tem
muita coisa que esse movimento prega, estuda e trouxe do privado para
o público, que só a gente sabe. Justamente pelo fato da gente estar
protagonizando isso. (Felipa de Souza)

Foi através do movimento de mulheres também que tive grandes
oportunidades na vida. Foi através dele que cresci e me engajei no
Rádio Mulher. Também tive história, fiz história. Hoje sou presidente
do Conselho Tutelar. Também sou educadora da Ação Social Paróquia
Palmares e tudo isso veio perante a minha história de participação no
movimento de mulheres [...]. Eu também pude me desenvolver
enquanto mulher. Acima de tudo me descobrir, me valorizar e fazer a
minha própria história dentro dos conselhos municipais. (Chica da
Silva)

Antes eu era muito tímida, era uma pessoa da minha casa mesmo, vivia
só para os meus filhos, meu esposo, minha igreja, que eu sou
evangélica, mas depois que eu entrei no movimento já passeei muito, fiz
cursos diferentes e eu cresci muito com isso. Até meu esposo disse:
“Depois que você entrou no movimento parece que você ficou mais
sabida [risos]”. (Chiquinha Gonzaga)
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Antes eu achava que o movimento de mulheres ainda não estava
totalmente unificado. Unificado não sei se é bem a palavra, mas em
sintonia. E hoje, a partir de muitos trabalhos, muitos projetos, porque
muitos projetos vêm sendo desenvolvidos hoje aqui na Zona da Mata,
tanto pelo SOS como pelo CMC, tem mais a idéia de trabalhar em rede,
com todos os centros juntos. E eu observei que isso foi muito bom pra
estar unindo, mostrando que se a gente tiver o espaço de trabalhar junto
a gente consegue muito mais pro movimento. (Berta Lutz)

Notamos que a articulação em rede vem crescendo na Mata Sul. As ações

empreendidas pelo movimento de mulheres consideram a realidade regional e as

peculiaridades dos municípios onde as mulheres estão mais estruturadas: Palmares,

Joaquim Nabuco, Catende e Água Preta. Essa metodologia, como diz a integrante do

Centro das Mulheres de Joaquim Nabuco Berta Lutz, tem favorecido a troca de

informações e o planejamento regional dos trabalhos. No entanto, não significa que os

conflitos tenham sido eliminados, mas administrados. Há muitas divergências entre as

líderes, inclusive na apropriação dos princípios feministas, uma vez que nem todas se

consideram como tal. Apesar de algumas incompatibilidades, a relação entre os grupos

demonstra sinais de respeito e cooperação, principalmente quando se trata de

sensibilizar jovens militantes para a causa. Pelo visto, elas não pretendem deixar que as

diferenças enfraqueçam o movimento.

E qual o legado que as ativistas estão construindo junto com as novas gerações?

Os avanços são propagados e replicados. A metodologia utilizada inclui discussões

feministas, cursos de formação de líderes e, mais recentemente, oficinas de construção

de argumentos e fala pública com o objetivo de sensibilizar a população e atrair pessoas

para somar com seus ideais e práticas políticas.

As mulheres da Mata Sul que, nos anos de 1990, descobriram o feminismo não

guardaram as lições para poucas. Uma esperança de continuidade dos grupos nas

próximas décadas advém da expressiva participação de jovens no movimento. A
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militância delas é incentivada por suas mães e ativistas mais antigas. O resultado do

investimento se reflete na direção política de dois dos cinco grupos de mulheres da Mata

Sul liderados por mulheres com menos de 25 anos.

Minha filha está se tornando muito mais ativa em tudo que faz. Ela
faz parte do grupo jovem da rede, está se integrando [...]. E ela é
muito desenrolada. Eu faço parte do grupo do pólo de prevenção da
Associação de Mulheres de Água Preta (Asmap),  e ela me ajuda, ela
me incentiva, ela vai pras palestras. Da primeira vez que eu comecei
esse trabalho, nós temos as peças, né? E quando eu voltei, ela estava
com todo o material na casa da vizinha ensinando como se usava a
camisinha. Aí meus vizinhos até criticaram, que não deveria ser
assim, que ela era muito jovem e eu: “Não, de jeito nenhum, ela tem
que continuar, que ela é um fruto que vai dar continuidade ao meu
trabalho mais na frente”. (Josefina Álvares de Azevedo)

Merece destaque a organização do Centro das Mulheres de Joaquim Nabuco, o

mais antigo da região. A diretoria da entidade é composta por jovens militantes.  Estar

no movimento, para elas tem representado uma fonte de oportunidades e crescimento

político e profissional, além do reconhecimento de sua capacidade de liderança nas suas

comunidades.

Eu acredito que sou o que sou hoje, tanto como pessoa, como
profissional, graças ao movimento de mulheres, porque hoje eu
trabalho pro movimento de mulheres, estudo graças ao incentivo de
mulheres que estavam lá me ajudando [...]. A realidade da juventude
da Zona da Mata é uma realidade diferente do que eu vivo hoje, do
que outras pessoas vivem. Eu tive a oportunidade de estar cada vez
mais me aperfeiçoando, aprendendo, um espaço de desenvolver
minha própria identidade. Eles [a comunidade] me vêem como
alguém muito inteligente. Porque a maioria das pessoas da minha rua
são muito leigas quanto à informação [...]. E qualquer problema que
tenha na rua eles batem na minha porta pra resolver. (Berta Lutz)

3.3. Rádio Mulher: A Voz Feminina Ecoando na Mata Sul

Veículo de comunicação imediato, o rádio se apresentava como ideal para o

estabelecimento de uma comunicação direta e democrática entre o movimento feminista

e a população de uma região onde, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE), em 1995, quase 60% das mulheres eram analfabetas. Uma mídia de
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fácil acesso e com poder de penetração em todas as instâncias sociais. Além disso, a

mobilidade e a interatividade características do rádio permitiam que as mulheres

acompanhassem a programação sem deixar suas atividades diárias, seja no espaço

doméstico, seja no local de trabalho.

 Com base nessas informações, os grupos de mulheres de Água Preta, Joaquim

Nabuco, Catende e Palmares e o Centro das Mulheres do Cabo realizaram entre 1995 e

1997 cinco oficinas, envolvendo 60 mulheres dos municípios. Os encontros originaram

um plano de comunicação com foco no rádio, cujo objetivo era estimular a troca de

informações entre as mulheres e a divulgação dos seus direitos para a população. O

projeto foi apresentado à Fundação MacArthur61, que aprovou a iniciativa e, em março

de 1997, vai ao ar, pela primeira vez, o Rádio Mulher: um programa radiofônico do

Centro das Mulheres do Cabo, produzido em parceria com os grupos de mulheres

locais. Veiculado inicialmente pela Rádio Cultura dos Palmares (AM), aos sábados, o

programa nasceu para difundir informações qualificadas sobre temas relacionados à

saúde, aos direitos reprodutivos e à cidadania feminina.

O diferencial do Rádio Mulher, que permanece até hoje, é a resistência ao

sexismo presente nas redações dos órgãos de imprensa, explicitado pela discreta

participação de mulheres na direção de programas e cargos de decisão desses veículos62,

o que é expressivamente combatido por Quevedo (1996), ao analisar o capítulo La

Mulher y Los Medios de Difusíon, contido na Plataforma de Ação da IV Conferência

Internacional da Mulher de Pequim (1995).

Produção, parte técnica, apresentação, locução, direção, tudo no Rádio Mulher é

realizado por mulheres, entre as quais uma jornalista contratada pelo Centro das

                                                
61 Agência de cooperação internacional com sede em Chicago, nos EUA.



O PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO – UFPE
O Fenômeno Rádio mulher: Comunicação e Gênero nas Ondas do Rádio

99

Mulheres do Cabo e algumas líderes dos grupos emergentes da Zona da Mata Sul. Por

causa dessa característica, o programa passou a integrar a Rede Brasileira de Mulheres

no Rádio63, em 1999.

Ainda a partir daquele ano, o Rádio Mulher passa a ser exibido ao vivo, o que,

de acordo com os relatórios técnicos do projeto, gerou maior empatia com o público,

que se manifestou enviando cartas e recados para o programa. Antes da mudança, o

Centro das Mulheres do Cabo promoveu uma série de oficinas de qualificação técnica e

linguagem radiofônica com representantes dos grupos de mulheres da região. Além de

fontes, elas passaram a ser produtoras do programa.

A participação das mulheres no rádio cada vez mais se intensificava e um salto

maior foi dado em março de 2001, quando o Rádio Mulher estreou, por meio dos 100,9

MHz da rádio comercial Quilombo FM, em Palmares. Com uma hora de duração e três

vezes por semana (segundas, terças e quintas, das 11h às 12h), o programa, no seu

primeiro ano de exibição no novo formato, foi considerado um “fenômeno de público”.

  Hoje, o Rádio Mulher64 vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 11h ao meio-dia,

e lidera a audiência da rádio no horário da manhã, atingindo 200 mil ouvintes de 50

municípios da Zona da Mata Sul de Pernambuco e de Alagoas. Mantém seu foco

temático na divulgação de informações sobre saúde e é produzido e apresentado por três

representantes de grupos de mulheres da Mata Sul, duas das quais moradoras de Água

Preta e uma de Joaquim Nabuco.

                                                                                                                                              
62 Nos últimos anos, as redações absorveram mais mulheres. Em Pernambuco, há mulheres em cargos de
direção nos veículos, embora isso não implique dizer que elas tenham incorporado “o olhar que
transforma”, nem que pautem suas práticas jornalísticas pela eqüidade de gênero.
63 Articulação que reúne mulheres de rádios comerciais e comunitárias em mais de dez Estados
brasileiros.
64 A partir de janeiro de 2005, uma versão do Rádio Mulher, produzida por uma jovem radialista e uma
jornalista do Centro das Mulheres, está indo ao ar diariamente, no Cabo de Santo Agostinho, das 9h às
10h da manhã, pela emissora comunitária Calheta FM, 105,9.



O PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO – UFPE
O Fenômeno Rádio mulher: Comunicação e Gênero nas Ondas do Rádio

100

De acordo com uma pesquisa quantitativa realizada pela Promarketing, em 2002,

o rádio aparece como o veículo de comunicação preferido por 65,48% dos 600

entrevistados residentes nas zonas urbana e rural dos municípios de Palmares, Joaquim

Nabuco, Água Preta e Catende.  A Rádio Quilombo FM65 foi considerada a mais ouvida

por 49,92% dos pesquisados, seguida pela Cultura AM, com 31,3% da preferência.

O Rádio Mulher figura na pergunta aberta como o terceiro programa mais

ouvido entre as 8h e as 22h. Mais de 55% dos entrevistados dos quatro municípios

admitiram ouvi-lo. Vale salientar, ainda, que um dos resultados mais importantes do

levantamento foi o impacto das mensagens do Rádio Mulher entre o público feminino:

64,58% das mulheres ouvidas disseram que uma informação divulgada pelo programa

havia sido importante para sua vida. Entre os homens, 38,52% reconheceram a

importância das notícias apresentadas pelo Rádio Mulher.

O programa tem um conselho, composto por dez representantes de organizações

de mulheres de Palmares, Joaquim Nabuco e Água Preta e Catende, que tem a missão

de analisar seus conteúdos veiculados, a linguagem e o formato. As conselheiras são a

voz e os ouvidos do público. Coletam opiniões e sugestões em suas comunidades. O

Rádio Mulher conta, ainda, com o suporte técnico de uma jornalista do Centro das

Mulheres do Cabo, está inserido entre as linhas do programa de direitos reprodutivos e

direitos sexuais dessa ONG e é apoiado pela Fundação Ford66 e pela agência de

cooperação européia Intermón.

Além de informar a população quanto aos cuidados com a saúde, o Rádio

Mulher chama atenção dos ouvintes para as desigualdades nas relações de gênero e

convoca as mulheres para o exercício do controle social das políticas públicas. São

                                                
65 Emissora que transmite o Rádio Mulher desde março de 2001.
66 Fundação americana vinculada ao grupo americano de empresas Ford, que financia projetos sociais de
ONGs da América Latina.
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recorrentes, na sua linha editorial, assuntos como participação política feminina,

cidadania, direitos reprodutivos e direitos sexuais e o enfrentamento da violência

doméstica e sexual.

O Rádio Mulher segue alguns princípios e seus conteúdos são
fundamentados na perspectiva feminista [...] com princípios que
respeitam a pluralidade das pessoas [...]. A gente não banaliza a
violência, o preconceituoso e o espetáculo da notícia. A gente tem uma
preocupação em veicular informações bem qualificadas, bem apuradas e
que atendam de fato à demanda do interesse social pelas transformações
sociais. (Cristina Tavares)

O impacto do Rádio Mulher indica que as organizações de mulheres da Zona da

Mata Sul, ao longo dos últimos anos, têm aprendido a dar maior notoriedade à causa

que defendem. Entretanto, a conquista de um lugar de referência na comunicação local

não foi fácil para o programa, que desde a fundação enfrentou preconceitos dentro e

fora das emissoras onde foi apresentado. As mulheres ouvidas atestam que o respeito

que o Rádio Mulher conquistou na Zona da Mata Sul advém de uma junção entre o

profissionalismo da sua produção, a interlocução com os movimentos sociais e a

penetração no público.

Agora a gente conseguiu uma evolução muito grande. Logo quando o
programa começou a ser veiculado na rádio tinha muita dificuldade.
Os locutores com preconceito com a gente e o diretor da rádio
fechando o cerco com a gente. Tinha todo um motim. Depois, a gente
foi mostrando força, levando a discussão para o campo político,
deixando tudo claro no contrato. E hoje quando a gente fala qualquer
coisa, eles dizem: “Amanhã já está pronto” [...]. O único programa
que é feito só por mulheres é o nosso. E aí a gente chega na rádio e
conversa com os outros locutores de lá e a gente passa coisas para
eles que eles não sabem. E eles estão lá desde a fundação da rádio, há
15, 16 anos.  (Felipa de Souza)

3.4. A Saúde das Mulheres nas Ondas do Rádio

Os cuidados básicos com a da saúde e a vivência plena dos direitos reprodutivos

e  sexuais  das  mulheres  têm  sido  temas  prioritários  para  o  Rádio  Mulher até  hoje,
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embora colocados em segundo plano pelo poder público na Zona da Mata Sul. Um

exemplo do “abandono” do Estado com relação à saúde dos moradores do município de

Palmares foi detectado por um levantamento da Fundação de Desenvolvimento da

Região Metropolitana do Recife (Fidem)67, em 1996. Apesar de constar no censo do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como uma das cidades onde o

saneamento básico não estava condizente com as necessidades de mais de 90% da

população, a Prefeitura de Palmares68 não registrou nenhum investimento nas áreas de

saúde e saneamento naquele ano.

Doenças como cólera e esquistossomose ainda assolam a cidade, considerada o

pólo mais desenvolvido da região. Nas localidades circunvizinhas, os moradores

amargam a falta de acesso aos serviços de saúde, enfrentando problemas como

desnutrição e mortalidade infantil69. Vivendo em uma área extremamente pobre, as

mulheres sofrem com ausência de serviços específicos para elas, uma vez que seus

municípios ainda não implementaram o Programa de Assistência Integral à Saúde da

Mulher (PAISM), uma das principais reivindicações do movimento feminista desde o

início dos anos 1990.

