
Após o sucesso dos dois primeiros fóruns (de 
iniciativa da Assembleia Nacional do Equador), o III 
Fórum Parlamentar sobre a implementação da 
Plataforma de Ação de Pequim, 20 anos após a sua 
aprovação, proporcionou a parlamentares latino-
americanos um novo espaço de trocas sobre o 
trabalho que seus poderes legislativos vêm 
realizando para implementar essa agenda histórica 
sobre os direitos das mulheres. 

A MULHER E OS MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO 
III FÓRUM PARLAMENTAR PEQUIM     
20 ANOS DEPOIS 
 

#GêneroeMídia  

DATA 
12 e 13 de janeiro de 
2017 
 
LOCAL 
Santiago, Chile 
 
 

PARTICIPANTES 
27 parlamentares da 
América Central e do 
Sul, bem como 
jornalistas e 
comunicadoras 
chilenas 

Nessa ocasião, o fórum, organizado pela 
Câmara dos Deputados do Chile, foi 
dedicado à Seção J da Plataforma sobre A 
Mulher e os Meios de Comunicação, em 
particular aos seus dois objetivos 
estratégicos: 

1. Aumentar o acesso e a participação das 
mulheres na expressão de suas ideias e 
tomada de decisões nos meios de 
comunicação e por meio deles, bem 
como nas novas tecnologias de 
comunicação 

2. Promover uma imagem equilibrada e 
não estereotipada das mulheres nos 
meios de comunicação  

Sob essa premissa, parlamentares 
representando 10 países da América 
Central e do Sul, acompanhados de ex-

parlamentares, jornalistas e 
comunicadoras e comunicadores locais, 
participaram de sessões de trabalho 
facilitadas por especialistas na área, com o 
objetivo de promover um diagnóstico 
regional e debater o progresso e os 
desafios para o cumprimento da Seção J. 

O encontro foi aberto pela Deputada 
Claudia Nogueira (Chile), Vice-Presidenta 
do Grupo de Mulheres Parlamentares do 
ParlAmericas e anfitriã do evento, pela 
Membro da Assembleia Nacional Gina 
Godoy (Equador), Presidenta do Grupo de 
Mulheres Parlamentares do ParlAmericas e 
por Gabriel Silber (Chile), Vice-Presidente 
da Câmara dos Deputados. 



“Nós, mulheres, estamos muito 
sub-representadas nesses 
espaços-chave, onde 
exatamente a imagem cultural 
das mulheres é construída. E 
isso é - na minha opinião - um 
problema particularmente 
grave, porque sabemos que o 
trabalho cultural para a 
igualdade de gênero tem um 
papel central no progresso da 
equidade e, precisamente, na 
eliminação da discriminação.”  

Exma. Presidenta 
MICHELLE 
BACHELET JERIA,  
República do Chile 

“Eu confio que este fórum nos 
oferecerá ideias e respostas para 
avançar com mais ímpeto, com 
energia renovada, no caminho 
que leva ao cumprimento dos 
objetivos de igualdade e justiça, 
que propusemos há 22 anos em 
Pequim. E, acima de tudo, ele 
servirá para nos aproximar dos 
objetivos da Plataforma de Ação 
sobre o papel e as formas de 
tratar as mulheres nos meios de 
comunicação.” 

CONFERENCIA MAGNA 

Foi uma honra para o ParlAmericas 

ter a Senhora Presidente da 

República do Chile, Michelle 

Bachelet Jeria, como oradora 

principal. 

 

Posteriormente, no painel moderado pela ex-congressista Carmen 
Omonte (Peru), discutiu-se sobre os papéis e representações das 
mulheres na mídia, contando também com a participação da ex-
deputada e ex-candidata presidencial Minou Tavárez Mirabal (República 
Dominicana), da Deputada Emilia Molina (Costa Rica), de Nieves Rico, 
Diretora da Divisão de Assuntos de Gênero da Comissão Econômica para 
a América Latina e o Caribe (CEPAL) e da Jornalista chilena Vivian Lavín. 
O debate abordou dois aspectos principais: os papéis das mulheres nos 
meios de comunicação e as representações e estereótipos de gênero no 
conteúdo da mídia. 
 

O encontro continuou com uma sessão de trabalho liderada pela Dra. 
Aimée Vega Montiel, que apresentou um diagnóstico regional das 
realizações e dificuldades na implementação dos compromissos 
estabelecidos na Seção J. Tendo esse contexto como referência, as 
participantes e os participantes participaram de mesas redondas de 
discussão, onde analisaram e compartilharam propostas legislativas 
para elaborar políticas públicas abrangentes sobre gênero e 
comunicação. 

A atividade prosseguiu com o workshop intitulado "Desafiando 
estereótipos: estratégias de comunicação" a cargo da Dra. Virginia 
García Beaudoux, especialista em comunicação política e gênero. Ela 
apresentou, sob uma metodologia participativa com referências 
concretas, os principais estereótipos de gênero instalados na mídia, as 
estratégias compartilhadas e as ações que as mulheres e os homens 
podem implantar para enfrentá-los. 

