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Brevehistóriadomachismo

JornaldaTarde,16deagostode2001

Asmulheressempreforamexploradaspeloshomens.Seháumaverdadeque

ninguémpõeemdúvida,éessa.DossolenesauditóriosdeOxfordaoprogramado

Faustão,doCollègedeFranceàBandadeIpanema,omundoreafirmaessacerteza,

talvezamaisinquestionadaquejápassoupelocérebrohumano,seéquerealmente

passouporláenãosaiudiretodosúterosparaastesesacadêmicas.Nãodesejando

meoporatãoaugustaunanimidade,proponho-meaquiarrolaralgunsfatosque

podemreforçar,noscrentesdetodosossexosexistenteseporinventar,seu

sentimentodeódioaomachoheterossexualadulto,essetipoexecrávelquenenhum

sujeitoaquemtenhaacontecidoadesventuradenascernosexomasculinoquerser

quandocrescer.Nossorelatocomeçanaauroradostempos,emalgummomento

imprecisoentreNeanderthaleCro-Magnon.Nessaserassombrias,começoua

exploraçãodamulher.Eramtemposduros.Vivendoemtocas,ascomunidades

humanaseramconstantementeassoladaspelosataquesdasferas.Osmachos,

aproveitando-sedesuasprerrogativasdeclassedominante,logotrataramde

assegurarparasioslugaresmaisconfortáveisesegurosdaordemsocial:ficavam

nointeriordascavernas,ossafados,fazendocomidaparaosbebêsepenteandoos

cabelos,enquantoaspobresfêmeas,armadastãosomentedeporretes,saíampara

enfrentarleõeseursos.Quandoaeconomiadecoletafoisubstituídapelaagricultura

epelapecuária,novamenteoshomensderamumadeespertinhos,atribuindoàs

mulheresastarefasmaispesadas,comoadecarregaraspedras,domaroscavalos,

abrirsulcosnaterracomoarado,enquantoeles,osfolgadinhos,ficavamemcasa

pintandopotesebrincandodetecelagem.Coisarevoltante.Quandoosgrandes

impériosdaAntiguidadesedissolveram,cedendolugaraosfeudosperpetuamente

emguerraunscomosoutros,esteslogoconstituíramseusexércitosparticulares,

formadosinteiramentedemulheres,enquantooshomensseabrigavamnoscastelos

ealificavamnobem-bom,curtindoospoemasqueasguerreiras,nosintervalosdos

combates,compunhamemlouvordeseusencantosvaronis.Quandoalguémtevea

extravaganteideiadecristianizaromundo,tornando-senecessárioparatantoenviar

missionáriosatodaparte,ondearriscavamserempaladospelosinfiéis,esfaqueados

pelossalteadoresdeestradasoutrucidadospeloauditórioentediadocomosseus

sermões,foinovamentesobreasmulheresquerecaiuopesadoencargo,enquanto

osmachosficavammaquiavelicamentefazendonovenasanteosaltaresdomésticos.

Idênticaexploraçãosofreramasinfelizesporocasiãodascruzadas,onde,armadas

depesadíssimasarmaduras,atravessaramosdesertosparaserpassadasafio

d’espadapelosmouros(ouantes,pelasmouras,jáqueomachismodossequazesde

Maoménãoeramenorqueonosso).Easgrandesnavegações,então!Emdemanda

deouroediamantesparaadornarosociososmachos,bravasnavegantes

atravessavamossetemaresedavamcombateaferozesindígenasque,quandoas

comiam,era—porcamiséria!—nosentidoestritamentegastronômicodapalavra.

Finalmente,quandooEstadomodernoinstituiuorecrutamentomilitarobrigatório,foi



demulheresqueseformaramosexércitosestatais,compenadeguilhotinaparaas

fujonaserecalcitrantes,tudoparaqueoshomenspudessemficaremcasalendoA

princesadeClèves.Hámilênios,emsuma,asmulheresmorremnoscamposde

batalha,carregampedras,erguemedifícios,lutamcomasferas,atravessamdesertos,

mareseflorestas,sacrificandotudopornós,osociososmachos,aosquaisnãosobra

nenhumdesafiomaisperigosoqueodesujarnossasmãozinhasnasfraldasdos

nossosbebês.Emtrocadosacrifíciodesuasvidas,nossasheroicasdefensorasnão

têmexigidodenóssenãoodireitodefalargrossoemcasa,defurarumastoalhasde

mesacompontasdecigarrose,eventualmente,delargarumpardemeiasnomeio

dasalaparaagentecatar.