A população feminina não dispõe de acompanhamento ao pré-natal, nem da

cobertura total de exames preventivos de câncer de colo uterino e de mama. Além disso,

o planejamento familiar está prejudicado em muitas cidades por falta de profissionais de

saúde,  métodos  contraceptivos  e  medicamentos, o  que,  em  muitos  casos, resulta em

                                                
67 A Fidem foi o órgão promotor de desenvolvimento municipal e metropolitano, em decorrência de uma
fusão institucional formalizada em 30 de março de 1999, que incorporou à antiga Fundação de
Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife (Fidem) a Fundação de Desenvolvimento do
Interior de Pernambuco (Fiam).
68 Palmares está situada a 128 km de Recife. Sua população é de aproximadamente 70 mil habitantes.
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gestações indesejadas e na prática de abortos clandestinos70. Os hospitais públicos, por

sua vez, não estão habilitados, em boa parte dos municípios, para a realização de

partos71 normais ou cesarianos. As cidades também não têm unidades especializadas no

atendimento aos casos de aborto legal, nem para o tratamento dos problemas

decorrentes da violência doméstica e sexual.

O Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (2004) traz dados de uma

pesquisa de Hardy e Costa no Brasil, estimando que 20% dos abortos clandestinos

realizados por profissional médico em clínicas e 50% dos abortos domiciliares,

provocados pelas próprias mulheres ou por curiosas, apresentam complicações. No

Sistema Único de Saúde (SUS), realizam-se anualmente cerca de 240.000 curetagens

pós-aborto.

Tal situação vem sendo paulatinamente denunciada ao Ministério Público pelas

organizações de mulheres e apresentada freqüentemente no Rádio Mulher. O programa vem se

posicionando com voz ativa diante dos problemas de saúde das mulheres provocados pelo que

as feministas consideram “descaso” com a vida. Essa característica do programa, para Clarice

Lispector, parteira tradicional há 40 anos, vem contribuindo para tirar as mulheres do

isolamento:

Esse Rádio Mulher está cuidando de mim. Está me informando tudo
que sabe pra eu não ser uma prisioneira, pra eu não ser uma doente,
uma pessoa isolada, e saber viver com saúde uma vida digna. Sempre
procurando o bem-viver, bem-estar, bem comum da sociedade.
(Clarice Lispector)

No caso do aborto, embora o Brasil seja signatário das Conferências

Internacionais da ONU, ocorridas em Nairóbi (1985), Cairo (1994) e Pequim (1995), o

                                                                                                                                              
69 Esses déficits sociais são responsáveis pela ocorrência de uma taxa de mortalidade das mais elevadas
do Estado – 85 por mil nascidos vivos, por exemplo, a Mata Setentrional, contra a média estadual de 62
por mil.
70 Segundo dados do Ministério da Saúde, o aborto inseguro é a 4ª causa de internação de mulheres no
SUS e a 3ª causa de mortalidade materna no Brasil. Também estima-se que mais de um milhão de abortos
sejam praticados por ano, a maioria em condições inseguras, causando sofrimento, seqüelas e até a morte
de mulheres.
71 De acordo com estudos da ONG Cais do Parto, realizados na década de 1990, quase 100% dos partos
na Zona Rural da Mata Sul estavam sendo realizados por parteiras tradicionais.
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movimento feminista denuncia uma suposta “associação perversa entre a

clandestinidade e as mortes por aborto” no país. O baixo status feminino e a ineficiência

do planejamento familiar mantêm o aborto inseguro como uma expressão do não-direito

à saúde, um problema de grande magnitude, além de uma violação dos direitos

reprodutivos das brasileiras.

A ação feminista pela legalização da prática esbarra no Código Penal Brasileiro,

que, em seu artigo 128, considera o aborto crime contra a vida, abrindo duas exceções

para a sua realização, com o consentimento da gestante ou de seu representante legal no

caso de incapacidade dela: quando a gravidez resultar de estupro e quando não há outro

meio para salvar a vida da mulher. A jurisprudência vem, inclusive, estendendo os

permissivos legais, autorizando o aborto no caso de anomalia fetal grave, que torne

inviável a vida do nascituro (VENTURA, 2002).  Neste caso, há controvérsia na

interpretação da lei, o que levou o Supremo Tribunal Federal, em 2004, a negar o direito

à interrupção da gravidez.

No marco do controle público das políticas de saúde, a 11ª Conferência Nacional

de Saúde aprovou, no seu documento final, em 2001, a descriminação do aborto e

recomendou a ampliação do atendimento aos casos de aborto legal no Brasil em

maternidades e hospitais conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS). A Plataforma

Política Feminista, elaborada por mais de cinco mil mulheres e referendada na

Conferência Nacional de Mulheres Brasileiras, em 2002, coloca o aborto como uma

questão de saúde pública e propõe sua descriminação como um direito de cidadania.

Além dela, a I Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres Brasileiras, realizada

em julho de 2004, em Brasília, aprovou a descriminação e a legalização do aborto no

país.
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 Todavia, a realidade comprova que, pelo menos na Mata Sul, as determinações

das conferências ainda não estão fazendo parte da vida das mulheres. E, quando as

cobranças das organizações locais se intensificam nos conselhos de saúde e no Rádio

Mulher, os gestores tentam interditar os protestos e calar a voz feminina.

A grande dificuldade é discutir a saúde da mulher no ponto de vista
das políticas públicas. Primeiro porque as mulheres sentem medo de
dizer qual a sua opinião sobre o atendimento num posto de saúde da
comunidade X. Elas têm medo da represália, porque o prefeito,
porque o secretário de saúde é pistoleiro ou tem um pistoleiro. Então,
na Mata Sul, o difícil não é a polêmica em si do aborto, mas quando a
gente denuncia um hospital na região onde um número enorme de
mulheres morre de mortalidade materna, que seria evitável se tivesse
as mínimas condições de higiene e instrumentalização naquele
hospital. A reação que vem dos gestores públicos é ameaçadora e
cerceadora. (Cristina Tavares)

As militantes afirmam que a sociedade brasileira não debate os aspectos éticos e

sociais que envolvem a vivência do aborto, sofre influência de setores religiosos, que

inibem a discussão pública do tema e tentam interferir nas políticas, ferindo o princípio

do Estado laico, ou seja, um Estado livre de ingerência religiosa.

Tendo como referência o slogan “nosso corpo nos pertence”, estampado na

década de 70, as mulheres reivindicam a autonomia e a liberdade de decidir sua

sexualidade, também investindo na popularização do seu discurso em instâncias de

controle social da saúde, nos embates com o Estado e na comunicação de suas causas.

Outro vetor dessa luta se dá nas relações dos grupos de mulheres da Mata Sul72 com

fóruns e em redes sociais se engajando em projetos como o dos Pólos de Prevenção do

Câncer73, coordenado pelo Instituto SOS Corpo e Centro das Mulheres do Cabo.

                                                
72 O Centro das Mulheres de Catende oferece, em parceria com o Centro das Mulheres do Cabo, a coleta
de exames preventivos de câncer. São cerca de 200 exames por mês e a coleta é feita por líderes locais do
movimento de mulheres. O poder público não oferece o exame.
73 Onde as mulheres organizadas monitoram e meditam sobre as políticas públicas no campo da
prevenção do câncer, além de realizar ações e propor estratégias de enfrentamento do problema para o
poder público.
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No entanto, é importante ressaltar que a defesa da legalização do aborto não é

unanimidade entre as mulheres organizadas da Mata Sul, nem entre as ouvintes do

Rádio Mulher.

O aborto a gente enfrenta de forma meio polêmica. A gente diz que é
a favor, que é uma questão de saúde pública e as pessoas não
aceitam. Aqui dentro do grupo mesmo a gente teve brigas com
pessoas que não concordam com a gente e dizem que a gente não é
humana. A partir dessas notícias, a gente pode ver que tem mulheres
que são abandonadas por seus maridos, que não podem gerar por
problemas de saúde e essas mulheres começaram a refletir sobre a
posição das mulheres que precisam fazer o aborto. (Cacilda Becker)

Para Felipa de Souza, produtora do Rádio Mulher, o aborto tem sido um dos

assuntos mais difíceis de tratar no programa. A linha editorial feminista exige

posicionamento da produção, que convoca as mulheres a meditar sobre a descriminação

da prática no Brasil. Nem sempre as ouvintes recebem bem as mensagens e suas

respostas têm motivado sua produção a refletir sobre a ética no uso do microfone:

A gente já teve uma programação ano passado [2003] sobre o aborto
que, quando eu cheguei em casa, a vizinha não estava lá como de
costume, não veio conversar nada comigo [...]. Disseram para mim
que não pensavam que eu tinha capacidade de pensar daquela forma
como me coloquei. Aí eu entrei em depressão. Eu fui falar com a
diretora do programa para saber se eu tinha falado alguma coisa
errada, porque eu não falei abertamente que era a favor, mas nas
entrelinhas eu deixei claro que a descriminação era a melhor opção.
Aí todo mundo ficou tiririca comigo: “Você tão legal, simpática e
tem uma cabeça como essa, com esses pensamentos feios”. Mesmo
sendo uma coisa que teve uma reação negativa, gerou uma discussão.
Eu percebi que o programa mexeu com as idéias que elas têm.
Mostrou uma versão diferente.  (Felipa de Souza)

Mesmo com as reações negativas do público, a pauta permanece entre as

prioridades do movimento feminista e voltou à discussão em 2004. Foram produzidas

duas edições sobre o assunto, sempre com opiniões de especialistas, feministas e até de

pessoas do próprio movimento que têm ressalvas quanto à interrupção da gravidez.

O movimento de mulheres não é o movimento feminista, né? Então, o
movimento de mulheres tem algumas intersecções com o movimento
feminista. E tem pontos de tensão. Entre esses pontos de tensão, o
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movimento de mulheres não está convencido, como o movimento
feminista, de que o aborto é um direito de cidadania das mulheres, um
direito de opção das mulheres. A gente não coloca o aborto para
discussão com as mulheres como um tema pronto. Não é uma decisão,
dentro da nossa discussão, que cabe à Igreja ou ao Estado. A gente
coloca a mortalidade de mulheres por causa de aborto de risco como
uma questão de saúde pública. (Cristina Tavares)

Contradições dentro do movimento? Nem tanto. É preciso fazer uma distinção

entre o que significa “movimento de mulheres” e “movimento feminista”. O movimento

feminista é aquele que se orienta por princípios como a horizontalidade, ética,

autodeterminação e autonomia das mulheres. Foi estruturado em sintonia com a

perspectiva da esquerda em busca da transformação social.  O feminismo faz parte de

uma luta mais ampla, a das mulheres. Trata-se de uma das vertentes do movimento de

mulheres, que congrega todas as formas de organização feminina – sindicatos,

trabalhadoras rurais, movimentos comunitários, de lésbicas, de negras, etc. –,

 como ressalta Ávila:

Há uma dialética entre essas diversas formas de organização a partir
da qual a questão das mulheres ganha sentido na esfera pública. Para
o movimento feminista, cuja luta histórica é a transformação das
relações de gênero, a instituição das mulheres como sujeito é o centro
da sua ação, é a sua grande conquista e ao mesmo tempo sua
contribuição histórica para o movimento das mulheres em geral
(ÁVILA, 2001:19).

É importante observar que as polêmicas ocorrem, principalmente, em regiões

onde o peso do fundamentalismo religioso se impõe na vida da população. Daí a

estratégia do programa em colocar diversos pontos de vista em debate, relacionando a

prática do aborto com a negação da oferta, pelo poder público, de serviços de saúde. A

tentativa é de contestar os valores perpetuados pela cultura patriarcal - uma força contra

a interrupção da gravidez na Mata Sul - que ainda impedem as mulheres e os homens de

viver a sexualidade com autonomia. Dessa forma, o programa apresenta as contradições

que permeiam a vivência da condição feminina, em consonância com as provocações
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feministas pela legitimação de novas teorias voltadas à defesa dos direitos das mulheres,

como diz Ávila:

Nos terrenos da sexualidade e da reprodução, as feministas trouxeram
reflexões e as ações políticas que levaram à construção de um novo
campo de direitos – direitos reprodutivos e direitos sexuais que
incorporam as experiências aí vivenciadas como parte da cidadania. E
essa é uma questão fundamental para a igualdade, no sentido de
expandir as relações de igualdade para outras esferas da vida social, o
que, por sua vez, contribui para transformar o significado da
igualdade, que sempre foi pensada como parte da experiência da
esfera pública (ÁVILA, 2003:28).

3.5. A Violência Sexista como Questão de Saúde Pública na Mata Sul

A máxima feminista “o pessoal é político74” foi o mote da reação do movimento

à violência doméstica e sexual praticada contra as mulheres nos anos 1970.  A época foi

marcada pela retirada do tema da esfera privada. Pela primeira vez, as feministas

lançam luzes sobre uma realidade vivida pelas mulheres no silêncio e no anonimato dos

lares. A partir de então, a violência de gênero foi tratada como um fenômeno social que

exige a desconstrução de valores que oprimem as mulheres, e o movimento passou a

cobrar políticas efetivas ao governo brasileiro75 e aos órgãos de justiça.

As reivindicações originaram os Conselhos Estaduais de Direitos das Mulheres

(1982/83), as Delegacias de Polícia de Defesa da Mulher (1985) e a primeira casa de

apoio a mulheres vítimas de violência doméstica (1986). Os órgãos se consolidaram

como locais de denúncia e de visibilidade das agressões ocorridas nas relações

conjugais. Em seguida, foram instalados centros de referência e de atendimento jurídico,

                                                
74 Slogan utilizado pelas feministas para dizer que a violência doméstica não pode ser tratada apenas
como um fato do campo pessoal ou da vida privada das mulheres, mas que precisa ser evidenciada e
politizada como um fenômeno social.
75 O governo brasileiro assinou e ratificou as declarações e plataformas de ação para a defesa dos direitos
humanos das mulheres em:
• Viena, 1993 – Conferência Mundial dos Direitos Humanos;
• Cairo, 1994 – Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento;
• Pequim, 1995 – Conferência Mundial sobre a Mulher;
• Belém do Pará, 1994 – Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a

Mulher, da Organização dos Estados Americanos (OEA).
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social e psicológico, em várias cidades brasileiras, e realizadas campanhas informando

serviços disponíveis para o acolhimento das vítimas. As iniciativas colaboraram para

que a violência fosse reconhecida como um grave atentado aos direitos humanos das

mulheres76 e uma questão de saúde pública77. Já um estudo realizado em 2002, pela

Universidade de São Paulo (USP), aponta as doenças cerebrovasculares, a Aids e a

violência como as maiores causas de morte de brasileiras com idades entre 10 e 49 anos.

Um levantamento do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), em

2000, demonstrou que 70% dos crimes contra a população feminina são praticados no

espaço doméstico. Pais, padrastos, irmãos, maridos ou companheiros figuram como os

principais agressores. Já cerca de 11% das 2.502 mulheres ouvidas pela pesquisa “A

Mulher Brasileira nos Espaços Públicos e Privados”, realizada pela Fundação Perseu

Abramo, em 2001, afirmaram ter sofrido agressões dentro da própria casa. O

levantamento projetou que, no mínimo, 2,1 milhões de mulheres são espancadas por

ano, ou seja, uma em cada 15 segundos no Brasil.

A Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos

define a violência contra a mulher como todo e qualquer ato embasado em uma situação

de discriminação de gênero, na vida pública ou privada, que tenha como resultado dano

e natureza física, sexual ou psicológica, incluindo ameaças, coerção ou a privação

arbitrária da liberdade, conforme definição da Plataforma de Ação de Pequim78.

                                                
76 A declaração dos direitos humanos, numa perspectiva de gênero, diz, no seu artigo 7.º: “Todas as
pessoas têm o direito a uma vida livre de violência e a desfrutar da paz, tanto na esfera pública quanto na
privada. Todas as formas de violência contra as mulheres constituem uma violação dos direitos
humanos”.
77 O Banco Mundial estima que, nos países em desenvolvimento, a violência doméstica e a violação
sexual representam 5% dos anos de vida saudável perdidos por mulheres em idade reprodutiva. No Brasil,
um terço das internações em unidades de emergência é conseqüência da violência doméstica (FONTANA
e SANTOS, 2001).
78 Plataforma de Ação da Conferência Mundial da Mulher, realizada em 1995, em Pequim, China.
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Dados de uma pesquisa79 em 4.299 residências da cidade de São Paulo e na Zona

da Mata pernambucana, concluída em 2002 pelo Departamento de Medicina Preventiva

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), intitulada “Violência

contra a Mulher e Saúde no Brasil”, apontaram que 34% das pernambucanas

entrevistadas tinham sofrido algum tipo de violência física ou sexual praticada pelo

parceiro.

As que sofreram violência física e/ou sexual relataram mais problemas de saúde

do que as mulheres sem história de agressão. A violência aumenta os riscos de doenças

sexualmente transmissíveis (DSTs) e a probabilidade de gravidez indesejada. As vítimas

relataram, ainda, sentir dores no corpo, tontura e náuseas, além de problemas de

concentração e tonturas.  A pesquisa diz que as mulheres violentadas tendem a pensar

mais freqüentemente em cometer suicídio. As vítimas das duas regiões pesquisadas

relataram de duas a três vezes mais a intenção de pôr fim à vida do que aquelas que não

passaram pelo problema.

A gravidade da violência sexista e os atentados à saúde das mulheres da Zona da

Mata ratificam a constatação da Organização Mundial de Saúde (OMS) de que, “além

dos custos humanos, a violência representa uma imensa carga econômica para as

sociedades em termos de produtividade perdida e aumento no uso de serviços sociais”

(OMS, 2002).

O elevado número de crimes praticados contra as mulheres pernambucanas tem

sido fonte de preocupação entre as mulheres organizadas no Estado: foram 369 vítimas

em 2002, 300 em 200380. O assunto é árido também para as líderes81 dos grupos da

                                                
79 Realizada em parceria com o Instituto Feminista para a Democracia - SOS Corpo, do Recife; o
Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, de São Paulo; e a Organização Mundial de Saúde (OMS), e
entrevistou 2.645 mulheres com idade entre 15 e 49 anos.
80 Segundo a Secretaria Estadual de Defesa Social/PE.
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Mata Sul. Enfrentá-lo significa mexer com relações de poder historicamente

estabelecidas e com a inoperância de um Estado que não garante a segurança da

população, nem oferece serviços para prevenir e erradicar a violência.

A região não dispõe de centros de referência para mulheres agredidas, de

delegacias especializadas, de hospitais e de profissionais de saúde habilitados a lidar

com essa situação. As militantes dos grupos são alvos fáceis para os agressores, que,

além de ameaçar suas vítimas, intimidam as mulheres que tentam ajudá-las a sair de

uma relação violenta.

Às vezes minha auto-estima fica lá embaixo, porque a gente não pode
chegar para essa mulher e dizer: “Deixe seu marido”. Você vai dizer
o quê? “Companheira, você tem que aprender a se defender, tem que
aprender a defender seus direitos de mulher, porque você não é um
objeto desse homem, você é esposa dele.” Mas você dizer é uma
coisa, mas ela aceitar e praticar é outra. (Ruth de Sousa)

O Rádio Mulher tem aberto seus microfones para a denúncia das violações aos

direitos das mulheres e para a cobrança de uma ação mais efetiva do poder público para

erradicar a violência sexista. O programa recebe, quase diariamente, denúncias de

crimes. A produção apura e noticia os fatos, informa cada novo caso aos grupos de

mulheres e autoridades, acompanha a apuração dos crimes pelos órgãos públicos e

engrossa o discurso feminista pelo fim da impunidade dos agressores. As conselheiras

do programa também são responsáveis por muitas das histórias de violência que chegam

à redação do Rádio Mulher.

Os maridos são aqueles que às vezes, no vício da embriaguez,
maltratam elas. Elas às vezes saem de casa, depois volta de novo... E
elas também  ficam  preocupadas  porque  não têm como viver uma vida

                                                                                                                                              
81 Ao longo do ano de 2004, as organizações de mulheres locais realizaram audiências públicas com a
presença de dirigentes públicos municipais, órgãos de justiça e de segurança, do Ministério Público e de
entidades de direitos humanos para traçar alternativas para o enfrentamento da violência de gênero na
região.
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melhor. E pensa que naquela hora que o marido chegar vai ter um amor
paternal, mas às vezes é diferente. Chega com a violência contra elas.
Eu estive em uma casa, no comecinho do mês de setembro de 2004 [...]
Encontrei uma família que a mulher é prisioneira. Tem um casal de
filhos e vive presa. O quarto é um quartinho para botar uma cama e uma
pequena mesinha. E a mulher vive prisioneira pelo ciúme e a violência
do marido. E eu estou procurando um meio como eu posso fazer. Eu
pensei agora no Rádio Mulher, de como é que a gente se junta para
resolver o problema dessa senhora. (Clarice Lispector)

A violência contra a mulher assume várias faces na Mata Sul, mas sempre com a

mesma característica: a imposição do poder do macho. Em algumas situações, os

maridos se julgam no direito de impedir as companheiras de fazer seu exame preventivo

de câncer de colo uterino e ameaçam as ativistas que as orientam a fazer valer seus

direitos reprodutivos e sexuais. As profissionais de saúde que prestam serviço no Centro

das Mulheres de Catende se deparam com o machismo constantemente no seu

cotidiano. Elas oferecem 100 exames de Papanicolau mensalmente para mulheres que

não podem contar com o poder público para se prevenir da doença. Margarida Maria

Alves recorre ao diálogo quando se depara com algum “machão” às portas da entidade:

Veio um trabalhador e a mulher dele chegou muito preocupada aqui.
“Eu queria fazer o meu exame que eu tô muito nervosa, eu tô
precisando muito. Mas só que o meu marido está lá fora e ele não
quer que eu faça.” Eu disse: “Eu vou falar com ele”. Ela disse: “Não,
não fale não, que ele está com uma peixeira, uma faca”. Daí eu fui,
falei com ele. E ele disse: “Por que ela está demorando tanto?” Aí eu
expliquei para ele, botei a mão no ombro dele, comecei a conversar
com ele. Daí ele levou para a comunidade dele isso que ele ouviu de
mim. Aqui em Catende, a gente tem um propósito, a entidade, de
fazer esse trabalho de base com os homens. Ainda tem muito machão
aqui na Zona da Mata. (Margarida Maria Alves)

E quando as agressões acontecem com as mulheres organizadas? Como lidar

com um tema que elas trabalham na esfera pública e que um dia já fez parte da vida

delas? Pais e maridos estão no topo do ranking dos opressores das ativistas dos centros

da Mata Sul. Elas podem falar, tanto no Rádio Mulher quanto em suas comunidades, de
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um assunto que está mais próximo da sua realidade do que muitas pessoas nem sequer

imaginam.

Relatos de maus tratos, tortura psicológica, assédio sexual e agressão física

fazem parte da história de vida de muitas das que estão envolvidas com o movimento.

Muitos deles revelados em entrevistas individuais, outros durante os grupos de

discussão e ainda durante o acompanhamento das reuniões das entidades ao longo da

pesquisa. Vinham, quase sempre, acompanhados de muita dor e sofrimento. Elas se

desnudaram. Mostraram marcas no corpo e na alma. Mulheres diferentes, mas com uma

chaga comum. Nos casos listados, um sentimento imperava: o alívio. Todas haviam

superado a violência e falavam disso como um fato do passado.

Foi impressionante notar como essas mulheres se referiram à força que as

alimentou durante a situação de violência: a crença de que ela era fruto do machismo e

do seu rompimento com o patriarcado. Mais um ponto convergente nas histórias: elas

não se curvaram. Algumas denunciaram. Outras não o fizeram por temer represálias

contra os filhos. Todas reconheceram que o apoio de outras companheiras do

movimento foi fundamental para que conseguissem sair do ciclo de violência em que se

encontravam.

Teve um certo dia em que ele bebeu e queria ter relação comigo a
pulso e eu não estava a fim e falei para ele. Então, veja bem, através
da participação no movimento eu aprendi que o meu corpo é meu e
eu utilizo ele do jeito que quero, quando quero e como quero. Então,
ele queria ter relação sexual comigo a pulso e eu não queria e pedi
que ele respeitasse, simplesmente, porque eu não estava a fim e não
queria naquele momento. Ele falou que por ser meu marido, ele
queria e queria mesmo, e partiu para agressão e foi a partir desse
momento que acabou toda a relação entre nós dois. (Chica da Silva)

Teve uma coisa que marcou muito a gente na infância, foi que uma
vez ele [pai] puxou um revólver para atirar nela [mãe]. Ele não teve
coragem de atirar, mas são coisas que aconteceram e eu cresci muito
com essas histórias. Hoje, eu vejo o combate à violência de uma outra
forma. Entrei no movimento com 14 anos e a reação dele [pai] era
dizer que eu ia fazer zona. Aonde eu ia, ele ia atrás... E isso era
motivo de briga, porque minha mãe dizia que eu tinha que ir para as
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reuniões para ser gente. É perturbador, né? Porque você fica com
alguns traumas, com medo de se sujeitar a determinados tipos de
relações ou confiar nas pessoas devido a isso. A gente aprende a lutar
e valorizar essa vida. Eu acho que, quando uma mulher é oprimida,
espancada ou mesmo psicologicamente, ela fica muito fechada. E,
quando a gente conversa isso com as companheiras, a gente se
fortalece. A gente não está sofrendo sozinha. (Cacilda Becker)

As dramáticas situações vividas pelas mulheres da Zona da Mata Sul nos

campos da saúde e da segurança demonstram o quanto a luta do movimento feminista

tem repercutido. Mesmo com os avanços, principalmente, em tornar públicas as

opressões, desnaturalizando-as, o movimento ainda não encontrou respostas

consistentes nem do Estado, nem da sociedade. No campo municipal, o enfrentamento

esbarra no encolhimento e na minimização da responsabilidade das prefeituras com a

qualidade da vida das mulheres, demonstrados pela descontinuidade de programas

estruturais e pela falta de vontade política em atender às demandas da população.

Restam ações compensatórias que, mesmo aplacando as necessidades imediatas de uma

parcela dos(as) moradores(as) da região, tendem a ser vistas pelas feministas como

assistencialistas e responsáveis pela dependência e acomodação dos(as) que as acessam.

Todavia, a resistência de grupos organizados de vários segmentos, sua

participação em locais de controle social e a ascensão das mulheres como sujeito

político nesse palco são as aparentes “novidades” na teia social de uma região que já

viveu tempos de ligas camponesas e de um movimento sindical mais combativo. Há

várias concepções políticas em disputa na Zona da Mata Sul de Pernambuco, e o

movimento feminista percebeu que não bastava apenas fortalecer suas líderes: havia

também a necessidade de uma ação comunicativa capaz de amplificar seu discurso para

todas as esferas da sociedade, na tentativa de provocar mudanças nas relações entre

homens e mulheres e na melhoria da qualidade da vida de ambos.
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          Junto com os sindicatos rurais82, foi pioneiro em enxergar o rádio como um

potencial aliado para tais transformações. Dessa forma, o feminismo se fortalece e se

consolida com eco no Rádio Mulher. O programa é um chamado para que as mulheres

mudem a própria realidade. Se os avanços são lentos é porque se confrontam com

séculos de subalternidade feminina. Entretanto, algo começa a mudar na condição de

vida dessas mulheres. E, ao que tudo indica, a transformação tem a cara e,

principalmente, o som de vozes que ressoam na Mata Sul, como as de Clarice Lispector,

Chica da Silva e Eugênia Moreira:

Eu aprendi a desenvolver a minha vida, mandar em mim mesma,
repassar o que aprendi, porque às vezes a gente encontra mulheres
que conta pra nós que é violentada lá na cama. Eu sempre repasso
isso para elas, que elas têm que participar de reunião para criar uma
força. O gênero não indica que as mulheres têm que ser subalterna a
tudo do homem, à vontade dele. E eu sempre repasso isso nas minhas
reuniões. E elas já mudaram muito isso aí. (Clarice Lispector)

Antes, eu vivia como uma pobre coitadinha. Hoje, não. Hoje eu sou
eu. Uma mulher que sabe se valorizar, se posicionar, uma mulher que
ocupa seu espaço, já com um olhar diferente sobre o mundo, sobre a
sociedade, sobre as pessoas e que as pessoas também têm, hoje, um
olhar diferente sobre aquela mulher que se achava a coitadinha e que
praticamente vivia na sarjeta. (Chica da Silva)

Eu descobri no movimento de mulheres que eu tinha que ser mulher.
Eu tinha que ser dona de mim. Ser dona das minhas atitudes, ser dona
do meu pensamento. Aprendi a não agir através do pensamento do
homem porque a minha realidade de antes era que eu pedia,
perguntava e aceitava, e obedecia. Hoje, eu faço, eu decido e eu ajo.
Então, quer dizer, a minha realidade é outra. Então, como esse
movimento de mulheres interferiu na minha vida? De forma muito
especial, fazendo eu me descobrir quanto mulher, como ser humano,
como gente. Eu sou gente e quero viver. E, para viver, eu preciso
lutar. Não basta só que os outros me ensinem e lutem por mim. Mas
eu tenho que fazer a minha parte, e eu me descubra e faça outras
mulheres se descobrirem. (Eugênia Moreira)

                                                
82 Os sindicatos rurais da Mata Sul utilizavam o rádio desde a década de 1970.
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4. ELAS ESTÃO NO AR

4.1. As Mulheres como Sujeito Político no Rádio

Os dados levantados ao longo das etapas da pesquisa apontam para o

deslocamento das mulheres da Mata Sul do lugar de “receptoras passivas” e “vítimas”

dos enlaces comunicativos da mídia para o protagonismo dessa comunicação. A posição

de fala que elas hoje ocupam tem sido importante para a massificação de suas propostas

em meio a uma esfera pública multifacetada.

A identidade com a luta feminina é cultivada nos círculos de conversa

promovidos pelos grupos de mulheres e pelo Rádio Mulher. A existência de um

momento diário para a divulgação das suas lutas à população lhes confere autoridade

para atuar como porta-vozes das mulheres da região. Trata-se de uma experiência

relativamente nova, uma vez que a organização feminina começou a se intensificar no

início dos anos 1990.

