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Dia da Mulher, por Divaldo Franco
Ao largo da História, exceção ao período matriarcal, a mulher veio sofrendo discriminação em
face do domínio machista, de alguma forma inspirado no Velho Testamento, quando afirma que
a mesma foi produzida numa costela arrancada de Adão.
Concluiu-se, erradamente, que a sua existência era consequência inevitável da dependência
do homem.
A partir de então passou-se a acreditar que a mulher não tinha alma, tornando-a somente
instrumento para a reprodução e o prazer masculino.
Mesmo o Apóstolo Paulo, rico de conhecimentos humanistas e teológicos, não se pode furtar
de ser severo com o sexo feminino, discriminando-o de maneira rigorosa, confundindo hábitos
sociais com impositivos espirituais.
No século XIX, quando as luzes do conhecimento já haviam estabelecido os direitos humanos,
até hoje desrespeitados, tecelãs de New York resolveram protestar contra o excesso de horas
de trabalho que lhes havia sido imposto, para que fosse diminuído. Esse gesto de justiça
compreensível custou-lhes uma reação inesperada. Foram empurradas pela polícia a um
barracão de madeira que logo foi incendiado, matando-as a todas impiedosamente.
Surgiram, então, as reações de algumas verdadeiras heroínas, que se puseram a proclamar os
direitos que lhes eram negados. Iniciou-se nos Estados Unidos da América do Norte os pleitos
em favor do voto feminino, assim como da sua candidatura a postos governamentais.
As lutas foram contínuas e começaram a surgir as primeiras e aparentemente insignificantes
vitórias, porém de alto valor. Foram iniciados os primeiros encontros internacionais femininos e
destacou-se a figura de Clara Zetkin, a grande feminista e socialista alemã, que logrou realizar
uma verdadeira revolução em torno dos direitos da mulher.
Esses encontros dedicados à mulher, no dia 8 de março, reúnem na atualidade quase todos os
países do mundo, estudando-se novos métodos de valorização e sentido dignificante.
A partir dos anos 60 do século passado, a libertação da mulher tornou-se uma realidade,
embora ainda permaneçam injustiças lamentáveis, quais a diferença de salários, etc.
Nada obstante às grandiosas vitórias, pôde-se observar, nestes dias, a banalização do sexo, o
feminismo desordenado, que vem adicionando aos valores habituais muitos dos vícios que
antes pertenciam apenas aos homens.
De alguma forma, segmentos feministas reivindicam igualdade de conduta aos homens sempre
concedidas, dando lugar a uma verdadeira masculinidade da mulher, com total desprezo pelos
valores ético-morais que a devem caracterizar. Em consequência, a família e o lar em
desagregação tornam-se responsáveis por muitos bolsões de violência e de vulgaridade da
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mulher.
Divaldo Franco
Artigo publicado no jornal A Tarde, coluna Opinião, em 08-03-2018.
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