Aeradosmasturbadores

LidonoprogramaTrueOutspeakde24deoutubrode2012

Noticiandoosucessodeumfilmerecentesobreainvençãodovibradorelétrico,o

UOLinformaaseusleitores,comcanduraadmirável,queoreferidoutensílio

“contribuiuparaaindependênciasexualdasmulheres”.*Ninguémemseujuízo

perfeitoporáemdúvidaqueomasturbadorsolitário,deambosossexos,comousem

aparelhos,éfisicamenteindependentedapresençadeumparceiro.Issoéassim—

comodirei?—pordefinição.Oquechamaaatençãonotextoéquedáaessa

obviedadebanalaacepçãopositivadeumpassohistóricoemdireçãoàliberdade

dasmulheres,semnotarque,pelomesmoraciocínio,asvaginasdeborrachaeas

bonecasinfláveisdevemterexercidoidênticoinfluxolibertadorsobreaparcela

masculinadaespéciehumana.Aperfeiçãodaliberdade,nessaperspectiva,será

alcançadaquandohomensemulheres,separadosefechadosnosseusrespectivos

quartosoubanheiros,seentregaremàsdelíciasdaintimidaderomânticacomobjetos

industriaiscompradosemsexshops.Nemvejomotivoparaquetãoparadisíaco

estadodecoisasnãoseestendatambémaoshomossexuais,demodoqueas

mulheres,queselivraramdoshomens,selivremtambémdeoutrasmulheres,eos

homensdeoutroshomens.Osencontrosromânticosserãocombinadosnaseguinte

base:“Eunãoaprocuro,vocênãometelefona,quemacordarprimeirovoltaadormir

equemchegarprimeirovaiembora.”OredatordoUOLpoderájurarquefoiapenas

umlapsuslinguae,umafraseinfeliz.Podeser,masqualatofalhofreudianoolevoua

produzi-la?Foisemdúvidaaconfusão,hojeemdiaendêmica,entresexoesensação

orgásmica.Arelaçãosexual,naplenitudedotermo,sóseperfaznocontatoentrea

mucosadeumpêniseadeumavaginanointeriordestaúltima.Acrescentandomais

umeloaumacadeiagenéticaquevemdesdeoprincípiodostempos,esseato

transfiguradoissereshumanosemagentescriadoresnahistóriadaespécie

biológicaetrazconsigoimplicaçõesbioquímicas—eatéalquímicas—quelhedão,

literalmente,umsentidocósmico.Asemoçõesprofundasdoatosexualtêmaíasua

raizprimeira,eamputadasdelareduzem-seanadamaisqueumteatromental,ora

mais,oramenossofisticado.Oorgasmosolitárioéumasensaçãosubjetiva,



experimentadanumcorpoisolado,quenamelhordashipótesespodeimitarem

fantasiaasglóriasdarelaçãosexualplena,semseaproximardelassenãonosentido

emqueumsignoindicaacoisasignificada.Omesmoaplica-se,mutatismutandis,a

qualquerrelaçãosexualquebloqueiepropositadamenteapossibilidadeda

reprodução.Euseriaoúltimoadesejarfazeraquiumdiscursomoralistacontra

essasvariações,mas,naestritarealidadedosfatos,todaselassósão“sexo”em

sentidofigurado,subjetivoelúdico,isoladoartificialmentedarealidade

cosmobiológicaqueoembasa,assimcomoogostodeumalimentopodeserimitado

comperfeiçãoporumsimulacrosemfunçãonutritiva.Aconteceque,nanossaépoca,

amaioriadaspessoasjovenssótevecontatoíntimocomosexoopostopormeiode

umapelículadelátexconcebidaprecisamenteparareduziroatosexualàsua

sensaçãosubjetiva,isolando-odoseusubstratobioquímicoecósmico.É,porassim

dizer,osexoabstrato,seletivamenterecortadoparaqueosseusaspectossociaise

lúdicosprevaleçamsobrearealidadesubstantivadacondiçãosexuada.Nosexo

assimvivenciado,apresençaouausênciadeumparceirosetornameraconveniência

demomentoou,naperspectivadoUOL,umacasualidadeirrelevante.Todasas

relaçõessexuaisreduziram-se,nofimdascontas,àmasturbação,eoadventode

gadgetsqueafacilitamsetornaumacompensaçãomaisquesuficienteparaafalta

deparceiros.QuandoKarlKrausdisseque“àsvezesamulherchegaatéaserum

substitutivosatisfatóriodamasturbação”,nãoimaginavaqueempoucasdécadasa

piadasetransmutariaemrealidadeuniversal.Masoquesãoessesgadgets,em

comparaçãocomainternet?Ogrossodacirculaçãonaredeconstitui-sedeexibições

erótico-pornográficasquedispensamomasturbadorsolitárioatémesmodequalquer

esforçoimaginativo.Osparceirosjánãoestãoseparadosporumapelículadelátex,

nemmesmoporumadiferençadedistritopostal,maspordistâncias

transcontinentaissótranspostasporsinaiseletrônicos.Énaturalque,nessequadro,

osensodarelaçãosexualconcretadesapareçaeapalavra“sexo”passeasignificar

qualquercoisaquefaciliteoacessoasensaçõesorgásmicas.Quesemelhante

processovenhaacompanhadodainfantilizaçãodasmassasnãoémeracoincidência.

Aorigemdessasconfusõesestáligada,evidentemente,aosucessodas

reivindicaçõesfeministas,gayzistas1esimilares.Muitasdessasreivindicaçõessão

justas.Comosabemosqueosão?Sabemosdissoporquetemosprincípios

universaisdobemedajustiça,quepodemseraplicadosaoscasosparticulares,

mesmoraroseexcepcionais.Mas,quandoessesprincípiosdesaparecemdocenário

cultural,enoseulugarasexigênciasdegruposespecíficosassumemopapelde

mandamentosuniversais,adesorientaçãodasconsciênciassegue-se

necessariamenteeinstaura,emnomedepretextosparcialmentejustos,ainjustiça

geral,queacabaporsetornarindiscerníveldajustiçaautêntica.Éentãoqueas

pessoascomeçamapensar—eescrever—comooredatordoUOL.

Atécnicadaopressãosedutora

DiáriodoComércio,19dedezembrode2011



Hojeemdia,nosEUA,umpaidefamíliapodeserexpulsodecasa,proibidodeveros

filhoseobrigadoapagarquasetodooseusalárioempensãodealimentossemque

hajaumasóprovadequefezoupensouemfazerqualquercoisadeerrado.Basta

quesuamulherdigaàpolícia—semumatestemunhasequer—queeleameaçou

surrá-laouabusardascrianças.Quandooinfelizéavisadodequetem24horaspara

sairdopedaçoeversuavidadesfazer-senoarcomofumaça,vaiaodelegadoe

reclamaquenãoéjustosercondenadosemomínimodireitodedefesa.Ea

autoridade,comoarmaistranquilizantedouniverso,responde:“Meuamigo,nãohá

necessidadededefesa,poisosenhornãoestásendoacusadodenada.Éapenas

umamedidacautelar—quepode,éverdade,serrenovadaindefinidamenteedurar

pelorestodasuaporcavida.Osenhorsóserápresoseviolaraordem,tentando

encontrar-secomseusfilhosforadoshoráriosprescritos(sealgumhá),passando

pertodasuaantigacasanumraiode,digamos,2quilômetros,ousemetendoabesta

casoasuadigníssima,libertadasuaopressivapresença,váparaacamacomum,

doisou15homens.Passebem.”Cinquentaporcentodascriançasamericanasvivem

semumdospais—quasesempreopai.Umadasconsequênciasdiretaséo

aumentoexponencialdoscasosdepedofiliadoméstica,ondeasestatísticas

mostramqueoculpadoéquasequeinvariavelmenteonamoradodamãe.Nas

universidades,osdiscípulosdeGeorgLukácseTheodorAdornoesfregamasmãos,

excitadíssimos,vendocumprir-sesemmaioresdificuldades,ecomocomovidoapoio

dobommocismoprotestanteecatólico,oprojetomarxistadedestruiçãodafamília,

queseusmestresviamcomocondiçãoindispensávelaotriunfodosocialismo.Tudo

issocomeçoucomosaresmaisinofensivosquesepodeimaginar,comocampanha

deproteçãoàmulhercontraa“opressãomachista”.Quem,emsãconsciência,seria

contraumacoisadessas?Poucoapouco,àmedidaqueadquireforçadelei,a

providênciahumanitáriavaiampliandoseuraiodealcanceatétransformar-senum

pesadelo,numinstrumentodeopressãomilvezespiordoqueosmalesquelhe

serviramdepretexto,porqueagoraéoficialesesustentanopoderdapolícia,dos

tribunais,dosistemaeducacionaledapropagandamaciçaquedemonizaos

acusadosapontodeninguémtermaisacoragemdedizerumapalavraemfavor

deles.Eosresultadossociaiscatastróficos?Sãoexplicadoscomoefeitosdeoutras

causas,queporsuavezdãomotivoanovasmedidashumanitárias,entregandocada

vezmaisagruposativistascínicosomonopóliodaautoridademoraleestendendo

ilimitadamenteopoderdeintervençãodaburocraciaestatalnavidaprivada.O

problemaé,porexemplo,apedofilia?Acusa-seaeducaçãocatólica(emborao

númerodepedófilosentreospadressejamenordoqueemqualqueroutrogrupode

educadores)e,comumpoucodejeito,persuade-seatéopapaaseprosternarantea

mídiavociferante.Osmeninoscriadossemumpaisãoinseguros,tímidos,fracos?

Ótimo.Comalgumalábia,sãolevadosacrerquesãotransexuaislatentes,

inadaptados,coitadinhos,nomeiosocialmachista.Sãoturbulentos,antissociais?

Melhorainda.Eisaprovadequeasociedadecapitalistaéintrinsecamenteviolenta,

geradoradebrutalidades.Eassimpordiante.Cadanovoefeitomaléficodaguerra

culturaljátrazpreparada,deantemão,umateoriaengenhosaquelançaasculpas

sobreafamília,areligião,acultura,ocapitalismo—sobretudoesobretodos,exceto

osautoresdoefeito,osativistaspagoscomdinheirodoscontribuintesparaplanejar,



nasuniversidades,adestruiçãometiculosaesistemáticadasociedade.Atécnicaé

sempreamesma.Primeiro,descobre-seumgruposocialdescontenteedesignam-se

osculpados,produzindo-secontraelesumatempestadedelivros,filmes,teses

universitárias,programasdeTV,artigosdejornal,conferências,debates,odiabo.

Apontadosempúblico,olhadoscomsuspeitapelavizinhança,osmembrosdogrupo

acusadocomeçamaacharprudentemarcardistânciadele,mudandodevocabulário,

deatitudes,eporfimjuntandosuavozaocorodosacusadores,paramaior

verossimilhançadaconversão.Atocontínuo,concebem-seleisemedidas

administrativasparaamarrarasmãosdosmalvadose,depois,puni-los.Vitoriosaa

batalhalegislativa,começaaetapadecisiva:“ampliarademocracia”,estenderaárea

deaplicaçãodos“direitos”conquistadosatéque,dialeticamente,seconvertamem

meiosdeopressãoestatalcontraosquaisjánadasepoderádizersemincorrer,ipso

facto,emsuspeitadereacionarismonostálgicodosvelhosmales,jásuperados,

“incompatíveiscomoaltoestágiodecivilizaçãoemquenosencontramos”.Ocircuito

étãorepetitivoquesuasvítimassónãoopercebemcomclarezaporque,nodecorrer

doprocesso,foramconsentindoemcortarsuasprópriaslínguasesófalarna

linguagemdeseusacusadores,tornando-se,automaticamente,incapazesdese

proteger.NoBrasil,aCNBB,enfatizandoseuhorrora“todadiscriminação”no

instantemesmoemquemovedébiloposiçãoàPL-122,2éoexemplomaisclarono

momento.Pensemnissoquandosesentiremtentadosacrerqueasleis

“antihomofóbicas”têmalgoavercomosdireitoshumanosdoshomossexuaisoude

quemquerqueseja.Têmaver,istosim,comasupressãodaliberdadede

consciência,inclusiveadospróprioshomossexuaisquedesejarempermanecer

cristãose,amanhãoudepois,defenderseusimplesdireitodepensar—comoo

pensaramOscarWilde,JulienGreen,OctáviodeFaria,LúcioCardoso,CornélioPenna

etantosoutroshomossexuaisilustres—queaquiloquefazemnacama,emboralhes

pareçairresistívelesumamentedelicioso,éumpecado.