Há uma relação recíproca: o programa é alimentado pela ação política das

ativistas e, por meio da divulgação de informações qualificadas acerca da agenda

feminista, fortalece as entidades sociais locais. Ele cresceu e se consolidou ao mesmo

tempo que deu maior visibilidade para assuntos de interesse das mulheres.

O programa vem sendo assumido, ao longo dos anos, pelas líderes e produtoras

como um “espaço público”, e elas utilizam tecnologias de informação e comunicação

para disponibilizar os microfones para as mulheres que desejam sair da invisibilidade e

exercer seu direito à comunicação.

A interação com as militantes ocorre nas reuniões de pauta e nas avaliações dos

conteúdos apresentados. A seleção dos temas e entrevistas obedece à lógica do interesse

público e qualquer mulher da região pode se manifestar. As reuniões de trabalho são
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compreendidas como momentos de aprendizagem e compartilhamento de saberes entre

dirigentes de organizações, produção e conselheiras do programa. Elas acreditam que,

dessa forma, a realização do Rádio Mulher se constitui em um espaço de formação das

mulheres.

O programa tem levado as ativistas a identificar o papel social do rádio. Como

aliado de primeira hora dos sujeitos coletivos da região, o Rádio Mulher tem mobilizado

a opinião pública diante dos problemas estruturais da Mata Sul, atuando como mediador

entre as reivindicações dos grupos emergentes e a população. Essa apropriação do rádio

pelos grupos de mulheres converge com o pensamento de Gramsci, ao entender que o

mundo da mídia pode ser tratado como mais um espaço de luta pela hegemonia. Trata-

se de uma convocação diária para que elas ocupem seu lugar na sociedade, mesmo que a

saída do ambiente privado para o mundo público se dê sob forte pressão social.

A penetração do veículo em diversas camadas sociais vem sendo imprescindível

para que o movimento consiga se popularizar entre as mulheres da zona rural, uma vez

que, antes do Rádio Mulher, os debates eram restritos a pequenas rodas de discussão

nos grupos situados na zona urbana. Os conteúdos estão sendo acessados por qualquer

ouvinte, o que colabora para a conquista de novas ativistas para a causa.

Compreendemos que essa tática favorece a valorização do rádio pelas mulheres, que

começam a se familiarizar com o veículo e a incorporá-lo em sua prática política como

um meio de resistência ao status quo, como se pode ver nos depoimentos a seguir.

O rádio tem como papel acima de tudo informar, atualizar as
mulheres tanto como mulher, como protagonista e formadora de
opinião, quanto como liderança, liderança feminista. E é exatamente
esse o papel do rádio. (Chica da Silva)

O papel do rádio na vida das mulheres é muito importante. É de
conscientizar, levantar a auto-estima da mulher, orientar e acima de
tudo levantar o desejo da mulher em participar, se envolver e ocupar
os espaços. (Eugênia Moreira)
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O rádio é um meio de comunicação que jamais deve deixar de existir
por causa da informação, que é muito importante, que passa para a
gente, não é? Ora ele passa aquelas informações, ora passa uma
música que deixa a gente com o astral lá em cima. O rádio é um meio
de comunicação muito importante para o ser humano. Principalmente
para aquelas pessoas de baixa renda que, às vezes, têm uma televisão,
mas a televisão não passa todos os canais. E o rádio está ali com elas,
na sua mão. Sempre ouvindo as informações. (Chiquinha Gonzaga)

A experiência do Rádio Mulher, seja para as que atuam diretamente na sua

elaboração, seja para as ouvintes, está possibilitando o esclarecimento da lógica de

produção de notícias e a análise dos conteúdos midiáticos pelas mulheres. São alvos

desse monitoramento, principalmente, a internet, as rádios e as redes de televisão, que,

por vezes, retratam a mulher como objeto, usam termos degradantes contra lésbicas e

gays e discriminam a comunidade negra. A existência desses tipos de programa nas

rádios é repudiada pelas militantes:

O Rádio Mulher é um programa muito especial porque é recheado de
notícias e passa músicas que falam do sentimento das pessoas. E em
referência aos programas de rádio que temos na cidade, só é mais
música. Principalmente essas músicas que agridem muito as pessoas,
as mulheres. Que não merecem nem a pessoa escutar [...]. E o Rádio
Mulher, pena que só é uma hora de programa, passa informações
boas, de todo tipo. Informações judiciárias, informações de médico,
de saúde... Isso é bom para o público que está escutando ver que a
gente não pode só escutar música... Mas hoje em dia a gente liga o
rádio e ouve cada música... e até mesmo as pessoas que gostam de
escutar o rádio criticam isso. (Chiquinha Gonzaga)

Tem programas bons, mas tem programas que deveriam ser revistos,
deveriam ter uma metodologia mais social, deveriam ter um espaço
em que as pessoas pudessem receber informação e não somente ouvir
fofoca, crítica ou aquelas músicas bregas ridículas que chamam a
mulher de prostituta, quenga, safada, rapariga e pronto (Berta Lutz).

O depoimento de Berta Lutz ilustra o quanto a prostituição ainda é um tema

árido para o movimento de mulheres. As líderes demonstram um certo ranço quando

falam das profissionais do sexo. Isso acontece porque o feminismo defende uma

autonomia sobre o corpo que contrasta coma sua mercantilização. Entre o uso de
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expressões politicamente corretas, o respeito à diferença e a construção social no lugar

onde estão inseridas há muitas contradições que a linguagem deixa escapar.

E é justamente por usar termos preconceituosos contra as mulheres em seus

programas que as rádios da Mata Sul estão sendo alvo do monitoramento das ativistas.

E as ofensas não têm ficado sem resposta. As militantes provam que não são receptoras

passivas da indústria cultural e vão à luta quando se trata de defender seus direitos,

inclusive enfrentando os donos dos meios de comunicação. Três ações lideradas por

grupos de Água Preta, Palmares e Joaquim Nabuco se aproximam do que denominamos

de exercício do “controle social da mídia”83. Duas delas foram elencadas pelas líderes e

a última foi presenciada durante a realização da pesquisa.

A primeira ocorreu em 2003. As mulheres dos grupos estavam se sentindo

constantemente agredidas com o tratamento discriminatório que um locutor da Rádio

Cultura AM utilizava ao se referir às mulheres. Elas marcaram uma reunião com o

radialista e a direção da rádio para apresentar vários exemplos do que consideraram

“falta de ética” no exercício da profissão. Exigiram que o profissional da Rádio Cultura

AM se retratasse publicamente. Segundo as líderes, a visita foi educativa e resultou em

maior cuidado do radialista com a linguagem e, para a rádio, na certeza de que sua

programação estava sendo acompanhada pelo movimento de mulheres.

Outra situação aconteceu em 2004, quando as produtoras do Rádio Mulher

descobriram que um dos apresentadores da Quilombo FM estava sendo acusado de

abuso sexual por uma adolescente de 15 anos. Elas comunicaram o fato às organizações

sociais, ao Conselho Tutelar e ao Conselho de Direitos de Palmares. O programa

acompanhou as investigações e constatou, com a polícia, a veracidade das denúncias.

Em seguida, a produção solicitou o afastamento do profissional do veículo por entender

                                                
83 O controle social da mídia ocorre quando a sociedade monitora os conteúdos veiculados e denuncia
qualquer violação dos seus direitos pelos meios de comunicação.
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que o Rádio Mulher não poderia continuar a ser apresentado em uma emissora que

mantivesse um agressor de mulheres em seus quadros. O crime teve grande repercussão

social e o radialista foi demitido, como relembra a conselheira do Rádio Mulher, Lélia

González:

Já teve um caso de uma menina, lá em Palmares, que foi seduzida por
um cara da rádio. Ele foi criticado, porque se ele trabalha numa rádio,
ele não devia fazer o que ele fez. E ele saiu até da rádio. Foi um
problema polêmico na rádio. Isso a gente discutiu em casa, porque, se
ele trabalhava ali, sabia que isso era errado. Por que ele foi seduzir a
menina? Muito errado.

O terceiro caso84 se deu no dia 30 de setembro de 2004. Um grupo político que

apresentava o guia eleitoral no horário posterior ao do Rádio Mulher invadiu o estúdio,

exigindo o encerramento imediato da programação, constrangendo as convidadas e a

produção. Elas não cederam, procuraram a direção da rádio para reclamar e informaram

o público do ocorrido.

Os fatos demonstram o quanto o terreno da comunicação também é atravessado

pelas opressões de gênero e como as organizações de mulheres, ao participar do Rádio

Mulher, também estão se fortalecendo para o diálogo com os profissionais de imprensa

e para o questionamento da violência simbólica praticada pelos meios de comunicação.

4.2. Rádio Mulher, Liderança e Participação Política

O contexto efervescente da Mata Sul é um vasto campo de pesquisa e de

experimentações técnicas e de estilo radiofônico para a preparação dos programas.

Trata-se de uma relação recíproca: o Rádio Mulher transmite a agenda regional e

apresenta assuntos do feminismo, mostrando novos elementos para o dia-a-dia da

                                                
84 Esse caso foi presenciado pela pesquisadora durante a observação participante do programa Rádio
Mulher de 30 de setembro de 2004.
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população. Dessa forma, a ação comunicativa das mulheres não se dissolve no tecido

social, uma vez que elas assumem dois papéis: são militantes e produtoras do programa.

É interessante notar que a dupla identidade das mulheres que colocam o Rádio

Mulher no ar acaba por aproximá-las das ouvintes, que se sentem representadas por

pessoas que estão no seu cotidiano e que tentam reproduzi-lo para outras por meio do

rádio. Essa característica possibilita o intercâmbio de conhecimentos e práticas políticas,

propiciando mais espaço para a expressão da diversidade feminina na Zona da Mata,

como pensam as conselheiras Wilma Lessa, Chiquinha Gonzaga e Cacilda Becker.

O rádio é uma das melhores formas de comunicação, principalmente,
para as mulheres, e eu vejo isso no Rádio Mulher (...). Entendo que as
pessoas que fazem são mulheres e entendo que as outras mulheres
que estão do outro lado sentem a saúde, os problemas do dia-a-dia.
Então, isso tudo é transmitido por elas. Elas sabem como transmitir
porque elas fazem parte desse processo. Ele é feito por mulheres. É
difícil você ver um programa que seja feito só por mulheres. Hoje,
você vê a programação: quando ela não é mista, ela é só masculina. E
eu fico muito feliz porque aqui na Zona da Mata ele é um precursor
nisso, né? Cada pessoa que escutar eu acho que deveria prestar mais
atenção nisso, principalmente as mulheres. (Wilma Lessa)

O Rádio Mulher tem tratado de assuntos diversos. Também tem
tratado muito de assunto de mulheres, e eu acho que é isso que tem
atraído o público feminino que está ouvindo o rádio. E tem muito a
ver com o nosso trabalho. (Chiquinha Gonzaga)

A gente se apoderou desse tempo, a partir do próprio programa de
rádio, que está sendo uma divulgação das nossas ações, das
atividades que a gente faz nas comunidades rurais, a feira de saúde,
bem como das propostas políticas que a gente fez depois da
conferência (de políticas para a mulher) para levar para os candidatos.
A gente percebe que houve essa valorização feminina. (Cacilda
Becker)

Com o Rádio Mulher, o movimento tem conseguido transmitir sua ideologia

para um número de pessoas cada vez maior. Vale destacar que nem sempre é possível

atuar dessa maneira em espaços de articulação política cuja hegemonia é masculina.

Elas fazem isso acessando as tecnologias de informação e aprendendo, ainda, que a

notícia não pode ser vendida como mercadoria. Segundo Martín-Barbero (1997:264), no
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ato de montar e apresentar o programa revela-se um espaço preciso de afirmação

cultural. Não tanto pela ruptura com o cotidiano e sim por sua apropriação

transformadora como afirmação do comunitário. Dessa forma, o Rádio Mulher também

se converte em oportunidade de estar na mídia para uma parcela da população destituída

de autonomia na fala militante, como reforçam algumas das ativistas:

Eu nunca imaginava o que era uma rádio. Eu nunca pensava em ir
para lá. Quando eu fui, fiquei pensando: “Ai, meu Deus, vou entrar lá
naquela sala, que só tem gente mais ou menos”. Quando eu entrei lá,
achei muito interessante, diferente, bonito. E a técnica de áudio mexe
em muita coisa lá. Porque eu não sei ler, mas se eu for traquinar às
vezes eu acho que aprendo. (Anita Garibaldi)

Já fui falar sobre o Programa de Saúde da Família (PSF). Foi a
primeira vez. Em outra rádio eu nunca fui, não. Eu fiquei agoniada
pensando que daria tudo errado, e a produtora disse: “Não é assim”, e
trouxe as perguntas para eu responder. E ali dei a entrevista pela
primeira vez. Foi bom, porque me deu oportunidade de passar meus
conhecimentos para o pessoal, para os ouvintes. Em outras rádios não
temos essa chance. E se a gente for, tem que pagar cada minuto que a
gente está ali. No programa Rádio Mulher, não! Você tem direito à
voz e à fala. (Lélia González)

O que eu aprendi, assim, foi como falar com as pessoas, que eu
desenvolvi um pouquinho. Que até na sala de aula eu disse assim:
“Olha, minha gente, eu vou fazer o curso para ser locutora de rádio”.
(Chiquinha Gonzaga)

Dificilmente a gente consegue colocar uma notinha no programa
comprado, que é o da Rádio Cultura. Para mandar é pago também.
Então, de qualquer forma, não é um espaço aberto e exclusivo para a
gente [...]. Com o Rádio Mulher é diferente. Já tem o nome mulher.
Então é um programa específico para as mulheres, no qual as
mulheres têm espaço total e absoluto de mandar seus recadinhos,
notinhas e, acima de tudo, informação dentro do movimento de
mulher. (Chica da Silva)

Tal ação reforça a participação das ativistas no conselho de programação.  Entre

suas atribuições, estão a busca de informações, a crítica dos temas e das abordagens

veiculadas, a sugestão de assuntos para a produção e a participação em entrevistas. A

criação do conselho foi uma das primeiras iniciativas do CMC e de grupos de mulheres

da Mata Sul ao idealizarem o Rádio Mulher. Ele foi instituído em 1997 e, na sua
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primeira composição, reunia jovens ativistas dos municípios de Joaquim Nabuco, Água

Preta e Palmares.

Na época, o programa era gravado no Recife e exibido pela Rádio Cultura AM.

Elas aprenderam técnicas radiofônicas para avaliar os conteúdos noticiados com a

produção, composta por jornalistas contratadas pelo CMC. Em 1999, as conselheiras

assumiram a produção e o programa passou a ser apresentado ao vivo.  A segunda

reformulação se deu em 2001, quando as entidades locais convocaram suas participantes

para a formação de um novo conselho, que passou a ser mais efetivo em 2003.

No início, o que eu verificava é que as mulheres não conseguiam ver
no Rádio Mulher o espaço delas. Elas achavam que o centro [CMC]
era um espaço e que o Rádio Mulher era outra articulação. Hoje, elas
reconhecem que o Rádio Mulher é um mecanismo importante no
trabalho que elas fazem lá no seu município e na sua comunidade.
Esse reconhecimento fez com que elas começassem a ver esse
conselho, que já existia desde a proposta inicial, como um lugar
importante. Elas começam a se enxergar, começam a se ver,
começam a ver seus assuntos tratados e a reconhecer o quanto o
programa foi importante para o papel que elas desenvolvem no seu
município [...] para que o Rádio Mulher continue sendo esse lugar,
esse megafone, esse microfone de amplificação de discussão das
agendas das mulheres na Região da Mata Sul, das suas demandas,
propostas e reclames (Cristina Tavares).

