
IGUALDADE DE GÊNEROS: UMA LUTA PARA MULHERES E HOMENS 

Frances McDormand, logo após ser anunciada vencedora do Oscar de melhor 

atriz pela atuação –magistral aliás– em “Três Anúncios para um Crime”, veio ao 

palco sem maquiagem alguma, mas cheia de coragem, plena e empoderada 

como mulher, saindo do lugar comum dos discursos dos vencedores. 

Convocou os empresários do mundo do cinema a dar oportunidades às 

mulheres. 

Enalteceu a importância da inclusão delas no mercado. Pediu a todas as 

indicadas a algum prêmio que se levantassem, a partir do gesto inicial de sua 

concorrente Meryl Streep, na cena mais forte da premiação, a 4 dias da 

celebração do Dia Internacional da Mulher. 

A atitude de McDormand representa uma luta necessária para estabelecer uma 

igualdade que concretamente não existe num mundo machista em que Harvey 

Weinstein abusava de seu poder, acreditando que o gênero masculino se 

sobrepusesse ao feminino, na supremacia do macho e na certeza da 

impunidade. Mas não só ele. Steven Seagal e outros foram apontados como 

assediadores sexuais por diversas atrizes. Entre nós, José Mayer, acabou 

admitindo ter assediado sexualmente uma camareira da Rede Globo. 

Em 1932, por força do Decreto 21.076 as mulheres adquiriram o direito de voto 

durante o Estado Novo. Isto representou uma importantíssima conquista para a 

cidadania. Aliás, sobre o tema, o filme “As Sufragistas” é outro belo recorte 

cinematográfico, que aborda a luta pelo direito de voto da mulher na Inglaterra 

de 1912. 

Hoje existem cotas legais para mulheres na política, mas não há mulheres para 

preenchê-las. Precisam ocupar imediatamente este espaço, como fez Frances 

na cerimônia do Oscar. O Partido da Mulher Brasileira durante bom tempo teve 

um parlamentar homem apenas. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21076-24-fevereiro-1932-507583-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www.poder360.com.br/internacional/em-oscar-marcado-por-discursos-a-favor-da-diversidade-a-forma-da-agua-vence/


Faço o registro de 1932 porque, observe-se que passados mais de 85 anos, 

um homem ejacula sobre uma mulher adormecida em um ônibus na maior 

metrópole da América Latina como se ela devesse se submeter àquela 

situação por ser um gênero inferior ao masculino. Pelas mesmas razões, 

muitos homens casados ainda pensam que a esposa tem a obrigação de lhes 

fornecer sexo. Pais estupram filhas e acreditam ser menor o grau de 

culpabilidade por serem os donos daqueles seres –sinais que sugerem grande 

involução. 

Num cenário em que sabemos que homens e mulheres recebem 

remunerações diferentes pelos mesmos trabalhos e têm diferentes 

oportunidades, o que ensejou o discurso da atriz vencedora do Oscar, o IBGE 

divulga que aqui o salário das mulheres equivale em média a 77,1% daquele 

recebido pelos homens. E o Brasil, num ranking internacional de qualidade de 

vida para as mulheres em que foram avaliados 153 países, ficou na posição 82. 

Lembremos que temos a 9º economia do mundo. 

O 1º colocado no ranking é a Islândia. Lá, neste ano, entrou em vigor a lei que 

prevê salários iguais para trabalhos iguais desempenhados por homens e 

mulheres. É o 1º país do planeta a ter esta coragem. Que nos sirva de exemplo 

inspirador, que se espalhe a semente da efetiva igualdade de gêneros, da 

civilidade, do sentido de justiça, do verdadeiro e mais profundo senso de 

respeito à dignidade da pessoa humana. E que as mulheres saibam lutar por 

isto. E que nós homens, tenhamos a sensibilidade de apoiar este pleito. 
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