Deputada CLAUDIA 
NOGUEIRA (Chile), 
anfitriã do 
encontro 

“Os discursos sobre políticas públicas voltadas 
para a igualdade de oportunidades para todos os 
membros de uma sociedade desaparecerão, caso 
não sejam acompanhados por uma mudança na 
valorização das mulheres na formação da nossa 
sociedade, no tipo de educação que damos às 
nossas crianças, no interior das famílias, e 
através dos meios de comunicação e da 
publicidade neles mostrada.” 



"72% dos peruanos acreditam 
que a televisão exibe uma 
imagem negativa das mulheres. 
Existem programas que 
depreciam a imagem das 
mulheres e justificam o modo 
de agir dos homens. A 
abordagem de gênero não se 
aplica à televisão peruana e a 
imagem masculina supera a 
feminina no tempo e nos 
principais papéis." 

Congressista  
ANA MARÍA 
CHOQUEHUANCA (Peru) 

No encerramento do fórum, as participantes e os participantes assinaram uma 
declaração de compromisso, reconhecendo a importância singular da mídia no avanço 
da agenda de gênero e na obtenção da igualdade entre homens e mulheres nas 
Américas e no Caribe. A declaração inclui, entre outros, os seguintes compromissos: 

 Revisar a legislação existente para adotar, sempre que apropriado, os marcos 
legislativos e regulamentares necessários para avançar na implementação das 
medidas estabelecidas na Seção J da Plataforma, oferecendo respostas, em 
particular, às constantes transformações nas comunicações 

 Fortalecer modelos educativos e formativos que fomentem a igualdade, em 
dignidade e direitos, entre homens e mulheres na comunicação e, que favoreçam 
representações não estereotipadas e que não menosprezem as mulheres 

 Participar ativamente no trabalho realizado pelo Grupo de Mulheres 
Parlamentares do ParlAmericas nesta área, relatando os progressos e realizações 
alcançados ao longo do próximo ano, promovendo o intercâmbio de iniciativas 
legislativas sobre essas questões e divulgando nos espaços relevantes a 
importância da igualdade de gênero nos meios de comunicação 

TRATAMENTO MIDIÁTICO 
IGUALITÁRIO DAS MULHERES 
POLÍTICAS  
 
O workshop "Desafiando Estereótipos: 
Estratégias de Comunicação" gerou um 
espaço de construção coletiva em que 
os participantes delinearam os aspectos 
fundamentais de uma estratégia de 
comunicação sensível ao gênero. 

As propostas resultantes desse diálogo 
foram incluídas no documento 
Tratamento Midiático Igualitário das 
Mulheres Políticas. Este guia prático 
para legisladoras, legisladores, 
jornalistas e meios de comunicação 
descreve ações concretas para 
promover práticas de comunicação sem 
estereótipos de gênero e, promover 
uma cobertura jornalística equilibrada. 

 
 
 
 

“Esta reunião parlamentar deve atingir o objetivo de 
incentivar a mídia em nossos países a examinar as 
consequências de estereótipos sexistas, inclusive aqueles 
perpetuados em propagandas que promovam violência e 
desigualdades de gênero, e conseguir que sejam 
tomadas medidas para eliminar imagens negativas e 
discriminatórias das mulheres com vistas a promover 
uma sociedade justa e sem violência.” 

Membro da 
Assembleia 
Nacional  
GINA GODOY 
(Equador) 



SecretarIado Internacional do ParlAmericas 

710—150 Wellington St., Ottawa, Ontario, K1P 5A4 Canadá 

Telefone: +1 (613) 594-5222 | Fax: +1 (613) 594-4766 

www.parlamericas.org | info@parlamericas.org 

ParlAmericas facilita o intercâmbio das MELHORES PRÁTICAS 
parlamentares e promove o DIÁLOGO POLÍTICO COOPERATIVO  

ParlAmericas apoia as políticas e medidas legislativas para 
mitigação e adaptação dos efeitos das MUDANÇAS CLIMÁTICAS  

ParlAmericas tem sede em Ottawa, Canadá  

ParlAmericas promove o PARLAMENTO ABERTO apoiando os 
princípios da transparência, prestação de contas, participação 
cidadã e da ética e probidade  

ParlAmericas é a instituição que promove  a DIPLOMACIA 
PARLAMENTAR no SISTEMA INTERAMERICANO  

ParlAmericas trabalha para o fortalecimento da democracia e 
governança através do acompanhamento de PROCESSOS 
ELEITORAIS  

ParlAmericas é composto pelas LEGISLATURAS NACIONAIS dos 
Estados membros da OEA da América do Norte, Central, do Sul e 
do Caribe 

ParlAmericas transversaliza a IGUALDADE DE GÊNERO atuando a 
favor do empoderamento político das mulheres e da aplicação de 
uma perspectiva de gênero no trabalho legislativo 

PARLAMENTOS REPRESENTADOS   

Esta reunião tornou-se possível graças ao generoso 

apoio da Câmara dos Deputados do Chile, e do 

Governo do Canadá através do Ministério de Relações 

Exteriores (Global Affairs Canada, em inglês) 

CHILE COSTA RICA EQUADOR EL SALVADOR GUATEMALA 

HONDURAS MÉXICO NICARÁGUA PERU VENEZUELA 

http://www.parlamericas.org
mailto:info@parlamericas.org
https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/albums
https://www.facebook.com/ParlAmericas/