As conselheiras são um elo a mais entre os grupos de mulheres, o programa e a

população. Elas ajudam as produtoras a diagnosticar como os conteúdos são recebidos e

utilizados pelo público. Dessa forma, detectam alternativas para melhorar a interlocução

do Rádio Mulher com a sociedade. Suas reuniões ocorrem mensalmente. São momentos

de avaliação das lutas sociais e de como elas estão sendo abordadas pelo programa.

Estar no conselho significa interferir em áreas pouco dominadas85 pelas mulheres: a

parte técnica e a locução no rádio.

A gente também tem a televisão dentro de casa. Mas ao rádio a gente
tem mais acesso. E principalmente o Rádio Mulher, porque, além de
ter acesso, a gente tem assento no conselho. E a gente está inteirada

                                                
85 O rádio está sendo paulatinamente apropriado pelas mulheres. Um exemplo disso é a Rede de Mulheres
no Rádio, uma articulação política com ação em vários Estados do Brasil.
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de tudo. É um grupo que fica adquirindo informações para a gente. O
que a gente manda elas fazem e repassam tudo direitinho. A gente
fica como se fosse uma linha, uma ligação, que tem com o Rádio
Mulher. Tem uma ligação que leva a informação para toda a zona
rural, que é onde mais a gente trabalha. (Margarida Maria Alves)

O conselho ajuda o programa dando sugestões para o espelho,
trazendo os acontecimentos dos municípios. É uma forma liberal,
democrática, de fazermos parte do programa. Às vezes, vai acontecer
algo muito importante no município, a gente convoca o Rádio Mulher
e ele vai e faz as entrevistas. É muito importante. (Alice Tibiriçá)

Eu gosto do conselho porque lá eu tenho prioridade da fala. Se tem
alguma coisa para falar, fale! Se tem alguma para informar, fale. Tem
o direito da fala. (Lélia Gonzalez)

As conselheiras são engajadas no movimento. Elas podem dar para as
meninas que estão no rádio uma leitura do que as mulheres querem.
O que querem ouvir, desde a música, as entrevistas que são faladas
[...]. Elas [as produtoras] fazem anotações, e nós também. Depois
daquilo ali, a gente vê: “Olha, melhorou mesmo, hein?”; “Olha, tava
falando rápido e diminuiu mais, né?” Nós somos uma célula. Todo
mundo de mãos juntas levando o rádio. (Wilma Lessa)

O discurso feminista e o dos demais sujeitos políticos vêm sendo reeditados pela

produção do Rádio Mulher com uma linguagem acessível para o público. As notícias de

opressões sofridas pelas mulheres geralmente são humanizadas com casos reais que

aproximam as histórias da vida real dos ouvintes. Esse jeito de narrar a realidade

implica maior empatia com a audiência, que se identifica com os relatos. Isso acontece

porque as produtoras têm propriedade para apresentar temas com os quais têm

proximidade e que são alvo das lutas das quais participam. No fim, as líderes também

saem fortalecidas como fontes de informação sobre a situação feminina na Mata Sul,

uma vez que, durante o programa, podem dialogar diretamente com as mulheres das

comunidades, dos engenhos e das cidades. Assim, o Rádio Mulher presta um serviço

público e favorece o empoderamento das ativistas, como reconhece a diretora do

programa:

O objetivo dele é informar, mobilizar e fortalecer os grupos de
mulheres da Mata Sul. Com esse objetivo inicial do programa, ele
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vem cumprindo sua missão e a gente observa isso a partir do
fortalecimento individual das lideranças de mulheres na região da
Mata Sul, do fortalecimento coletivo dos seus grupos e do seu
fortalecimento pessoal nas suas relações sociais. Esses são
indicadores de que, de fato, o programa tem impacto importante na
vida dessas mulheres. (Cristina Tavares)

Mas não tem sido fácil para uma mulher se consolidar como líder do movimento

na Mata Sul. Felipa de Souza, produtora do Rádio Mulher, enfatiza que, mesmo tendo

acesso a conhecimentos e ânsia por dividi-los com a sociedade, precisou provar que

tinha habilidades para atuar como porta-voz do seu grupo. Analisamos essa situação por

duas vertentes. Por um lado, percebemos seu desejo de assumir uma postura mais

radical em defesa das lutas das mulheres. Por outro, identificamos que o os grupos têm

critérios que dificultam o reconhecimento de suas líderes.

Quando eu comecei a participar do movimento tinha vários espaços
que precisavam de alguém para fazer uma fala... E ninguém nunca
me chamava. Eu era sempre a locutora do Rádio Mulher. Eu ficava lá
intocada. Ninguém me via como uma líder. Aí eu disse: “Vou estudar
mais. Vou fazer curso de liderança, disso e daquilo, para ver se
alguém me enxerga”. Olha, eu sei falar sobre aborto, HIV, gestantes
positivas... Só que ninguém me encarava dessa forma. Agora quando
tinha uma palestra: “Chama ela para falar...” Eu queria exercitar os
meus conhecimentos, ver como era você falar uma coisa e as pessoas
fazerem um questionamento, críticas, não serem de acordo. Como
funciona essa dinâmica desse processo social, esse trabalho de
formiguinha. Eu comecei a receber convites das meninas para fazer
palestras, mais sobre questões de saúde. Acho que por causa da
relação com o programa. Mas aí está tudo misturado... Porque a gente
do Rádio Mulher está sempre à disposição do movimento... para fazer
a parceria não só dentro do programa, mas em outros espaços
também. (Felipa de Souza)

4.3. Rádio Mulher, Oralidade e Novas Tecnologias

O cruzamento das informações obtidas com base na observação participante do

Rádio Mulher, das reuniões dos grupos e do conselho demonstrou que as militantes têm

efetivamente influenciado no programa. Os diferentes saberes das mulheres ali

representadas não significam entraves nem na recepção nem na produção, uma vez que
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todas se manifestam sobre o que ouvem, independentemente do seu gral de

escolaridade. Isso ocorre devido à valorização dos conhecimentos e da experiência das

mulheres, que não tiveram acesso à educação formal, mas que, nem por isso, são

excluídas dos grupos. Pelo contrário, muitas das que eram analfabetas conseguiram

aprender a ler e escrever incentivadas pelas entidades.

Outro aspecto relevante a ser considerado é que a popularidade do rádio,

principalmente na zona rural, é reforçada por sua junção com a oralidade. As

características do veículo permitem que a cultura e as tradições da comunidade possam

ser repassadas para as novas gerações sem que as pessoas tenham muitas dificuldades

de acompanhar as transmissões.

O resgate da cultura oral, a aprendizagem das tecnologias e seu uso social

caminham de mãos dadas com a produção do Rádio Mulher. A compreensão da técnica

vem no bojo da importância em democratizar o acesso às informações e ampliar os

debates acerca dos temas de interesse público. O uso da internet é pensado para

potencializar as capacidades comunicativas das mulheres, encurtar distâncias e facilitar

a organização de ações políticas em rede.

Com o surgimento da internet se cogitou que jornais, rádios,
impressos e publicações iam sucumbir às novas tecnologias de
informação e comunicação. E o que a gente tem experimentado é que,
muito pelo contrário, a internet, como uma nova tecnologia de
informação, veio fortalecer ainda mais essa ação em rádio. Através da
internet a gente tem acesso a informações com muito mais rapidez,
um volume muito maior e uma diversidade de fontes incalculáveis.
Esses recursos possibilitam que a gente veicule conteúdos muito mais
consistentes e qualificados e muito mais atuais num programa de
rádio. (Cristina Tavares)

O depoimento da diretora do programa confirma o que foi sentido na prática: as

mulheres se mobilizam para que o Rádio Mulher se torne cada vez mais plural e

participativo e a utilização da internet tem possibilitado maior interação entre os grupos

e o programa, visto como caixa de ressonância dos debates que repercutem na vida
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social da região. As entidades, que estão entrando na era da inclusão digital, transitam

sem dificuldade entre os elementos da cultura oral e as redes de informática. Um

exemplo disso é que, no programa, os “recadinhos na base”, os círculos de conversa e as

reuniões presenciais são complementados com as articulações via e-mail.

Já estamos mais modernas. Já estamos usando a internet como um
meio mesmo de estarmos nos comunicando. Mas eu acredito que
mesmo aqui, na prática, na região, a gente vai muito pela conversa
quando nos encontramos em atividades. Seja de conselho, de
articulação, seja de movimento no meio da rua, de Rede de Jovens.
Onde a gente se encontra tem espaço e tem momento de estar
conversando sobre alguma coisa. (Berta Lutz)

Apesar das tecnologias e da facilidade de a gente se comunicar, ainda
é muito importante aquele recadinho [...]. Ir lá na base [...]. Eu
trabalho muito com o pessoal na zona rural. É muito importante
aquele recadinho. A gente ir pessoalmente lá: “Olha, tal dia é a
reunião”. (Adalgisa Cavalcanti)

Por mais que a tecnologia tenha avançado e existam hoje aquelas
pessoas que estão navegando na internet, eu ainda fico e ainda digo, e
tenho segurança no que digo [...]. O mais importante para a
comunicação com a população, principalmente aqui na Mata Sul, é
programas de rádio. Principalmente o programa Rádio Mulher.
(Eugênia Moreira)

Por mais que o meio de comunicação seja avançado, uma coisa que
eu acho muito importante [...]. Fico muito nervosa no meio dessas
máquinas, mas é a fala [...]. É a gente se comunicar com o outro, falar
sobre o nosso dia-a-dia, falar sobre o que está acontecendo no nosso
município, falar do que está acontecendo no mundo. É muito
importante a fala. (Wilma Lessa)

A descoberta das potencialidades dos meios eletrônicos tem animado as

militantes, que demonstram firmeza no que querem ao aprender a lidar com as

ferramentas da comunicação, que visam acelerar a troca das informações e oportunizar

o acesso de outras mulheres da localidade.

Foi com esse pensamento que elas deram um salto maior em 2005,

implementando em Palmares o Núcleo de Produção de Conhecimentos, que abriga a

produção do Rádio Mulher, uma sala de reuniões, uma de acesso à internet e um espaço

multiuso para pesquisas e consultas às publicações feministas. Os movimentos vão
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contar com a assessoria de três jovens líderes qualificadas em tecnologia digital para

ensinar suas ativistas a usar os computadores e a internet. Trata-se de um dos resultados

do projeto Conexão.G86, em parceria com a Fundação Banco do Brasil e o Ministério

das Comunicações.

4.4. Esfera Privada e Igualdade no Rádio Mulher

A recepção não é um ato isolado, conecta-se com a “leitura” que as pessoas

fazem do mundo. É influenciada pelo contexto social e pela bagagem cultural dos

indivíduos. Portanto, neste estudo entendemos que a apreensão da realidade não se

restringe ao que é apresentado no programa Rádio Mulher. Compreende a visão das

líderes das lutas sociais e como elas se articulam para discutir princípios do feminismo

na sua comunidade, bairro e município. Engloba as experiências e opressões que as

mulheres sofrem no seu cotidiano e os reflexos do patriarcado em sua vida e nas formas

convencionais do que é “ser homem” e “ser mulher” na sociedade atual.  Todos esses

elementos combinados colaboram com o jeito de ver, ouvir e ler peculiar de cada

pessoa. Significa dizer que não podemos desconectar os seres humanos do ambiente

onde foram socializados para analisar a recepção dos conteúdos massivos.

As relações familiares compõem um elemento significativo neste estudo porque

muitas das discussões provocadas pelo programa ocorrem na casa dessas mulheres e o

diálogo se dá com o marido, os filhos e os familiares, como corrobora Martín-Barbero

(1997:305) ao dizer que “o tempo familiar é o que medeia e possibilita sua

comunicação”.

                                                
86 Projeto aprovado pelo programa Gênero, Reprodução, Ação e Liderança (Gral), da Fundação Carlos
Chagas, em parceria com a Fundação MacArthur e o Instituto SOS Corpo. Objetivou o desenvolvimento
de oficinas que primaram pela inclusão digital de líderes dos grupos de mulheres da Zona da Mata
Sul/PE, sob a coordenação da diretora do Rádio Mulher.
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Ao logo da pesquisa, as entrevistadas relataram inúmeras situações de opressão,

colocando o ambiente familiar como o lugar onde as desigualdades de gênero se

manifestam com mais força.  Elas citaram casos em que os homens se recusavam a

ajudar na divisão de tarefas domésticas, dizendo que elas é que deveriam se ocupar dos

cuidados com a família. A dicotomia entre esfera pública como espaço masculino e

esfera privada como espaço do feminino, uma construção histórica e cultural, tem sido

muito difícil de superar, mesmo para as militantes:

Eu tinha até uma relação de abertura com o meu marido, mas na hora
de ver as tarefas de casa eu ficava com tudo sozinha. Eu não achava
justo [...]. As atividades eram coisas de interesse meu e dele. Claro
que ele quer dormir em uma cama limpa... Eu não achei assim um
sentido de por que eu só fazer [...]. A gente já tinha feito programa de
rádio falando sobre as atividades domésticas e a enquete desse
programa foi: “Vocês acham que as atividades de casa devem ser
feitas só pelas mulheres ou devem ser divididas?” [...]. A importância
dos companheiros, não só maridos, de dividir... Eu lembrei dessas
coisas e comecei a olhar para a minha realidade. Foi quando eu
comecei a gostar de sentar para conversar essas coisas. Vamos
dividir, fazer essa negociação. (Felipa de Souza)

A integrante do Centro das Mulheres de Catende Margarida Maria Alves, que

atua há 20 anos nos movimentos sociais da zona da mata, ressalta o apoio do esposo e

do filho como  importantes na sua trajetória política:

Eu acho que eu estou até hoje dentro do movimento por causa do
meu filho e do meu marido. Por causa de mim também, mas eu acho
que por causa dos dois, que dão muita força. Meu filho tem dezesseis
anos, mas é uma criança muito esclarecida, muito [...]. Eu não sei
nem dizer. Eu sei que eu existo hoje aqui nessa entidade [...]. Se eu
digo em casa: “Vou desistir”, meu filho diz: “Desistir, mainha,
construiu uma coisa tão bonita e vai desistir? A senhora não consegue
mais ficar em casa”. Realmente. Eu estou hoje no movimento e
agradeço a João Paulo e a Alfredo, meu filho e meu marido.

As contradições em sua vida familiar começam a ser percebidas. O que chama

atenção é que, mesmo estando na militância há tanto tempo, ela só começou a refletir

sobre sua situação ao ouvir o depoimento de outra mulher no programa. Os incentivos

do marido e do filho não se traduzem em assumir maior responsabilidade com os
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serviços da casa, o que seria essencial para que a militante desfrutasse de mais tempo

para conquistar o mundo público. Ela admite que sempre sobra maior carga de trabalho

doméstico para as mulheres e que continua tendo que dar conta de quase todos os

afazeres do lar.