GAYZISMO



Ódioàrealidade

JornaldoBrasil,17demaiode2007

Osexoanalpodedarcâncernoreto;ooral,câncernagarganta.Excluídaa

masturbação,quenãoexigeparceiros,eisaíesgotado,comriscos

incomparavelmentemaisaltosqueosdoabominadotabaco,oroldoscontatos

sexuaispossíveisnumarelaçãogay.Quehaveránissodetãoexcelsoparaquetoda

críticaaessasatividadessejaproibidaporlei?Decertoestoumaisdispostoa

defenderodireitodeossenhoresparlamentaresseentregaremaessesperigosos

afazeresdoqueelesamedeixaracenderumúnicocigarronasáreascadavezmais

vastasondeoproíbem.Oquenãopossoentenderéqueatosprejudiciaisàsaúde

devamserconsideradosmaisdignosdeproteçãooficialdoqueaboaevelharelação

conjugaldaqualtodosnascemos,apontodeasimplesafirmaçãodasuperioridade

destaúltimasercondenadacomoumaabominaçãoeumcrime.Afinal,nãoé

possívelfazersexooralouanalsemternascido,nemmuitomenosnascermediante

umadessaspráticas,aopassoqueonascimentoasantecededemuitosanose

independedelasporcompleto.Entreasdiversasatividadessexuais,aqueladaqual

derivaacontinuidadedaespéciehumanatemmanifestaprioridadesobreasquese

destinamsomenteafinslúdicosoudeleitosos,pormaisinteressantesqueestas

pareçamaseusaficionados.Nãopossocrerquemeupaiteriaagidomelhorseem

vezdedepositarseuespermanoventredaminhamãeeleoinjetassenoconduto

retaldovizinho,deondeoreferidolíquidoiriaparaaprivadanaprimeira

oportunidade.Nemhácomoimaginarqueessasduashipótesessejamtãonobrese

respeitáveisumaquantoaoutra.Pormaisqueàluzdadoutrinagayistosoeaté

presunçoso,nãopossoadmitirqueeueumcocôsejamosresultadosigualmente

desejáveisevaliososdeumarelaçãosexual.Nemsuponhoqueosprópriossenhores

parlamentaresmereçamesseradicalnivelamento,aindaquemuitosseesforcem

paraalcançá-lo.Tudoissoébastanteevidente,eodeputadoClodovilHernandes1éa

provadequenãoéprecisoserheterossexualparaadmiti-lo.2Seaafirmaçãodo

óbvioestáemviasdesetornarcrime,éporqueoódiodomovimentogaynãosevolta

contrainjustiçaseperseguiçõesreais(infinitamentemenores,emtodocaso,doque

aquelassofridaspeloscristãosejudeus),mascontraarazão,alógica,obomsensoe

acivilização.Culturalmente,aideologiagaynascedecorrentesdepensamentoque

professamdestruira“tiraniadologos”einstaurar,emlugardaordemracional,apura

vontadedepoderdeumativismoprepotenteechantagista.Cadavezqueumdeseus

porta-vozes,comoumanovaRainhadeCopas,ordenaquetodosseprosternem

diantedeexigênciasabsurdas,sabequenãoestácombatendo“ahomofobia”,masa

estruturadarealidadeou,emtermosreligiosos,oVerbodivino.Sóaopçãototalpela

irracionalidadeexplicaque,sobaalegaçãodeprotegerumacomunidadecontraa

meraopiniãoalheia,sebusquesubmeteranovasperseguiçõesjudiciaisoutras

comunidadesquenãoestãoexpostasaosimplesriscodeouvirpalavras

desagradáveis,masdemorreremcamposdeextermínio.



Consequênciasmaisqueprevisíveis

DiáriodoComércio,4dejunho2007

Comonãocabeaoanalistapolíticodizeràspessoasoquedevemounãofazernas

suasvidasprivadas,nuncaescreviumalinhaafavoroucontraaspráticas

homossexuaisouqualqueroutracondutaeróticaexistenteouporinventar.Escrevi,

sim,contraomovimentogaycomofórmulaideológicaeprojetodepoder.Isso

bastouparaquefosserotuladode“homofóbico”vezessemconta.Conclusão:se

estivesseemvigoraleimalditaqueonossoParlamentoqueraprovar,euiriaparaa

cadeiaporcontadeopiniõespolíticas.Naverdade,alistadeatitudeshumanas

puníveiscomo“homofóbicas”ébemvariada.Elaabrange:1)CitaçõesdaBíbliaoude

livrossagradosdequalquerreligiãoquefaçamobjeçõesmoraisao

homossexualismo.2)Opiniõesmédicas,psiquiátricasepsicoterapêuticasque

ponhamemdúvida,demaneiramaisoumenosexplícita,asanidadedaconduta

homossexual.IssoincluiobrasclássicasdeFreud,Adler,Szondi,FrankleJung,entre

outros.3)Manifestaçõespessoaisderepulsafísicaanteohomossexualismo,

emoçãotãoespontâneaeirreprimívelquantooprópriodesejohomossexual.(Inversa

ecomplementarmente,arepulsadohomossexualpelasexualidadehetero,ouatépor

varianteshomossexuaisquenãocoincidamcomasua,comoporexemploarepulsa

dosgaysmachõespelostravestisetransexuais,nãoapenasseráconsideradalícita

masestarásobaproteçãodalei,condenando-secomo“homofóbica”todaobjeção

queselheapresenteou,maisainda,todatentativadereprimi-la.Ouseja:odireitoà

repulsasexualserámonopólioexclusivodacomunidadegay.)4)Expressõesverbais

populares,deusoespontâneoeirreprimível,consideradasdepreciativaseanti-

homossexuais.5)Piadasegracejosquemostremacondutahomossexualsobum

ângulorisível.6)Opiniõespolíticascontráriasaosinteressesdomovimentogay,que

jásãoeserãocadavezmaisnecessariamenteinterpretadascomoadversasaos

direitosdacomunidadehomossexual.7)Análisessociológicas,históricasou

estatísticasqueponhamemevidênciaqualquercondutanegativadacomunidadegay.

