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Compartilhe

As mulheres tiveram, durante o século passado, uma série de conquistas que mudaram a forma como são vistas pela sociedade. A
possibilidade de educação e a entrada no mercado de trabalho com certeza foram mudanças que tiveram um grande impacto na
vida das mulheres que nasceram depois dos anos 1960. Foram fruto de luta feminista, e não de caridade masculina.

Apesar dessas mudanças, a sociedade brasileira está longe de ter abolido o machismo. A mulher não conseguiu a liberdade de
trabalhar ou de estudar para ser equiparada ao homem e ter, portanto, as tarefas que dizem respeito aos cuidados com a casa,
com a família e com o próprio homem divididas, mas sim ter acumulado mais tarefas para o script de “ser mulher”. Esse “script”
inclui também ser bonita, inteligente, decida e saber lidar com o próprio corpo. É possível ver exatamente isso sendo imposto pela
mídia, nas propagadas e capas de revistas femininas.

Mesmo tendo entrado no mercado de trabalho a mulher ainda é vista pela sociedade como um ser menos capaz que um homem
para cumprir a mesma tarefa. Elas ganham cerca de 52% a menos que o homem exercendo a mesma função. Além disso,
segundo dados do DIEESE de 2005, 40% das mulheres possuem trabalhos precários.

Um outro grande problema que assola as mulheres devido ao machismo é a violência. Casos como o de Márcia Nakashima ou da
ex- namorada do goleiro Bruno (Flamengo) Eliza Samudio são infelizmente apenas dois exemplos da triste realidade que sofrem
grande parte das mulheres brasileiras. A cada 15 segundos uma mulher é espancada no Brasil e dez são assassinadas por dia.
Normalmente o agressor é ou foi, namorado, marido ou companheiro da vítima.

Esses dados mostram como o machismo predomina, pois a lógica do sistema incentiva a visão do homem como se tivesse o direito
de posse do corpo e do destino de suas mulheres, chegando ao ponto de espancá-las e assassiná-las.

Mesmo com conquistas das mulheres, como a criação da “Lei Maria da Penha” que aumentou o rigor na punição aos homes
acusados de agressão, o cenário não teve grande mudanças já que esta tem tido dificuldades para ser executada. O Brasil possui
apenas 399 Delegacias Especializadas de Atendimento às Mulheres - o que cobre cerca de 10% dos municípios brasileiros.
Apenas 2% dos agressores de mulheres são condenados. Além disso, as dificuldades da lei não são o único motivo para que os
homens não sejam denunciados. Fatores como medo de novas agressões e dependência financeira e psicológica das agredidas
dificultam a vontade de denúncia, e ajudam os agressores a ficarem impunes, praticando assim, mais violência.

 A questão do aborto é mais um fator que tem tirado a vida de muitas mulheres, a impossibilidade de decidir - nos termos da lei,
não seguir em frente com a gravidez - faz com que mulheres se submetam a abortos clandestinos e inseguros transformando a
prática do aborto na quarta causa de morte materna.  Neste caso, as mulheres pobres e negras são as mais afetadas já que não
possuem condições de realizar o procedimento em clínicas clandestinas que cobram altos preços.

O machismo está diretamente ligado com a sociedade patriarcal e capitalista brasileira. A mercantilização do corpo da mulher junto
e a super exploração de seu trabalho faz com que a lógica do lucro prevaleça sobre a lógica dos direitos. A luta pela liberdade da
mulher é a luta socialista, pela igualdade de salários, de diretos, contra a violência e pelo poder de decidir o que fazer com o próprio
corpo, como a legalização do aborto. É isso que defende o PSOL.
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