Eu achei interessante foi quando a menina disse [no Rádio Mulher]:
“Para sair de casa, eu passo, lavo, faço tudo. Quando eu chego está
tudo desarrumado”. Eu tomei aquilo para mim, porque, mesmo o meu
filho e o meu marido me dando força e distribuindo as tarefas, o
compromisso é nosso. Ele [marido] faz aquela coisa assim por fazer.
E quando eu vou para aqueles compromissos fora, reuniões, eu passo
três, quatro dias lá fora, eu chego e, às vezes, a casa está bagunçada.
Aí eu digo: “Bem que eu ouvi isso no rádio” [Rádio Mulher]. O
compromisso é nosso e você faz só por fazer. Ele diz [marido]:
“Você ainda viaja e ainda diz que a gente não fez as coisas”. Eu sinto
que o interesse da gente e a responsabilidade são bem maiores do que
os deles. Isso é uma coisa que eu acho que não vai mudar nunca.
Mesmo a gente tendo aquele companheiro que é compreensivo, essa
relação ainda deixa muito a desejar. (Margarida Maria Alves)

Pelo visto, o Rádio Mulher está contribuindo para que as ouvintes questionem a

“convenção social” de que as tarefas domésticas são compromisso apenas das mulheres

e se rebelem contra a divisão sexual do trabalho, uma das expressões do machismo. O

mais intrigante é que a maior parte das ativistas ouvidas por esta pesquisa assumiu ter

problemas para dialogar com o marido sobre o compartilhamento dos serviços da casa,

como reforçam Clarice Lispector e Cacilda Becker ao analisar suas relações conjugais:

Tem homem que ainda está duro para compartilhar com a mulher as
tarefas de casa, dinheiro. Acha que só ele é que deve carregar o poder
nas mãos. (Clarisse Lispector)

Ele [o marido] é uma pessoa que também é do movimento, de
reforma agrária, mas também tem dessas coisinhas e, apesar de falar
que é “companheiro”, aquela coisa toda, ainda existe o ciúme, aquela
forma mais autoritária de falar, a preguiça de dividir as tarefas dentro
de casa. Não é porque é uma pessoa do movimento que eu me sinto
às mil maravilhas. É meu companheiro, mas a gente ainda está se
adaptando. A gente enfrenta várias barreiras, mas é superável.
(Cacilda Becker)
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Convém ressaltar neste estudo que os assuntos pautados no Rádio Mulher não

estão desvinculados dos debates ocorridos nos centros de mulheres. Eles repercutem

socialmente e são refletidos pelas sócias, nas conversas com as vizinhas e nas

comunidades, interagindo com o cotidiano dessas relações e com as competências

comunicativas das mulheres organizadas e ouvintes.

Isso não significa que as reivindicações do movimento que vão ao ar são

automaticamente aceitas pela sociedade. Ao contrário, o pioneirismo do programa em

contestar as desigualdades entre homens e mulheres tem enfrentado posições

conservadoras. Tal fato não intimida as militantes, que, em algumas oportunidades,

inclusive no lar, recorrem ao Rádio Mulher para discutir temas centrais do feminismo,

como a igualdade:

Sobre igualdade, o homem e a mulher devem ter a mesma coisa. Ele
[o marido] ouviu isso no programa e disse: “Bem que você dizia que
a mulher tem a mesma igualdade do homem”. E eu disse: “Não,
quando eu dizia, você dizia que eu era errada, que essa coisa de
reunião não dava”. Eu disse a ele que nesse negócio de reunião a
gente aprende muita coisa sobre as mulheres. (Lélia Gonzalez)

Mas tem acontecido em todo o movimento de mulheres um avanço
muito grande. Pior seria se as mulheres não estivessem nesse
movimento [...]. Em casa a gente discute bastante sobre igualdade. A
gente é quase, mais ou menos, igual. Mas ainda falta alguma coisinha
porque são dois homens contra uma mulher. (Margarida Maria Alves)

Alcançar a igualdade ainda é um sonho para as organizações de mulheres da

Mata Sul. O discurso das líderes, por vezes, ainda reflete desigualdades arraigadas na

vida delas e acaba reproduzindo a suposta superioridade masculina. Transformar esse

jeito de pensar expresso pela linguagem é mais um desafio para um movimento cujas

representantes ainda tentam se despir de valores socioculturais com os quais foram

educadas.  É o que diz a conselheira:

Um dia eu disse assim [para o marido]: “Olhe, eu sou eu e você é
você. Então você faz por você e eu vou fazer por mim”. “Mas quer
dizer que a gente vai se separar?” “Não, não vai haver separação... Só
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que a gente tem que ser igual, os direitos têm que ser iguais, eu na
classe feminina e você na masculina. Sei que você tem um ponto a
mais porque é a autoridade da casa, mas eu também, como rainha da
casa, tenho autoridade e tenho que mandar em mim mesma. Tenho
que mandar no meu corpo. Se é meu, então quem manda sou eu. No
seu, quem manda é você. E ambos juntos vamos combinar os direitos
iguais, as tarefas iguais. Porque se você trabalha lá no campo eu
também trabalho, chegando em casa você tem que me ajudar”.
(Clarice Lispector)

Se elas ainda não conseguiram esse objetivo, estão provocando a população a

repensar a natural perpetuação de diferenças sexuais baseadas em conceitos biológicos e

religiosos. Para quebrar os tabus, elas investem na informação e no debate político,

convidando outros movimentos a somar-se à sua luta. A “ousadia” vem provocando

reações machistas:

Já escutei pessoas falando que depois do Rádio Mulher tem mulheres
por aí que estão ficando muito atrevidas. Estão se metendo onde não
cabem e tudo mais. Quer dizer, não é verdade. Elas estão se
capacitando, aproveitando esse meio de comunicação para se
preparar. Isso é que é verdade. (Eugênia Moreira)

Eles diziam que a gente incentiva as mulheres a ser contra os
maridos. (Ruth de Souza)

A gente nunca teve nenhuma reação extrema com relação ao
programa Rádio Mulher. Para os comentários que a gente escuta de
homens que dizem que não permitem que a esposa ouça o Rádio
Mulher porque é um programa que fala de safadeza, de camisinha ou
porque quer ditar o comportamento sexual dele com relação a sua
mulher ou é um programa que quer dizer para ele que bater na mulher
dele – que não pertence a ele – é crime. Então é claro que isso causa
muito desconforto para a sociedade machista da Mata Sul. (Cristina
Tavares)

“Ficar mais atrevidas”, “mais sabidas”, mais independentes. É exatamente isto

que os grupos de mulheres estão perseguindo: a libertação feminina das amarras sociais

que as mantêm presas ao conservadorismo. E, quando elas tomam consciência do seu

valor social, chegam a amedrontar muito machão. Na verdade, os homens temem perder

um poder que sempre lhes pertenceu, mas que agora está cada vez mais ameaçado.
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A maioria dos homens diz para a gente que tem medo da gente, que a
gente é muito independente. Então, essas mulheres independentes dão
medo se elas vão querer mandar nos homens. Que o feminismo é o
machismo ao contrário, que na verdade nós somos é machistas e que
ficamos com essa história de que é feminista. Eles dizem mesmo na
cara: “Vocês são é machistas e ficam com história de ser feministas”.
E até usam, dizendo que a gente ajuda as mulheres a trair os homens,
porque a gente diz que mulher tem que trabalhar fora de casa
também, além de cuidar dos filhos, tem que ter a dupla jornada, né?
Além de cuidar da casa, dos filhos e do marido, ela tem o direito de
trabalhar fora, de se divertir. Mas eles acham que não é desse jeito,
não. Que não pode ser assim, não. A gente tem muito embate com os
homens do município por causa disso. (Patrícia Galvão)

Hoje eu faço palestras educativas com as outras companheiras da
zona rural. Nelas a gente mostra os direitos e os deveres da mulher.
Porque são mulheres que não sabem muitas vezes... É aquilo que o
marido quer. E a gente vai lá e mostra. Não querendo colocar a
mulher contra o marido e sim mostrar a ela os direitos que nós temos
como mulheres. Outra coisa que gratifica muito a gente do
movimento é que antes a gente não era respeitada como mulher.
Quando se falava do grupo de mulheres do Centro das Mulheres de
Catende, perguntavam: “Quem são essas mulheres?” Hoje a gente
amedronta. Quando dizem: “As mulheres do centro vêm aí”,
geralmente escutamos: “O que será que elas querem?”. (Ruth de
Souza)

Será que realmente apenas as mulheres devem assumir os cuidados com os

filhos e a casa? Na fala de Patrícia Galvão, encontramos, mais uma vez, traços do

machismo, porque ela, indiretamente, legitima que o lugar da reprodução é da mulher e

o da produção é do homem. A “dupla jornada” não pode ser uma imposição para a

libertação feminina e sua inserção no mundo do trabalho. As mulheres que não

quiserem aderir têm esse direito e não devem ser discriminadas pelo movimento.

Outro problema a ser enfrentado pelos grupos é a desinformação das pessoas

acerca do feminismo. E quando a ignorância se alia ao senso comum de que toda

feminista é mal amada, não gosta ou é inimiga dos homens, é que fica pior. Uma das

estratégias que os conservadores usam para tentar atingir as ativistas é questionar a

orientação sexual delas. A ignorância, por vezes, é tão gritante que muitos relacionam,

necessariamente, o feminismo ao lesbianismo, o que se traduz em mais uma opressão de

gênero, porque as lésbicas são paulatinamente agredidas por um machismo que não
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reconhece e desvaloriza a livre escolha delas. A interdição da liberdade de orientação

sexual é uma ameaça aos direitos humanos das mulheres.

Ele (o marido) começava a dizer que eu estava com homens, que lá
tinha um bando de sapatões. Essa foi a maior dificuldade que eu tive
e mesmo assim não desisti, porque tinha outras companheiras que
sempre me incentivavam: “Não, mas vai ser sempre assim, o meu
também é assim, você vai ter de quebrar esse tabu dele”.  (Josefina
Álvares de Azevedo)

Ele diz que vai ter sapatão dando em cima de mim. (Cacilda Becker)

A usual associação entre feminismo e lesbianismo não tem feito as mulheres

organizadas desistir de sua luta. Entretanto, muitas ainda não compreendem o

lesbianismo como uma expressão legítima do afeto e da sexualidade humana, mesmo

sabendo que a defesa dos direitos sexuais é um dos pilares do feminismo. Na verdade,

as feministas vêm se esforçando para que tais questões sejam inseridas nas bandeiras de

luta de todo o movimento, mas nem sempre contam com a adesão das companheiras. O

reconhecimento do lesbianismo e o direito ao aborto são temas áridos para a totalidade

das mulheres organizadas, uma vez que se confrontam com dogmas religiosos e

conceitos patriarcais que tentam enquadrar todas as mulheres na heterossexualidade

compulsória e impedir a autonomia para decidir sobre seu corpo.  Esses terrenos estão

sendo explorados pelo Rádio Mulher na tentativa de quebrar as resistências.

Quando a gente fala sobre homossexualidade é um bicho-papão aqui.
O povo liga e esculhamba às vezes. Engraçado que a gente já fez um
programa aqui em que foi Íris que foi falar sobre homossexualidade.
Ela não falou “os homossexuais, as homossexuais”. Ela disse “nós
que somos homossexuais”. Na época, tinha um locutor que fazia a
técnica. Ele não estava mais agüentando ficar ali sentado, ele queria
levantar, se sentindo mal. Quando Íris saiu para ir ao banheiro, ele
falou: “Meu Deus, o Rádio Mulher hoje está doido. Só tem sapatão”.
Eu não fiquei preocupada porque imaginei que ele pelo menos ficasse
calado, sabe aquela coisa do respeito. (Felipa de Souza)

Na Rádio Quilombo a experiência que temos é ficar muito à vontade
para trazer temas polêmicos, como o aborto e a orientação sexual,
lesbianidade [sic], homossexualidade. Então, do ponto de vista da
relação com a rádio na interferência desses conteúdos, não sofremos
essa reação... o Rádio Mulher é um veículo que traz como nenhum
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outro essas discussões que as pessoas não têm oportunidade de
apreciar em nenhum outro veículo da Zona da Mata Sul. O que
parece um problema na verdade é um potencial do Rádio Mulher.
Então quando a gente vem falar sobre lesbianidade [sic], nenhum
outro veículo da Mata Sul trata a lesbianidade [sic]com seriedade, de
forma qualificada com pessoas qualificadas para discutir esse tema.
(Cristina Tavares)

O que a gente sente também aqui é a questão do homossexualismo.
Hoje a gente já consegue ver casais que não têm a mesma vergonha.
O programa de rádio fala muito das diferenças e do respeito que
também se deve ter. (Cacilda Becker)

O que as militantes constatam é que as reações conservadoras estão vindo mais

do público masculino. Isso tem levado o movimento a tentar estabelecer diálogos com

os homens, seja nos espaços de ação da sociedade civil, seja nas comunidades. A

interação com eles é marcada por avanços e retrocessos, porque nem sempre estão

dispostos a reconhecer o machismo internalizado. A aproximação também é uma forma

de fazer a população entender que o Rádio Mulher não é exclusivo do público feminino,

mas para toda a sociedade. É claro que ele prioriza o fortalecimento político das

mulheres, mas as informações transmitidas levam em consideração o interesse público.

Assuntos tidos como tipicamente masculinos, como câncer de próstata e disfunção

erétil, têm sido apresentados com boa receptividade entre ouvintes de ambos os sexos.

Já no laboratório que meu marido trabalha, que tem mais homens,
também lá se escuta muito o Rádio Mulher. Eu acho que esse Rádio
Mulher interessa a muita gente e tem até uns homens que sabem os
temas todinhos que passaram no dia e que eu não sei. E meu marido
diz: “Você escutou o Rádio Mulher? Não? Mas, menina, hoje passou
uma matéria tão importante!” (Rose Marie Muraro)

Não é que os homens deixaram de ser machistas e que a maioria dos
homens está escutando o programa. Isso não está acontecendo. Mas
os homens estão se acostumando [...]. Eles trouxeram uma boa
avaliação para comigo nas viagens de kombis, dizendo que o
programa é muito bom. Então, me deu a entender que os homens
estão escutando sim o programa Rádio Mulher. Estão aprendendo
com isso. E a minha avaliação é que está melhorando a
conscientização na cabeça dos homens. (Eugênia Moreira)
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O que os homens parecem desconhecer é que, quando o Rádio Mulher apresenta

o tema DSTs, por exemplo, está falando para todas as pessoas, independentemente de

sexo ou orientação sexual. Nota-se que o mais importante é o alcance da notícia e o que

ela poderá trazer de positivo para quem está ouvindo.

4.5. Os Lugares de Recepção e os Usos das Informações

A mobilidade do rádio coopera para a existência de inúmeros espaços de

recepção do Rádio Mulher. Durante as etapas do estudo foram colhidos relatos de

ouvintes que se reúnem junto do caminhão do engenho para ouvir o programa, de

estudantes que recorrem ao Rádio Mulher para fazer pesquisas e trabalhos escolares, de

servidores da saúde que ouvem para se atualizar quanto aos direitos reprodutivos

femininos e até de motoristas do transporte alternativo que sintonizam o rádio no

programa para saber o que as mulheres estão discutindo.