Essasanálisesjáestãopraticamenteexcluídasdouniversoculturaldecente.Aleivai

proibi-lasporcompleto.8)Qualquerresistênciaqueumpaioumãedefamíliaoponha

àdoutrinaçãohomossexualdeseusfilhosnasescolasouàparticipaçãodelesem

gruposeentidadeshomossexuais.9)Qualquertentativadeimpediroureprimir,por

atosoupalavras,asexpressõespúblicasdeerotismogay,discretasouostensivas,

moderadasouextremas,mesmodiantedecriançasouemlugaresconsagradosao

cultoreligioso.10)Qualquerobservaçãocasual,feitanoescritório,naruaoumesmo

emcasa(sehouvertestemunhas),quepossaserconsideradadesairosaaos

homossexuaisouaomovimentogay.Issoincluiasimplesexpressãodesatisfação

queumcidadãopossaterporserheterossexual.Alei,enfim,criminalizaepunecom

penadeprisãoinumeráveiscondutasconsideradasnormais,legítimas,aceitáveise

atémeritóriaspelaquasetotalidadedapopulaçãobrasileira.Enãopensemqueficará



nopapel.Nestemomentojáestãosendoorganizadosgruposdeolheiros—

espalhadosprimeironasescolas,depoisemtodaparte—paravigiar,delatarepunir

osdeztiposdecondutaacimaassinalados.Asconsequênciasmaisqueprevisíveis

daaprovaçãodessaleisãotãoportentosaseilimitadasqueamaioriadoscidadãos

temdificuldadedeconcebê-las,limitando-seaapreenderporaltosuasaparências

maissuperficiaisepatentes,senãoatrataroassuntocomlevianaindiferença.Mas

essasconsequênciaspodemserresumidasdaseguintemaneira:comumsógolpe

decaneta,umgrupomilitanteorganizadíssimo,fartamentesubsidiadodoexterior,

associadoaospartidosdeesquerdaeagindoemconsonânciacomaestratégiageral

queosorienta,teráconquistadoumaquantidadedepoderpolicialdiscricionáriotão

vastaeameaçadoraquantosepoderiaobtermedianteumgolpedeEstadoouuma

revolução.Dotadodoaparatojurídiconecessárioparaaterrorizartodaoposição,

reduzi-laaumsilênciohumilhante,marginalizá-laetransformá-laemsocialmente

inoperante,essegrupoterásetornado,nasmãosdaaliançaesquerdistaquenos

governa,maisumpoderosoinstrumentodecontrolesocialepolíticosomando-seà

políciafiscal,àocupaçãodoterritóriopelos“movimentossociais”,aodomínio

hegemônicosobreasinstituiçõesdeculturaeensino,eàscampanhaspoliciaissoi

disantmoralizantes,quesóatingemsempreosdesafetosdaesquerdaoubandos

criminososmenores,politicamenteinócuos,jamaisosagentesdasFarc,os

verdadeirosgrão-senhoresdocrimenocontinente,cadavezmaisostensivamente

protegidospeloestablishmentpetista.Naverdade,omovimentogaynãoprecisou

esperarpelaaprovaçãodaleiparafazersentiropesodassuasambições

policialescassobreosqueousaramcontestarsuapretensaautoridade.Oassédio

judicialaD.EugêniodeAraújoSales,3osesforçosdegayzistasesimpatizantespara

destruiracarreira,afamíliaeatéaalmadoescritorJúlioSeveroearepetiçãodo

mesmoprocedimentocontraopastorcatarinenseAdemirKreuzfeld*mostramque

nãofaltamarmasàelitegayparaperseguir,amedrontaremarginalizarseus

adversários,quantomaisparadefender-sedosperigosimagináriosqueaameaçam.

Anovaleiématerialbélicoexcedente,sóutilizávelemeventuaisdemonstraçõesde

forçaperfeitamentesupérfluas.Quetãoavassaladoraascensãodoautoritarismo

sejanecessáriaparaprotegerospobrezinhoshomossexuaiscontrapiadas,gracejos

ecitaçõesdaBíbliaéumargumentotãorisívelquesomenteumidiotacompletoou

ummentirosodesavergonhadopoderiafazerusodelenumdebatesério.Pioraindaé

aalegaçãodeviolênciacontraoshomossexuais.Jáexpliqueioqueosimplesusodo

termo“homofóbico”contraosadversáriosdomovimentogaytemdemaquiavélico,

deperverso,decriminoso.Masaodelitosemânticoacrescenta-seaindaaperversão

aritmética.Entreos50milbrasileirosassassinadosanualmente,omovimentogay

nãotemconseguidoapontarmaisdedezoudozeindivíduosqueoteriamsido—seé

queoforam—pormotivos“homofóbicos”.Pretenderqueafúriaanti-homossexual

sejaumfatosocialalarmanteeepidêmico,necessitadodelegislaçãoespeciale

drástica,énadamaisqueumafarsacínica,umestelionatoparlamentarque,

houvessenapolíticabrasileiraumpingoderacionalidadeedecência,custariaaseus

autoresaperdadomandatoporfaltadedecoro,porusoindevidodoCongressocomo

instrumentoparaserviraambiçõesgrupaisinjustificáveis.Muitomaiorqueonúmero

devítimasfataisda“homofobia”éodehomossexuaisassassinos,umfatoóbvioque

amídiaescondesistematicamente,reforçandooengodolegislativocomafraude

jornalística.Edigoqueéóbvioporummotivoaindamaisóbvio.Nãosendo



racionalmenteaceitávelqueaporcentagemdehomossexuaissejamuitodiferente

entreoscriminososeapopulaçãohonesta,aalegaçãousualdomovimentogayde

queestaúltimaquotaéde5a10%noslevarianecessariamenteaalgunsmilharesde

homossexuaisassassinos,semcontaroshomossexuaisladrões,oshomossexuais

traficantese,evidentemente,oshomossexuaischantagistasparlamentares.Mas

nemessecálculoseriaprecisoparadesmascararafachadaprotetivacomquealei

seapresenta.Umdostraçosmaissalientesdomovimentogayéseuesforçode

combateradiscriminaçãoondeelanãoexisteedeignorá-laporcompletoondeexiste.

NoIrã,ohomossexualismoépunidocomapenademorte.Vocêsjáviramaliderança

gayorganizarumprotestointernacionalcontraisso?Aocontrário,alia-seàsdemais

forçasdeesquerdaparadefenderaditaduradosaiatoláscontrao“imperialismo

ianque”.EmCuba,oshomossexuaisetravestissãoconsideradoscasosdepolícia,e

quandopegamAidssãoisoladosparasempredasociedade.Aelitegayzistanão

apenasseabstémdeprotestarcontraessetratamentodesumano,mastambémnão

querqueninguémproteste.Recentemente,umdocumentáriosobreacondição

humilhantedoshomossexuaisemCubafoiexcluídodeumfestivalemNovaYork—

porexigênciadamilitânciagay.Emcompensação,nosEUAenaEuropaocidental,

ondeosgaystêmumlugarprivilegiadonasociedadeeapráticado

homossexualismoéumatradiçãoeleganteentreobeautifulpeoplepelomenos

desdeadécadade1920,oclamorporlegislaçõesquecriminalizemtodacríticaà

condutahomossexualvemnumtomdequemadvogassemedidasdeemergência

parasalvaracomunidadegaydeumgenocídioiminente.NoBrasil—umadas

sociedadesmaispermissivasdoplaneta,ondehomossexuaisdeclaradosocupam

cadeirasnoParlamentosobaplausosgerais,ondeasvovósassistemashowsde

travestisnaTVjuntocomseusnetinhoseondeumespetáculopúblicodecarícias

lésbicasentreaesposadeumgovernadoreadeumministronãosuscitaomenor

escândalonamídia—,agritaria“antihomofóbica”dáaimpressãodequeos

homossexuaisestãosendoabatidosatiros,nasruas,porumexércitodetalibãs

cristãos.Aolongodasúltimasdécadas,àmedidaquetodaresistênciamoralistaà

condutahomossexualcedialugaràcompreensãogenerosaeàaceitação

incondicional,asreivindicaçõesdomovimentogaynoOcidentevieramnum

crescendo,exigindoprimeiroaequiparaçãomoraldesuaspráticascomocasamento

heterossexual,4depoisoensinodohomossexualismonasescolasinfantis,porfim

aspenasdaleiparapadres,pastoreserabinosquecitemosversículosdaBíblia

contráriosaohomossexualismo.Ocontrasteentrediscursoerealidadeépatente:o

movimentogaycresceemarrogância,virulênciaepretensõesditatoriaisàmedida

queasociedadesetornamaistolerante,simpáticaesubservienteàsexigênciasda

comunidadehomossexual.Quemdiriaqueainversãosexual,comtantafrequência,

viessejuntocomainversãomental?Bastaobservaressefenômenoparaperceber

imediatamentequeaalegaçãocaracterísticadodiscursogay,deprotegeruma

comunidadeoprimida,éapenasumacamuflagem,umvéuideológicoestendidopor

cimadeobjetivosbemdiferentes,incomparavelmentemaisambiciosos.Umapista

paraacompreensãoefetivadofenômenosãoosgruposdeintelectuais,políticose

artistashomossexuais,tremendamentepoderososeinfluentes,quemarcarama

históriapolíticaeculturaldoséculoXXcomocultodasupremaciagay.Trêsdeles

sãoparticularmenteimportantes:ocírculodeStefanGeorgenaAlemanha,odeAndré

GidenaFrançae,naInglaterra,aconfrariados“Apóstolos”deCambridge.Emcada



umdostrêscasos,amilitânciapública—sempredoladoerrado,nazistaou

comunista—encobriaumadimensãomaisprofundaemaissinistra,deseita

gnósticaempenhadaemsubjugarahumanidadecomumaumaelitehomossexual

imbuídadeumsensodesuperioridadequasedivina.Oatualmovimentogayéa

materializaçãopossanteeassustadoradeumprojetoderevoluçãocivilizacionalque,

apretextodeprotegeroprimidos,nãohesitaementregá-losàsferasquandoisso

convémàsuagrandeestratégia.Queesseprojetosejaapenasumdesenvolvimento

específicodentrodoquadromaiordomovimentorevolucionáriomundialéalgotão

óbvioquenãonecessitaserenfatizado.Mas,porabsolutaincompreensãodesse

ponto,osadversáriosdomovimentogay,quasesemexceção,têmcometidodois

errosmonstruosos.Primeiro:combatem,juntocomomovimento,a

homossexualidadeemsi.Politicamente,issoéloucura.Omovimentogayexistehá

algumasdécadasesóemalgunslugaresdoplaneta;ohomossexualismoexistepor

todapartedesdequeomundoémundo.Oprimeiropodeserderrotado;osegundo

nãopodesereliminado.Condicionaravitóriasobreomovimentogayàerradicação

dohomossexualismoéadiaressavitóriaparaoJuízoFinal.Segundo:procurando

atenuaramáimpressãodeautoritarismodogmáticoqueessaatitude

inevitavelmentesuscita,apressam-seadeclararquerespeitamosdireitosdosgayse

quedesejamapenaspreservar,ladoaladocomeles,osdireitosdaconsciência

religiosa.Comisso,igualamoinigualável,negociamoinegociável,nivelama

liberdadedeconsciênciaauma“opçãosexual”,àpreferênciapordeterminadotipode

prazererótico.Seráprecisolembraraessescavalheirosque,privadodesatisfação

erótica,oserhumanosofrealgumaincomodidade,mas,desprovidodaliberdadede

consciência,perdeoúltimoresquíciodedignidade,osentidodavidaearazãode

existir?Emsuma:sãointransigentesondedeveriamceder,cedemondedeveriamser

intransigentes,inflexíveiseatéintolerantes.Nãohánadademaisemaceitaro

homossexualismocomoumarealidadesocialquenãopodesererradicadaeque,se

devesercombatida,écomtodososcuidadosnecessáriosparanãoferirehumilhar

pessoas.Emcontrapartida,tratarcomoigualmentenobreserespeitáveisomais

elevadoprincípiodamoralidadeeosimplesdireitolegaldefazerdeterminadas

coisasnacamaéumainversãohediondadahierarquialógicaemoral,éuma

desobediênciaacintosaaoPrimeiroMandamento,cujaimplicaçãomaisóbviaéo

deverincondicionaldecolocarasprimeirascoisasprimeiro.Seosadversáriosdo

movimentogayqueremaproteçãodeDeusnasualuta,deveriamcomeçarpornão

ofendê-lodessamaneira.Daminhaparte,afirmoquedefenderiaportodososmeios

aomeualcanceodireitoqueoshomossexuaistêmdequesuapreferênciasexual

nãolhescustehumilhaçõesouconstrangimentos.Mas,tãologoumadessas

criaturaspretendesseigualarousobreporessedireitoàliberdadedeconsciência,da

qualelepróprionãoésenãoumadecorrêncialógicaaliásbemremotaesecundária,

eulheresponderia,namaispolidadashipóteses,comasseguintespalavras:—Cale

aboca,burro.Nãomepeçapararespeitarumdireitoquevocêmesmo,emboratalvez

semsedarconta,estápisoteandocomquatropatas.



Jánotaram?