Eu vinha do Recife um dia desses e fiquei maravilhada com o
motorista do transporte alternativo. Quando a gente ia chegando ali
perto do Cabo, ele disse: “Espera aí, eu vou passar para a Rádio
Quilombo que vai começar o Rádio Mulher”. E estava um assunto
muito interessante sobre violência. E eu disse: “O senhor gosta do
Rádio Mulher?” Ele disse: “Não perco um”. Eu fiquei maravilhada
com isso. Aqui tem a Associação dos Motoristas Alternativos. Água
Preta tem. Catende tem. Palmares tem. E todos eles se ligam na
Rádio Mulher diariamente. (Alice Tibiriçá)

Se não fosse o Rádio Mulher a gente ficava um pouco isolada. Ia
saber através de evento ou mais tarde. Pelo Rádio Mulher até dentro
de casa estamos aprendendo e ouvindo aquelas novidades que estão
se passando... É possível aprender e muito. Principalmente aquelas
mulheres que não têm acesso a nada [...]. Elas deixam o que estão
fazendo e sentam e vão escutar as notícias do Rádio Mulher [...]. Que
provoca discussão sobre a saúde da mulher, o corpo, a sexualidade, a
adolescência, desde criança até a adolescência e a terceira idade.
Tudo isso nós estamos informado. (Clarice Lispector)
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Na busca de referenciais para a análise dos lugares de audiência e das relações

que se estabelecem em torno da recepção, a pesquisa se deparou com as particularidades

da recepção das mulheres organizadas e os inúmeros usos que elas têm feito com

conteúdos apresentados pelo programa. Investigar as formas de envio e a chegada das

notícias nos diversos ambientes também foi descobrir as apropriações e as replicações

que as pessoas fazem com elas e o revelador impacto causado por essas informações na

vida de tais pessoas.

Em casa, na escola, no trabalho, na internet, na sede da entidade. O programa

vem sendo acessado por um público tão diversificado que não se pode mensurar

exatamente o perfil da audiência do Rádio Mulher nem o número absoluto de ouvintes.

Todavia, o alcance do programa tem surpreendido a produção, que muitas vezes se

depara com ligações de pessoas oriundas de cidades das quais elas nunca ouviram falar.

São homens e mulheres que hoje recebem informações sobre assuntos nunca antes

abordados no rádio naquela região. Desse jeito, o Rádio Mulher também pode ser

compreendido como um programa que colabora com a formação de opinião na Mata

Sul.

Outra face da “prestação de serviço” do programa é a mobilização das mulheres

para participar de reuniões, eventos e campanhas de interesse social. Para Margarida

Maria Alves, coordenadora do Centro das Mulheres de Catende, o programa tem

facilitado o contato com as companheiras que residem nos engenhos:

Antes era complicado porque a gente não tem transporte, não tem
carro. No inverno os carros não entram para os engenhos [...]. A
gente ia na usina e pegava uma carona. Na usina todos os
administradores têm aquele rádio. A gente ia à central da usina e
pedia para a central entrar em contato com o administrador para o
administrador entrar em contato com a mulher. E não dava certo,
porque às vezes o administrador muito machista não repassava para a
mulher. E quando a gente encontrava a companheira que morava lá
em São José da Prata, lá em Sítio do Boi, lá em Manaus, é tudo
comunidade muito longe. E a gente conversava com ela. “Mas,
companheira, por que você não veio?” “Não, não me deram recado
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nenhum”. Agora ficou muito mais fácil. Raramente a gente usa o
rádio para confirmar. E quando a gente usa o rádio para confirmar,
elas dizem: “Mas eu já ouvi no Rádio Mulher, não é aquele?” Então a
gente só da uma confirmada, que ela já estava ligada no Rádio
Mulher. (Margarida Maria Alves)

Além de intensificar a comunicação entre os grupos e as líderes, o Rádio Mulher

está ocupando um espaço importante na prevenção de doenças na vida da população da

Mata Sul. Carro-chefe da programação, os cuidados com a saúde estão rotineiramente

em exibição. É nesse campo que o uso das mensagens causa maior impacto, uma vez

que se relaciona com a imediata melhoria da qualidade da vida do público.

O Rádio Mulher repassa os exames do corpo que elas devem fazer,
dia a dia, na hora do banho. Nos incentiva sobre o corpo, a saúde da
mulher e a saúde dos homens. Quando fala das mulheres o homem
tem que estar sabido. Porque às vezes vêm certos índices de doenças,
de mortalidade, contaminadas pelo homem, que repassa para a
mulher. E pelo Rádio Mulher elas têm muito incentivo. É muito útil
para cada uma mulher. (Clarice Lispector)

Teve uma ouvinte que achou boa a entrevista do médico falando
sobre as mulheres fazerem prevenção uma vez por ano. Foi aí que a
mulher foi procurar saber se aqui fazia prevenção [no Centro das
Mulheres de Joaquim Nabuco]. Aí eu disse onde tinha. Porque é
desses povos assim de idade, que é muito cabeçudo para fazer exame
de prevenção. Depois do programa eles estão mais atenciosos. Tem
aqueles que vão para o médico e dizem: “Eu vou deixar ele me
cutucar por dentro?”. Aí, depois do Rádio Mulher, eles dizem: “Eita!
Isso é importante mesmo”. (Anita Garibaldi)

O programa também orienta a comunidade local a reivindicar seu direito a uma

saúde digna, exigindo que o poder público atenda suas necessidades. Todavia, a região

ainda é carente em políticas públicas nesse setor. Para muitas pessoas, o programa é a

única forma de conhecer seus direitos reprodutivos e sexuais, como reforça a diretora:

A gente tem depoimento de mulheres que dizem que começaram a
discutir sexualidade, métodos contraceptivos, uso de camisinha, a
partir da audição do programa Rádio Mulher. As universidades, quer
dizer, a única universidade da região, que é a Fama Sul, e as escolas
da localidade também têm levado o Rádio Mulher para as salas de
aula para fazer discussões sobre os direitos das mulheres, a cidadania,
os direitos sexuais e sobre os direitos das mulheres especificamente.
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Em suma, eu acho que esses são os impactos do Rádio Mulher na
Região da Mata Sul, nesses anos em que o programa vem se
consolidando. (Cristina Tavares)

Resta saber o que as mulheres organizadas estão fazendo com os conteúdos

veiculados pelas ondas sonoras, já que as informações vêm sendo discutidas em

reuniões dos grupos, nos espaços de articulação política, subsidiando, ainda, as

negociações com o Estado e ajudando-as a repensar seus relacionamentos afetivo-

sexuais. As líderes citaram ocasiões em que um tema apresentado pelo Rádio Mulher

foi útil para prepará-las para fazer uma fala em algum evento ou para convencer alguma

vizinha a entrar no movimento.

Na minha vida particular eu uso e vejo que o que acontece na minha
vizinhança. Eu busco começar a entrar devagarinho, começar a
conversar com algumas amigas, mostrar para ela: “Olha, você já
ouviu falar nisso, naquilo?”. E aí a gente começa a conversa. (Wilma
Lessa)

Uma vez eu estava conversando com a minha vizinha [...]. Ela estava
um pouco assim. Tinha sofrido algum tipo de agressão na sua casa. E
eu não sei qual foi o tipo de programa que ela escutou. E aquilo abriu
uma luz na mente dela e ela começou a ter um tratamento diferente
com o seu esposo, com as suas filhas. Que até o próprio esposo dela
notou a diferença, mas ela não disse o que foi. E depois ela
conversando comigo disse que mudou a vida dela depois de um
programa que ela escutou no Rádio Mulher. E isso me deixou muito
gratificada. Eu fiquei muito feliz porque realmente estou vendo uma
mudança na vida dela. (Chiquinha Gonzaga)

Escrevo e tenho tudo lá na minha agenda que é repassado pelo Rádio
Mulher. Porque [...] eu não quero nunca que se acabe o Rádio
Mulher, eu quero que cresça. Mas tem lugar aonde a Rádio Mulher
pode não chegar [...]. Se um dia nas viagens eu chego a um lugar
onde elas não têm acesso às informações eu já vou repassar porque
tenho na minha agenda. É muito útil, isso vai longe. Quem lê vai
longe, quem escuta vai mais longe ainda. (Clarice Lispector)

Entendemos que são múltiplas as mediações que permeiam o ato da recepção e

que estas se relacionam com a bagagem sociocultural de cada pessoa, compondo uma

gama de interpretações para cada mensagem. Dessa forma, a ressignificação do papel da

mulher na Mata Sul, agudizada pelo Rádio Mulher, é um dos elementos provocadores
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de conflitos, visto que se opõe ao secular modelo de existência feminina cultuado na

região. Essa clara distinção é percebida pelas ouvintes, que passam a se identificar com

o discurso das líderes divulgado pelo programa, que se sentem reconhecidas com a

audiência, como afirmam as conselheiras:

Eu já dei entrevista, assim, que até as minhas vizinhas me aplaudiram
quando eu cheguei. Eu mandei beijo para todo mundo [...]. E me
achei tão importante naquele dia. Eu estava me sentindo como uma
estrela. Eu fui falar sobre a prevenção. E as meninas aqui escutaram.
Ligaram muito para falar comigo, mas não deu tempo. Eu fiquei tão
feliz naquele dia que quando cheguei em casa, eu cheguei radiante de
felicidade [...]. Quando falam assim as notícias do Centro das
Mulheres de Catende elas ficam tão felizes que, quando vêm aqui se
reunir com a gente, dizem: “Olhe, eu ouvi o seu nome no rádio”. Para
elas é o máximo ouvir o nosso nome no rádio. Falando das coisas
boas que estão acontecendo. Elas chegam aqui tão felizes que passam
a felicidade para a gente. (Chiquinha Gonzaga)

Aprendi como me comunicar com as outras pessoas, como falar lá na
rádio. Isso tudo é utilidade para mim e para as pessoas com quem eu
sempre converso [...]. Fui três vezes para o Rádio Mulher. Tive
oportunidade uma vez de conversar até sobre parto. Eu fui, conversei
e saiu no ar a minha participação. E foi útil. As mulheres vinham cá e
perguntavam como foi que eu cheguei até a rádio. E ficaram tudo
curiosa perguntando se eu ainda ia para a rádio. Se tiver uma
oportunidade eu vou e vocês vão escutar... Eu acho importante
porque a partir da minha ida para lá as mulheres, principalmente a
minha comunidade e outras que não me conhecem, ficam curiosas
para saber quem sou eu, ficam me procurando, consultam as outras
mulheres se conhecem aquela parteira que saiu no rádio, onde ela
mora. Ficam procurando informação. (Clarice Lispector)

A mulher que o programa retrata tem voz ativa e as personagens que o Rádio

Mulher apresenta são reais. São aquelas que ousaram sair da invisibilidade. Ao “abrir os

microfones” para que elas entrem em cena, propagando sua ideologia, o programa

valoriza sua bagagem política e legitima sua liderança diante da sociedade.  E é esse o

segredo do sucesso do Rádio Mulher, cuja vinheta não poderia ser mais apropriada: “A

voz feminina ecoando na Mata Sul”.  A conselheira de Catende compreende bem o

significado desse slogan:
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A mulher de uns anos para cá se desenvolveu muito. Antigamente
pouco se via uma mulher apresentando um programa de rádio, hoje a
gente vê [...]. Assim, até na televisão mesmo a gente tinha canais
onde só tinha os homens que apresentavam e hoje a gente vê
mulheres que trabalham em todas as áreas. Por isso eu achei
importante no dia daquela minha entrevista, porque a minha voz, ela
estava saindo para um monte de lugar. Fiquei muito feliz. (Chiquinha
Gonzaga)

E é dessa forma que o Rádio Mulher vem também fazendo história, levando

mensagens de libertação e de auto-estima para ouvintes, como diz a conselheira do

programa e integrante do Centro das Mulheres de Palmares:

O que nós estamos fazendo aqui é vida. Porque nós estamos lutando,
trabalhando para que outras mulheres venham [...] perceber a
importância que elas têm. Porque, muitas vezes, não se acham
capazes de falar, de ligar para a rádio [...]. A questão da mulher em
casa. O social dela é só em casa. Ela não consegue transmitir, falar
em público. E eu acho que a vida fala. Já começa pelo: “Alô,
telefone. Alô? Gostei da música”. Se saiu uma enquete, ela responde.
Eu acho que isso é a vida. E o que nós fazemos é vida. (Wilma Lessa)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Rádio Mulher se diferencia dos demais programas radiofônicos veiculados na

Zona da Mata Sul de Pernambuco desde a sua concepção. O programa foi um dos frutos

do Projeto Menina Mulher e Cidadania, ação feminista que compreendeu a

comunicação como um dos campos de ação política para a emancipação das mulheres e

não apenas como tática ou instrumento para alcançar visibilidade pública. A origem do

Rádio Mulher contou com a contribuição de centenas de mulheres locais, que

efetivamente participaram da sua idealização, produção e estréia, em 1997, quando

região passou a ter um espaço para a divulgação do discurso dos sujeitos coletivos que

lutam por transformações no seu tecido social.

O Rádio Mulher contrasta com o atual cenário da comunicação em um país onde

a mídia opera a serviço dos oligopólios e dos mercadores da informação. Destaca-se por

assumir a linha editorial feminista, contrapondo-se ao modelo patriarcal que ainda

demarca as relações socioculturais explicitadas pelas desiguais relações entre homens e

mulheres.

Nessa perspectiva, o ineditismo do programa repousa na prática constante dos

princípios feministas em todas as etapas da sua elaboração. A horizontalidade é um

deles e se materializa à medida que a pauta dos programas tem sintonia com as

demandas do seu público, trazidas pelas dez conselheiras que participam de modo

igualitário e atuam no “controle social” do Rádio Mulher. Exercita a autonomia das

mulheres porque não se rende aos modelos da indústria cultural, que impõe slogans e

músicas para um público que, narcotizado, transforma-se em mero “consumidor” de

modismos e jingles publicitários. Constatamos que o Rádio Mulher percebe sua

audiência composta por cidadãos e cidadãs de direitos e estimula o senso crítico,



O PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO – UFPE
O Fenômeno Rádio mulher: Comunicação e Gênero nas Ondas do Rádio

143

principalmente das mulheres, levando-as a se contrapor publicamente à exploração da

sua imagem pelos mass media.

Mas quais os motivos da grande audiência do Rádio Mulher? O percurso

metodológico da pesquisa coletou evidências de que o sucesso reside em provocar

discussões acerca de temas nunca antes trabalhados pela mídia na Zona da Mata Sul. O

conservadorismo não permitia que assuntos como aborto, lesbianismo, prazer sexual,

estupro no casamento e gravidez na adolescência fossem problematizados sem tabus

pelos meios de comunicação, que, quando os apresentavam, geralmente o faziam de

forma machista, preconceituosa ou sensacionalista.

A discussão desses importantes conteúdos, que antes se restringia aos círculos

fechados, foi trazida à esfera pública pelas mulheres organizadas. O Rádio Mulher vem

ampliando, pelos 100,9 MHz da Quilombo FM, a divulgação da máxima feminista “o

pessoal é político”, politizando discussões que até o início dos anos de 1990 eram

exclusivas do privado.