DiáriodoComércio,23deagostode2012

Vocêsjánotaramque,deunsanosparacá,asimplesopiniãocontráriaao

casamentogay,ouàlegalizaçãodoaborto,passouasercondenadasoborótulode

“extremismo”,comosecasamentoshomossexuaisouabortosporencomendanão

fossemnovidadeschocantes,revolucionárias,esimpráticasconsensuaismilenares,

firmementeancoradasnahistória,nanaturezahumanaenosensocomum,àsquais

realmentesóumloucoextremistapoderiaseopor?5Jánotaramqueoexibicionismo

sexualempraçapública,asofensasbrutaisàféreligiosaeainvasãoacintosados

templospassaramaseraceitoscomomeiosnormaisdeprotestodemocráticopor

aquelamesmamídiaeporaquelasmesmasautoridadesconstituídasque,dianteda

maispacíficaeserenacitaçãodaBíblia,logoalertamcontraoabuso

“fundamentalista”daliberdadedeopinião?Jánotaramqueosimplesatoderezarem

públicoétidocomomanifestaçãode“intolerância”,eque,inversamente,aproibição

derezarécelebradacomoexpressãopuríssimada“liberdadereligiosa”?**Já

notaramque,apósteremdadoaotermo“fundamentalista”umaacepçãosinistrapor

suaassociaçãocomoterrorismoislâmico,osmeiosdecomunicaçãomais

respeitáveiseelegantespassaramausá-locontrapastoresecrentes,católicose

evangélicos,comoseoscristãosfossemosautoresenãoasvítimasinermesda

violênciaterroristanomundo?Oquecertamentenãonotaraméqueatransiçãofácil

dosepítetosde“extremista”e“fundamentalista”paraode“terrorista”jáultrapassou

atémesmoafasedasmutaçõessemânticasparasetornaruminstrumentoreal,

prático,deintimidaçãoestatal.NãoonotaramporquenuncafoinoticiadonoBrasil

que,nosEUA,qualquercristãoqueseoponhaaoabortooucontribuapara

campanhasdedefesadeseuscorreligionáriosperseguidosétidopeloHomeland

Security,aomenosemteoria,comoalvopreferencialparaaveriguaçõesde

“terrorismo”6emboraonúmerodeatosterroristascometidosatéagoraporessetipo

depessoasseja,rigorosamente,zero.Emcontrapartida,qualquersugestãodequeas

investigaçõesdeveriamtomarcomofocoprincipalosmuçulmanosouos

esquerdistas—autoresdamaioriaabsolutadosatentadosnoterritórioamericano—

écondenadapelogovernoepelamídiacomohatespeech.Nenhummembrodo

FamilyResearchCounciltinhajamaisatiradoemninguém,nemesmurrado,nem

sequerxingadoquemquerquefosse,quandoaONGesquerdistaSouthPovertyLaw

Centercolocouaquelaorganizaçãoconservadoranasuahatelist.Quandoum

fanáticogayzistaentroulágritandoslogansanticristãosedandotirosemtodo

mundo,nemumsóórgãodemídiachamouissode“crimedeódio”.Emtodosesses

casos,enumainfinidadedeoutros,aestratégiaésempreamesma:quebraras

cadeiasnormaisdeassociaçãodeideias,inverterosensodasproporções,forçara

populaçãoanegaraquiloqueseusolhosveemeaenxergar,emvezdisso,aquiloque

aeliteiluminadamandaenxergar.Não,nãosetratadepersuasão.Ascrençasassim

propagadaspermanecemsuperficiais,saindodabocaparaforaenquantoas

impressõesqueasnegamcontinuamentrandopelosolhoseouvidos.Oquese

buscaéocontráriodapersuasãogenuína:éinstilarnopúblicoumestadode

insegurançahistérica,emqueacontradiçãoentreoquesepercebeeoquesefalasó



podeseraplacadamedianteoexpedientedefalarcadavezmaisalto,degritaraquilo

que,nofundo,nãosecrênemsepodecrer.Éumefeitocalculado,umaobrade

tecnologiapsicológica.Algummilitantegayzistapodesinceramentecrerque,num

paíscom50milhomicídiosporano,centoepoucosassassinatosdehomossexuais

provamaexistênciadeumaepidemiadeódioantigay?Éclaroquenão.Justamente

porquenãopodecrê-lo,temdegritá-lo.Gritá-loparanãosedarcontadafarsa

existencialemqueapostousuavida,edaqualdependeparaconservarseusamigos,

seubemprotegidolugarnamilitância,suafalsaidentidadedeperseguidoe

discriminadonumasociedadequenãoousadizercontraeleumasópalavra.O

militanteidealdessesmovimentosnãoéocrentesincero,masofingidorhistérico.O

primeiroconsenteemmentiremfavordesuascrenças,masconservaalguma

capacidadedejulgamentoobjetivoepode,emsituaçõesdecrise,transformar-se

numperigosodissidenteinterno.Ohistérico,emvezdisso,nãotemlimitesnasua

compulsãodetudofalsificar.Omilitantesincerousadamentiracomoum

instrumentotático;paraohistérico,elaéumanecessidadeincontornável,umatábua

desalvaçãopsicológica.Ainversão,mecanismobásicodomoduspensandi

revolucionário,éacimadetudoumsintomahistérico.Éporissoquehádécadasos

movimentosrevolucionáriosjádesistiramdapersuasãoracional,perderamtodo

escrúpulodehonorabilidadeintelectualenãosevexamdeagitaraosquatroventos

bandeirasostensivamente,propositadamenteabsurdaseautocontraditórias.Não

precisamde“verdadeiroscrentes”,cujaintegridadecausaproblemas.Precisamde

massasdehistéricos,cheiosdaquelapassionateintensitydequefalavaW.B.Yeats,

prontosaencenarsofrimentosquenãotêm,alutarfanaticamenteporaquiloemque

nãocreem,precisamenteporquenãocreemeporquesóateatralizaçãohistérica

mantémvivososseuslaçosdesolidariedademilitantecommilharesdeoutros

histéricos.

Psicólogosepsicopatas

DiáriodoComércio,2dejulhode2012

Nãocreioqueaatraçãoeróticaentrepessoasdomesmosexosejaantinaturalenão

vejomesmonenhummotivo,emprincípio,paraclassificá-lacomodoença.Tambémé

fatoqueotermo“homossexualismo”nãocorrespondeaumfenômenohomogêneoe

simaumavariedadedeimpulsos,desejosecomportamentos,numagamaquevai

desdearepulsaaooutrosexoatéacompletaidentificaçãocomele.Senalinguagem

dapropagandacondutastãodísparessãoreduzidasartificialmenteàunidadede

símbolosideológicos,comvaloresopostosconformeaspreferênciasdequemos

use,issonãoémotivoparaqueosprofissionaisdasaúdementalsedeixemlevarpor

idênticahisteriasemânticae,violandoaregramaisbásicadatécnicalógica,tirem

conclusõesunívocasdetermosequívocos.Resta,ademais,umfatoincontornável:

comotodaequalqueroutracondutasexualhumana,ohomossexualismo,emtodaa

diversidadedascondutasqueotermoencobre,nemsempreemanadeumdesejo



sexualgenuíno.Pode,emmuitoscasos,serumacamuflagem,umaválvuladeescape

paraconflitosemocionaisdeoutraordem,atémesmoalheiosàvidasexual.É

possíveleobrigatório,nessecaso,falardefalsohomossexualismo,de

homossexualismoneuróticooumesmopsicótico,paradistingui-lodo

homossexualismonormal,nascidodeumautênticoediretoimpulsoerótico.A

proibiçãodedartratamentopsicológicoapacientesquesintamdesconfortocoma

suavidahomossexualresultanumimpedimentolegaldedistinguirentreessesdois

tiposdecondutaespecificamentediferentes,entreomeroimpulsosexualea

sintomatologianeurótica,equalizando,portanto,homossexualismoedoença.Por

outrolado,essadiferença,emcadacasoconcreto,nãopodeserestabelecidaapriori,

massóserevelanocursodapsicoterapiamesma.Éprevisívelque,umavez

removidooconflitoprofundo,ointeressepelapráticahomossexualdiminuiráou

desapareceránosportadoresdehomossexualismoneurótico,aopassoqueos

homossexuaisnormaiscontinuarãoasê-locomoantes.Aproibiçãodedistingui-los

resulta,portanto,emencobriraneurosesobumacarapaçadeproteçãolegal,fazendo

doEstadooguardiãodadoençaemvezdeguardiãodasaúde.Apropostade

consagraraquelaproibiçãoemleirevela,nosseusautores,aincapacidadedefazer

distinçõesclínicaselementares,eestaincapacidade,porsuavez,nosdáaprova

incontestáveldeumainculturacientíficaedeumainépciaprofissionalsuficientes

parajustificarqueessaspessoassejamexcluídasdacorporaçãodospsicólogos.A

autoridadedessesindivíduosparaopinaremquestõesdepsicologiaé,

rigorosamente,nenhuma.Porém,háaindaalgodemaisgrave.Apropostada

proibiçãoacimamencionadavemnocontextodeummovimentocriadoparaproibire

punircomo“crimedehomofobia”todaopiniãoadversaàcondutahomosexual,

independentementedalinguagemserenaouinflamada,polidaouimpolida,racional

ouirracionalcomqueessaopiniãoseexpresse.Parecerescientíficos,juízos

filosóficoseensinamentosdoutrinaisdasreligiõessãoassimnivelados,como

delitos,aosinsultosmaisgrosseiroseàsmanifestaçõesmaisostensivasde

preconceitoediscriminação.Comtodaaevidência,nenhumapalavracontraa

condutahomossexualneuróticaousãserápermitida.Aolongodetodaahistória,

nenhumaoutracondutahumanagozoujamaisdetãovastoprivilégio,detão

abrangenteproteção.Nenhumaestevejamaisimunizadaporleicontraa

possibilidadedecríticas.Nãooé,porexemplo,nenhumacondutapolítica.Nãooé

nenhumaqualidadehumana,pormaisexcelsaerespeitável.Nãooéagenialidade

artísticaoucientífica,ahonestidadeimpolutaoumesmoasantidade.Nãooéavida

públicaouprivadadequemquerqueseja.Nãooénemmesmoacondutausualde

umcasalheterossexual,frequentementecriticadacomosintomadetrivialidadee

faltadeimaginação.Nãooé,porfim,opróprioDeus,contraoqualsedizemese

escrevem,livrementeesemmedodepunição,todasortedebarbaridades.Aproteção

legalquesereivindicaparaohomossexualismoétãoclaramentemegalômana,tão

desproporcionalcomosdireitosdetodasasdemaispessoasegrupos,queresultará

emfazerdessacondutaumdomínio—oúnicodomínio—separadodavidae

superioraela,intocável,inacessívelàsopiniõeshumanas.Apropostaétão

inequivocamentedemencialqueosimplesfatodequeamídiaeoParlamento

cheguemadiscuti-laasériojáéprovadequeboapartedasociedade—justamentea

partemaisfalanteeativa—perdeuosensoinatodadistinçãonãosóentreonormal

eopatológico,masentrerealidadeefantasia.Segundoograndepsiquiatrapolonês



AndrzeiLobaczewski,***issoacontecejustamentequandoospostosdeliderança

estãorepletosdepersonalidadespsicopáticas,asquais,comsuasaçõestemerárias

esuafriainsensibilidadeàsemoçõesnormaishumanas,acabam,quandotriunfantes,

porespalharnapopulaçãoemgeralumestadodeconfusãoatônita,defaltade

discernimentoe,nofimdascontas,deestupidezmoral.Homossexuaispodemser

pessoasnormaisesaudáveis?Éclaroquepodem.Masoquelevaalguémadefender

mutaçõesjurídico-políticastãomonstruosasquantoaquelasaquimencionadasnãoé

nenhumimpulsosexual,sejahomo,sejahetero.Éapsicopatiapuraesimples.Mais

queincompetenteseindignosdeexerceraprofissãodepsicólogos,osapóstolosde

taismedidassãomentesdeformadas,perigosas,destrutivas,cujapresençanosaltos

postosépromessaseguradedanosesofrimentosparatodaapopulação.



ABORTO



Desejodematar

JornaldaTarde,22dejaneirode1998

Amigoseleitorespedem-meumaopiniãosobreoaborto.Mas,inclinadopornatureza

àeconomiadeesforço,meucérebroserecusaacriarumaopiniãosobreoquerque

seja,excetoquandoencontraumbommotivoparafazê-lo.Diantedeumproblema

qualquer,suareaçãoinstintivaéapegar-seferozmenteaodireitonaturaldenão

pensarnocaso.Mas,aoargumentaremfavordessedireito,eleacabatendodese

perguntarporqueafinalexisteomalditoproblema.Assim,oqueeraumatentativade

nãopensaracabaporsetornarumainvestigaçãodefundamentos,istoé,o

empreendimentomaisfilosóficoqueexiste.Osfuturosautoresdebiografias

depreciativasdirão,comrazão,quemetorneifilósofopormerapreguiçadepensar.