Manter assuntos de interesse social entre quatro paredes era uma forma de negar

sua existência, visto que a defesa da inviolabilidade do ambiente doméstico muitas

vezes sustenta a subalternidade das mulheres e a manutenção delas em desvantagem. Ao

trazer essas questões para o mundo público, as mulheres estão desmistificando-as.

Porém o Rádio Mulher se confronta diariamente com um dilema: como tirar

temas polêmicos do anonimato sem expor a intimidade das mulheres e nem causar

escândalo, principalmente no rádio? O programa vem mostrando, para a sociedade, que

é possível fazer isso com responsabilidade jornalística e sem expor as pessoas. É

importante ressaltar que a produção incorpora a defesa dos direitos humanos como

norteador de seus trabalhos, apresentando as notícias, reportagens e demais quadros sem

alarde.
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O estudo indica que o mais importante, para o Rádio Mulher, não é fato em si,

mas a repercussão social que ele pode gerar. Portanto, “o meio não é a mensagem”. A

notícia não se encerra na sua veiculação imediata. A produção demonstra se preocupar

com as formas de apropriação da realidade que o público local desenvolveu e com os

modos de viver e perpetuar sua cultura, reforçados pela linguagem e a oralidade.

Outra constatação é que as mulheres organizadas não são coadjuvantes nesse

processo. Vêm assumindo uma posição hegemônica na comunicação, quer no acesso e

manuseio da tecnologia da produção, quer na interatividade do programa com seu

público, quer nas reuniões do conselho, que ditam as matérias e as abordagens. Elas,

definitivamente, estão no ar, com sua pluralidade sexual e política87. E é nesse aspecto

que o programa apresenta-se como mais radical. Como podemos pensar em mudanças

nas relações de gênero sem o acesso dos diversos públicos à comunicação?

A pesquisa também revela que os grupos de mulheres da Mata Sul vêm

descobrindo as potencialidades do rádio ao mesmo tempo que se qualificam para atuar

no meio, o que tanto reforça a popularidade do veículo entre as ouvintes, quanto

legitima a ação política das ativistas na arena da comunicação.

Por conseguinte, o programa, ao ampliar, o eco da voz feminina, inclusive das

jovens, aproxima ainda mais suas ouvintes do rádio de um jeito nunca antes

experimentado, tirando, principalmente, as residentes dos engenhos do isolamento. É a

força da informação compreendida como pleno direito e não como mercadoria pelas

mulheres da Zona da Mata Sul. E podemos dizer que as militantes hoje ocupam status

diferenciado nos processos de emissão e recepção das notícias, que estão repercutindo

em mudanças significativas na vida delas e na da população.

                                                
87 Pluralidade política porque falamos de mulheres ligadas ao feminismo, ao sindicalismo, aos partidos
políticos, às lutas comunitárias e a outras tantas formas de organização. Pluralidade sexual refere-se às
diversas expressões e vivências da sexualidade pelas mulheres.
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O quadro sinalizado levou-nos a identificar, ainda, que uma das forças do

programa é a regionalização das pautas. O Rádio Mulher mescla assuntos globais e

nacionais com conteúdos locais, em tempos em que as transmissões globalizadas via

satélite têm contribuído, por vezes, para alienar o público de sua própria realidade. Ao

falar do dia-a-dia das comunidades, que ouvem sua própria voz pelas ondas sonoras, o

programa vem se tornando, principalmente para os moradores da zona rural, a única

fonte de notícias sobre o que acontece na sua cidade, região e no país, além de ser um

espaço para a experimentação do direito humano à comunicação.

Apesar das conquistas que o Rádio Mulher vem somando e dos avanços que as

mulheres organizadas vêm conquistando nos últimos dez anos, não podemos deixar de

concluir, com base em todas as narrativas e etapas metodológicas desta pesquisa, que o

feminismo ainda não se consolidou como projeto político na Zona da Mata Sul.

Há contradições entre o discurso das militantes e sua prática, que ainda carrega

traços de machismo, mostrados, sobretudo, na linguagem. Por mais que a produção do

Rádio Mulher e parte das entidades locais tenham o feminismo como referência, ainda

não conseguiram fazer com que seus princípios estejam, definitivamente, internalizados

pelo conjunto das ativistas locais.

No caso do programa, isso se faz mais visível, uma vez que sua característica

democrática de viabilizar o acesso dos diversos segmentos da sociedade à mídia

possibilita, em alguns casos, a veiculação de mensagens sexistas. Significa dizer que,

por vezes, as entrevistas de integrantes dos grupos de mulheres da Mata Sul

demonstram fortes traços do patriarcado e dogmas religiosos. Tais constatações nos

levam a ver que, resguardados os avanços, ainda há um largo terreno a ser explorado

por um movimento social que tem seu projeto político edificado pela construção da

igualdade entre homens e mulheres. E o Rádio Mulher tem feito esse contraponto com
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os grupos de mulheres, tentando, por meio das reuniões da produção com as líderes e

conselheiras, avaliar seus posicionamentos conservadores à frente dos microfones.

Ao estudar o Rádio Mulher, também foi possível ver o quanto a universidade

pública pode contribuir com reflexões teóricas sobre o cotidiano dos movimentos

sociais e o quanto eles podem cooperar para que a academia aproxime ainda mais sua

produção de conhecimentos da realidade. Uma fecunda interlocução entre o movimento

feminista e o Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de

Pernambuco tem condições, inclusive, de revelar novos e instigantes campos de

pesquisa, abrindo possibilidades para a reflexão e formulação de políticas de

comunicação para a Zona da Mata Sul Pernambucana.
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ANEXOS

ANEXO A - LISTA DE ENTREVISTADAS

1.  Adriana Miranda da Silva Amâncio

2. Alexsandra Bezerra da Silva

3. Ana Claudia Maciel

4. Cícera Maria Silva de Souza

5. Damiana Eugênia de Sales Aleixo

6. Edite Maria da Silva

7. Eliane Maria Nascimento Silva

8. Joseane Lima Silva

9. Lindinalva Maria Silva Panta

10. Maria Etiene

11. Maria Ivone da Silva

12. Márcia Cristina da Silva Santos

13. Margarida da Silva

14. Maria das Graças Gonçalves de Queiroz

15. Marlene Maria de Melo Silva

16. Mauricéia Cordeiro da Silva

17. Micheline Américo da Silva

18. Rejane Santos Vieira da Silva

19. Simone Vitalino da Silva
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ANEXO B - ROTEIROS DE ENTREVISTAS

Roteiro de entrevista com as produtoras do Rádio Mulher

1. Como a senhora começou a participar do Rádio Mulher?

2. Qual sua função no Rádio Mulher?

3. A senhora considera seu papel importante para o programa?

4. Como é, para a senhora, integrar a produção do Rádio Mulher? Qual o

significado disso para sua vida?

5. Participando da produção, a senhora está aprendendo as técnicas do rádio?

6. Como avalia sua aprendizagem sobre o rádio?

7. A senhora considera que as informações estão sendo importantes para sua vida?

8. Qual o papel da senhora na produção, o que faz?

9. Como aprendeu a realizar tais funções?

10. Hoje existe algo diferente de quando a senhora entrou na produção?

11. Como a senhora se sente em fazer parte da produção do programa?

12. A senhora considera que sua participação como produtora tem alguma influência

no desenvolvimento do programa?

13. Qual o papel da produção do programa?

14. A apropriação da técnica do rádio trouxe alguma coisa para sua vida profissional

e para a militância no movimento?

15. Como se dá a relação com o movimento de mulheres?

16. A participação na produção do programa trouxe alguma mudança na sua posição

de líder?

17. Como a senhora é vista pelas pessoas da sua comunidade hoje, depois de entrar

no programa?

18. A senhora escuta algum comentário da sua comunidade ou grupo sobre o

programa?

19. Como as pessoas abordam a senhora?

20. A senhora acredita que a apropriação das técnicas da comunicação teve

repercussão na sua vida?

21. A senhora acredita que a apropriação dos conteúdos das novas tecnologias teve

alguma repercussão na sua vida?

22. Qual a principal característica do programa Rádio Mulher?

23. O que, no programa, tem a sua marca, a sua intervenção?
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24. Qual a importância da comunicação?

25. Como a questão de gênero é trabalhada pelo Rádio Mulher?

26. Qual o papel do programa para a região?

27. Qual a importância do Rádio Mulher para a Zona da Mata Sul?

28. Qual o papel da produção do programa?

29. Como a produção “traduz” a solicitação das mulheres do conselho para dentro

do programa?

30. A senhora acredita que as mulheres da Mata Sul alcançaram o lugar de sujeitos

políticos na comunicação?

Roteiro de entrevista com a diretora do Rádio Mulher

1. Avalie a ação do Rádio Mulher no contexto social onde está inserido.

2. Em qual estilo radiofônico a senhora classifica o programa Rádio Mulher?

3. Como a senhora vê o cenário da comunicação na Mata Sul antes e depois do

Rádio Mulher?

4. Qual o impacto do programa para o movimento local de mulheres?

5. Como o formato do programa foi pensado?

6. Qual a relação entre a tradição oral da população da Mata Sul e o formato do

Rádio Mulher?

7. A senhora tem registros acerca do uso das informações veiculadas no programa

pelo público?

8. A pesquisa de audiência do programa, encomendada pelo Centro das Mulheres

do Cabo e realizada pelo Promarketing, em 2002, aponta o Rádio Mulher como

um “fenômeno de audiência”. A que se deve esse resultado?

9. Qual o diferencial do Rádio Mulher com relação aos programas de rádio

veiculados na Mata Sul?

10. Qual a proposta do projeto Conexão.G?

11. Qual a relação deste projeto com a produção do Rádio Mulher?

12. Como está sendo a apropriação das novas tecnologias pelas mulheres da Zona da

Mata Sul e as conquistas nesse campo?

13. Como a senhora enxerga a convivência entre a tradição oral e a utilização da

internet?

14. Como as novas tecnologias convivem com o veículo rádio na Mata Sul?
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15. Como é a relação/interação do Rádio Mulher com a Rede de Mulheres no

Rádio?

Roteiro de entrevista com as líderes do movimento de mulheres da Mata Sul

1. Qual a importância que a senhora atribui ao programa Rádio Mulher para a

região Mata Sul?

2. As informações veiculadas pelo programa são importantes para o movimento de

mulheres local? E para a senhora?

3. Alguma informação veiculada no programa foi importante para a sua vida?

4. Alguma informação veiculada no programa causou alguma transformação em

sua relação com o companheiro?

5. Alguma situação apresentada pelo programa teve alguma relação com sua vida?

6. Alguma informação divulgada pelo Rádio Mulher provocou alguma mudança na

sua relação com seus filhos e na relação familiar?

7. Alguma vez teve vontade de ligar ou participar como ouvinte do programa?

8. A senhora usa as informações que são divulgadas no programa?

9. A senhora acredita que o programa tem alguma influência sobre sua atuação no

movimento de mulheres?

10. Qual a relação do programa com o seu grupo?

11. O programa pode ser considerado porta-voz dos grupos de mulheres?

12. A senhora se sente representada, ou melhor, contemplada com a existência do

programa?

13. Como a senhora avalia a veiculação dos temas do movimento de mulheres pelo

programa?

14. O programa fala de temas que seu grupo gostaria de ouvir no rádio?

15. O Rádio Mulher se diferencia dos outros programas de rádio da região?

16. Como a senhora se sente em fazer parte do “conselho” do programa?

17. A senhora acredita que suas opiniões estão sendo importantes para o

desenvolvimento do programa?

18. A senhora se lembra se já houve, aqui na Zona da Mata, outro programa de rádio

dirigido para as mulheres? Se houve, qual?

19. A senhora acha que os temas veiculados pelo programa são de interesse da

população feminina local, ou mais de interesse das mulheres em geral?
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20. Qual é o melhor meio de comunicação para divulgar as informações do

movimento de mulheres?

21. Como a senhora avalia a linguagem do programa?

22. Como a senhora avalia a locução do programa?

23. Dá para entender tudo o que é divulgado pelo Rádio Mulher?

24. Se a senhora pudesse modificar alguma coisa no programa, o que faria?

25. A senhora acredita que os temas/assuntos abordados pelo programa são

importantes para as mulheres da região?

26. Se o Rádio Mulher fosse em outro horário, a senhora ouviria?

27. Do que a senhora não gosta no Rádio Mulher?

Roteiro de entrevista com as conselheiras

1. Qual a importância que a senhora atribui ao programa Rádio Mulher para a

região da Mata Sul?

2. As informações veiculadas pelo programa são importantes para o movimento de

mulheres local? E para a senhora?

3. Alguma informação veiculada no programa foi importante para a sua vida?

4. Alguma informação veiculada no programa causou transformação em sua

relação com o companheiro?

5. Alguma situação apresentada pelo programa teve relação com sua vida?

6. Alguma informação divulgada pelo Rádio Mulher provocou mudança na sua

relação com seus filhos e na relação familiar?

7. Alguma vez teve vontade de ligar ou participar como ouvinte do programa?

8. A senhora usa as informações que são divulgadas no programa?

9. A senhora acredita que o programa tem alguma influência sobre sua atuação no

movimento de mulheres?

10. Qual a relação do programa com o seu grupo?

11. O programa pode ser considerado porta-voz dos grupos de mulheres?

12. A senhora se sente representada, ou melhor, contemplada com a existência do

programa?

13. Como a senhora avalia a veiculação dos temas do movimento de mulheres pelo

programa?

14. O programa fala de temas que seu grupo gostaria de ouvir no rádio?
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15. O Rádio Mulher se diferencia dos outros programas de rádio da região?

16. Como a senhora se sente em fazer parte do “conselho” do programa?

17. A senhora acredita que suas opiniões estão sendo importantes para o

desenvolvimento do programa?

18. A senhora se lembra se já houve, aqui na Zona da Mata, outro programa de rádio

dirigido para as mulheres? Se houve, qual?

19. A senhora acha que os temas veiculados pelo programa são de interesse da

população feminina local, ou mais de interesse das mulheres em geral?

20. Qual é o melhor meio de comunicação para divulgar as informações do

movimento de mulheres?

21. Como a senhora avalia a linguagem do programa?

22. Como a senhora avalia a locução do programa?

23. Dá para entender tudo o que é divulgado pelo Rádio Mulher?

24. Se a senhora pudesse modificar alguma coisa no programa, o que faria?

25. A senhora acredita que os temas/assuntos abordados pelo programa são

importantes para as mulheres da região?

26. Se o Rádio Mulher fosse em outro horário, a senhora ouviria?

27. Do que a senhora não gosta no Rádio Mulher?

28. Qual sua função no Rádio Mulher?

29. A senhora acredita que seu papel é importante para o programa?

30. Como avalia o programa?

31. Participando do conselho, a senhora entra em contato com as técnicas do rádio?

32.  Como avalia sua aprendizagem sobre o rádio?

33. A senhora acredita que as informações estão sendo importantes para sua vida?

34. Qual a importância em participar do conselho?

35. Alguma opinião sua, como conselheira, foi levada em consideração pela

produção do programa?

36. Alguma crítica que fez modificou a estrutura do programa?

37. Como a senhora se sente em fazer parte do conselho do programa?

38. A senhora acredita que suas opiniões estão sendo importantes para o

desenvolvimento do programa?