Mas,comoapreguiçagraduaosassuntospelaescaladeatençãoprioritáriamínima,

acabeipordesenvolverumagudosentimentodadiferençaentreosproblemas

colocadospelafatalidadedascoisaseosquesóexistemporquedeterminadas

pessoasqueremqueexistam.Ora,oproblemadoabortopertence,comtodaa

evidência,aestaúltimaespécie.Oquestionamentodoabortoexisteporqueaprática

doabortoexiste,enãoaocontrário.Quealguémdecidaemfavordoabortoéo

pressupostodaexistênciadodebatesobreoaborto.Masoqueépressupostodeum

debatenãopode,aomesmotempo,serasuaconclusãológica.Aopçãopeloaborto,

sendopréviaatodadiscussão,éinacessívelaargumentos.Oabortistaéabortista

pordecisãolivre,queprescindederazões.Essaliberdadeafirma-sediretamentepelo

atoquearealizae,multiplicadopormilhões,setornaliberdadegenericamente

reconhecidaeconsolidadanum“direito”.Daíqueodiscursoemfavordoabortoevite

aproblemáticamoraleseapegueaoterrenojurídicoepolítico:nãoquertantoafirmar

umvalor,masestatuirumdireito(quepode,emtese,coexistircomacondenação

moraldoato).Quantoaoconteúdododebate,osadversáriosdoabortoalegamqueo

fetoéumserhumano,quematá-loécrimedehomicídio.Ospartidáriosalegamqueo

fetoéapenasumpedaçodecarne,umapartedocorpodamãe,quedeveterodireito

deextirpá-loàvontade.Nopresentescoredadisputa,nenhumdosladosconseguiu

aindapersuadirooutro.Nemérazoávelesperarqueoconsiga,pois,nãohavendona

presentecivilizaçãoomenorconsensoquantoaoqueéounãoéanaturezahumana,

nãoexistempremissascomunsquepossamfundamentarumdesempate.Maso

empatemesmoacabaportransfigurartodaadiscussão:diantedele,passamosde

umadisputaético-metafísica,insolúvelnaspresentescondiçõesdaculturaocidental,

aumasimplesequaçãomatemáticacujaresoluçãodeve,emprincípio,seridênticae

igualmenteprobanteparatodososserescapazesdecompreendê-la.Essaequação

formula-seassim:sehá50%deprobabilidadesdequeofetosejahumanoe50%de

quenãooseja,apostarnestaúltimahipóteseé,literalmente,optarporumatoque

tem50%deprobabilidadesdeserumhomicídio.Comisso,aquestãotodase

esclarecemaisdoquepoderiaexigi-loomaisrefratáriodoscérebros.Nãohavendo

certezaabsolutadainumanidadedofeto,extirpá-lopressupõeumadecisãomoral(ou

imoral)tomadanoescuro.Podemospreservaravidadessacriaturaedescobrirmais



tardequeempenhamosemvãonossosaltossentimentoséticosemdefesadoque

nãopassava,nofimdascontas,demeracoisa.Maspodemostambémdecidir

extirparacoisa,correndooriscodedescobrir,tardedemais,queeraumserhumano.

Entreaprecauçãoeaapostatemerária,cabeescolher?Qualdenós,armadodeum

revólver,seacreditariamoralmenteautorizadoadispará-lo,sesoubessequetem50%

dechancesdeacertarnumacriaturainocente?Ditodeoutromodo:apostarna

inumanidadedofetoéjogarnacaraoucoroaasobrevivênciaoumortedeum

possívelserhumano.Chegadosaessepontodoraciocínio,todososargumentospró-

abortotornaram-seargumentoscontra.Poisaísaímosdoterrenodoindecidívele

deparamoscomumconsensomundialfirmementeestabelecido:nenhumavantagem

defensávelouindefensável,nenhumbenefíciorealouhipotéticoparaterceirospode

justificarqueavidadeumserhumanosejaarriscadanumaaposta.Mas,como

vimos,aopçãopró-abortoépréviaatodadiscussão,sendoesteomotivopeloqualo

abortistaressenteedenunciacomo“violênciarepressiva”todaargumentação

contrária.Adecisãopró-aborto,sendoaprecondiçãodaexistênciadodebate,não

poderiabuscarnodebatesenãoalegitimaçãoexpostfactodealgoquejáestava

decididoirreversivelmentecomousemdebate.Oabortistanãopoderiacedernem

mesmoanteprovascabaisdahumanidadedofeto,quantomaisantemeras

avaliaçõesdeumriscomoral.Elesimplesmentedesejacorrerorisco,mesmocom

chancesde0%.Elequerporquequer.Paraele,amortedosfetosindesejadoséuma

questãodehonra:trata-sededemonstrar,medianteatosenãomedianteargumentos,

umaliberdadeautofundantequeprescindederazões,umorgulhonietzschianoparao

qualamenorobjeçãoéconstrangimentointolerável.Creiodescobrir,aí,arazãopela

qualmeucérebroserecusavaobstinadamenteapensarnoassunto.Elepressentiaa

inocuidadedetodoargumentoanteaafirmaçãobrutaleirracionaldapuravontadede

matar.Éclaroque,emmuitosabortistas,estavontadepermanecesubconsciente,

encobertaporumvéuderacionalizaçõeshumanitárias,queoapoiodamídia

fortaleceeavociferaçãodosmilitantescorrobora.Porém,éclarotambémquenão

adiantaargumentarcompessoascapazesdementirtãotenazmenteparasipróprias.

Lógicadoabortismo

DiáriodoComércio,14deoutubrode2010

Oabortosóéumaquestãomoralporqueninguémconseguiujamaisprovar,com

certezaabsoluta,queumfetoémeraextensãodocorpodamãeouumserhumano

deplenodireito.Aexistênciamesmadadiscussãointerminávelmostraqueos

argumentosdeparteapartesoaminconvincentesaquemosouve,senãotambéma

quemosemite.Existeaíportantoumadúvidalegítima,quenenhumarespostatem

podidoaplacar.Transpostaaoplanodasdecisõespráticas,essadúvidatransforma-

senaescolhaentreproibirouautorizarumatoquetem50%dechancesdeseruma

inocenteoperaçãocirúrgicacomoqualqueroutra,oudeser,emvezdisso,um

homicídiopremeditado.Nessascondições,aúnicaopçãomoralmentejustificadaé,



comtodaaevidência,abster-sedepraticá-lo.Àluzdarazão,nenhumserhumano

podearrogar-seodireitodecometerlivrementeumatoqueelepróprionãosabedizer,

comsegurança,seéounãoumhomicídio.Maisainda:entreaprudênciaqueevita

correroriscodessehomicídioeaafoitezaqueseapressaemcometê-loemnomede

taisouquaisbenefíciossociaishipotéticos,oônusdaprovacabe,decerto,aos

defensoresdasegundaalternativa.Jamaistendohavidoumabortistacapazde

provarcomrazõescabaisainumanidadedosfetos,seusadversáriostêmtodoo

direito,eatéodeverindeclinável,deexigirqueseabstenhadepraticarumaaçãocuja

inocênciaématériadeincertezaatéparaelepróprio.Seesseargumentoéevidente

porsimesmo,étambémmanifestoqueaquasetotalidadedosabortistasopinantes

hojenãolograperceberoseualcance,pelasimplesrazãodequeaopçãopeloaborto

supõeaincapacidade—ou,emcertoscasos,amávontadecriminosa—de

apreenderanoçãode“espécie”.Espécieéumconjuntodetraçoscomuns,inatose

inseparáveis,cujapresençaenquadraumindivíduo,deumavezparasempre,numa

naturezaqueelecompartilhacomoutrostantosindivíduos.Pertencemàmesma

espécie,eternamente,atémesmoosseusmembrosaindanãonascidos,inclusiveos

nãogerados,que,quandogeradosenascidos,vieremaportarosmesmostraços

comuns.NãoédifícilcompreenderqueosgatosdoséculoXXIII,quandonascerem,

serãogatosenãotomates.Aopçãopeloabortismoexige,comocondiçãoprévia,a

incapacidadeourecusadeapreenderessanoção.Paraoabortista,acondiçãode

“serhumano”nãoéumaqualidadeinatadefinidoradosmembrosdaespécie,mas

umaconvençãoqueosjánascidospodem,aseutalante,aplicaroudeixardeaplicar

aosqueaindanãonasceram.Quemdecideseofetoemgestaçãopertenceounãoà

humanidadeéumconsensosocial,nãoanaturezadascoisas.Ograudeconfusão

mentalnecessárioparaacreditarnessaideianãoépequeno.Tantoqueraramenteos

abortistasalegamdemaneiraclaraeexplícitaessapremissafundantedosseus

argumentos.Emgeralmantêm-naoculta,entrenévoas(atéparasipróprios),porque

pressentemqueenunciá-laemvozaltaseriadesmascará-la,noato,comopresunção

antropológicasemqualquerfundamentopossívele,aliás,deaplicaçãocatastrófica:

seacondiçãodeserhumanoéumaconvençãosocial,nadaimpedequeuma

convençãoposteriorarevogue,negandoahumanidadederetardadosmentais,de

aleijados,dehomossexuais,denegros,dejudeus,deciganosoudequemquerque,

segundooscaprichosdomomento,pareçainconveniente.Comtodaaclarezaquese

poderiaexigir,aopçãopeloabortismorepousanoapeloirracionalàinexistente

autoridadedeconferirounegar,aquembemseentenda,oestatutodeserhumano,

debicho,decoisaoudepedaçodecoisa.Nãoespantaquepessoascapazesde

tamanhobarbarismomentalsejamtambémimunesaoutrasimposiçõesda

consciênciamoralcomum,comoporexemploodeverqueumpolíticotemdeprestar

contasdoscompromissosassumidosporeleouporseupartido.Écom

insensibilidademoralverdadeiramentesociopáticaqueosr.LuladaSilva1esua

queridadonaDilma,2apósteremsubscritooprogramadeumpartidoqueamae

veneraoabortoapontodeexpulsarquemseoponhaaessaideia,saemostentando

inocênciadequalquercumplicidadecomapropostaabortista.Seriatoliceesperar

coerênciamoraldeindivíduosquenãorespeitamnemmesmoocompromissode

reconhecerqueasdemaispessoashumanaspertencemàmesmaespéciedelespor

naturezaenãoporumagenerosa—ealtamenterevogável—concessãodasuaparte.

Tambémnãoédeespantarque,naânsiadeimporsuavontadedepoder,mintam



comodemônios.Vejamosnúmerosdemulheressupostamentevítimasanuaisdo

abortoilegal,queelesalegamparaenaltecerasvirtudessociaisimagináriasdo

abortolegalizado.Erammilhões,baixaramparamilhares,depoisviraramalgumas

centenas.Agoraparecequefecharamnegócioem180,quandoopróprioSUSjá

admitiuquenãopassamdeoitoounove.Éclaro:sevocênãoapreendeounão

respeitanemmesmoadistinçãoentreespécies,comonãoseriatambémindiferente

àexatidãodasquantidades?Umadeformidadementaltrazaoutraembutida.

Aristótelesaconselhavaevitarodebatecomadversáriosincapazesdereconhecerou

deobedecerasregraselementaresdabuscadaverdade.Sealgumabortista

desejasseaverdade,teriadereconhecerqueéincapazdeprovarainumanidadedos

fetoseadmitirque,nofundo,elesseremhumanosounãoécoisaquenãointerfere,

nomaismínimoqueseja,nasuadecisãodematá-los.Masconfessarissoseriaexibir

umcrachádesociopata.Esociopatas,pordefiniçãoefatalidadeintrínseca,vivemde

parecerquenãoosão.

Conversafrancasobreoaborto

RádioImprensa,34dedezembrode1996

Arespostaàquestãodoabortodependeinteiramentededuasperguntas.Aprimeira

é:Ofetonoventredamãeéumserhumanoounão?Senãoé,entãoeletemdese

tornarumserhumanoemalgummomentodagestação.4Háduasclassesde

imbecisqueapostamnestahipóteseabsurda.Osimbecisespiritualistasacreditam

queissoacontecenoinstanteemqueaalma“entra”nocorpo.Masaalmanãoéuma

“coisa”alheiaaocorpo:éaprópriavidadocorpo.Paraqueelaentrassenumcorpojá

existenteseriaprecisoqueocorpo,atéesseinstante,nãotivessevida.Nestecaso,é

precisoadmitirqueofeto,nasprimeirassemanasdepoisdegerado,estámortinhoda

silva.Jáviucoisamaisdoida?Osimbecismaterialistasalegamqueumfetodetrês

mesesnãosedistingue,naaparência,deumfetodemacaco—umargumentoqueé

puramacaquice.PabloPicasso,bemexaminado,émaisparecidocomohomemde

NeanderthaldoquecomTomCruise.Todatentativadeprovarqueofetonãoé

humanoesbarraemcontrassensosintransponíveis.Masnegarqueooutroseja

humanoéamaisvelhadesculpadequemdesejamatá-lo.Aciêncianazistaprovava,

comargumentosparecidos,queosjudeusnãoeramgente.Afastadaahipótese

malucadequeofetonãosejahumano,surgeentãoasegundaperguntadecisiva:

Existealgumadiferençasubstancialentrematarumserhumanonoventredamãee

matá-lodepoisquesaiu?Osaborteirosprocuramenganarasmulherescomlisonjas,

assegurandoquetudooqueestádentrodocorpodelasédelas,equepodemfazero

quebementendemcomoqueédelas.Esteraciocíniosubentendequeofetoéum

órgãodocorpodamulher,enãoumserhumanoindependente.Mas,mesmoqueo

fetofosseumórgão,queéumórgão?É,pordefinição,algoquenãopodeserretirado

semdanoparaocorpo.Estãocomoalegar,emapoiododireitoderetirarofeto,o

argumentodequeéumórgão?Seéumórgão,retirá-loémutilarocorpo.E,umavez



aceitoodireitoàautomutilação,seriaumaodiosadiscriminaçãoconcedê-loaquem

desejassecortarodedãodoprópriopéenegá-loaquempretendessealgomais

requintado,comocortaraprópriacabeça,oucortarorestantedocorpoesairporaí

sócomacabeçaflutuandonoar.Excluída,porabsurda,ahipótesedequeofetoseja

umórgão,restasaberse,mesmosendoalgumaoutracoisa,elepertenceàmulher

queocarreganoventre.Arespostaénão,porquenãoéfeitosódeóvulo,mas

tambémdeesperma.Oespermanãoéproduzidopelocorpodamãe,maspelodopai,

queapenasodepositanocorpodamãe.Amãenãoéportantodonadofetointeiro,

masapenasdeumaparte;daoutraparte,queveiodopai,éapenasdepositária—e

temtantodireitodejogarofetonolixoquantoumbancotemodireitodejogarnolixo

odinheirodosnossosdepósitos.Arejeiçãocategóricadodireitoaoabortodecorre

deevidênciascristalinas,quesóumamentalidadetorpepodenegar.Masomalnão

estánasmulheresqueabortam,enganadaspelodesespero.Estánodefensordo

aborto,quecomfalamansapretendeinduzi-lasatornar-sehomicidas.Casoaceitem

aproposta,dasduasuma:ouestarãocriandoaindamaisummotivodeculpa,

sofrimentoedesespero,ouentãoterãodesufocarnoseucoraçãotodosentimento

deculpa,tornando-sefriasedesumanascomoseupérfidoconselheiro.Façoum

apeloàmulherpobreedesesperada,quetemmedodepôrumfilhonomundo:não

creianessesfalsosamigos.Quandoouvirumdeputado,umsenador,umintelectual

bemsituadonavidadizerquedefendeoabortoporquetempenadasmulheres

pobres,pergunteaele:

—Mas,doutor,seosenhorétãobomegenerosoqueseofereceparaajudaramatar

omeufilhinho,porquenãopodemedaralgumdinheiroparaajudá-loaviver?


