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PREFÁCIOÀEDIÇÃOPORTUGUESA

Nodia13deOutubrode2001,numprogramanoticiosodatelevisão
portuguesa(ManuelaMouraGuedes,JornalNacional,TVI)sobreummarido
queassassinouasuaesposa,falavaem“umassassinatoquecomeçoupor
umadiscussãoporumpratodearroz!”.Anossasociedadeocidentalestátão
embebidanesteespíritofeminista,oufeminazista,quedaspessoasque
estavamcomigo,ninguémnotouatendenciosidadedestanotícia,ficando
todosmuitoindignadosporumassassinato“porumpratodearroz”.Naminha
opiniãoumassassinatoésempreumcrimecondenável,masnãoimportará
aojulgarestemarido,saberatéquepontoteriachegadoaprovocaçãoou
agressividadedamulhernadiscussãoque,segundoManuelaMouraGuedes,
“começoucomumpratodearroz”?esetivessesidoamulherque
assassinasseomaridodevidoaumadiscussãoiniciadaporumpratodearroz?
Certamenteamaioriadosespectadoresteriapensadoqueestaagiuem
legítimadefesaoudevidoàpressãodeprovocações.

         Tambémnumprogramanoticiosodatelevisãoportuguesa,foireferido

queumhomemagrediumortalmenteàfacadaasuaex-esposadequemtinha

um filho.Nuncaosjornalistassepreocuparam em esclarecerquerazões

teriamlevadoohomem,tidopelosseusconhecidosporpessoacalmaede

bem,acometertalactotresloucado.Daminhaexperiênciadevidaeestudos

efectuados,este homem teria sido sujeito a fortes humilhações ou

provocações,paracometerestecrime.Nãoseriadeverdosjornalistas

esclarecerestefacto?Nãoconstituiriaestaaveriguaçãoumaformade

responsabilizaroladofeminino,evitandodestemodonofuturo,estetipode

crimeshorrendos?

         Em Lisboa,doisjovensenfermeiroscasam apósaconclusãodos

respectivoscursos.Opaidojovem,trabalhadordeclassemédia,numarrojo

deamorpaternalpeloseufilhodisponibilizouaspoupançasdosacrifícioda

suavida,eofereceuaoseufilhoumapartamentoemTelheiras(zonacarada

cidadedeLisboa).Poucodepoisdocasalterdoisfilhos,aesposainiciauma

relaçãoadúlteraeumdia,quandoomaridosaiudecasaparaoserviço,trocou

afechaduradacasa!Aomarido,sem família,sem osseusfilhosesem os

seushaveresrestoualojar-senum quartodepensão.Nodivórciootribunal



decretou,àreveliadestehomem,queasenhoraficariacomatuteladosfilhos

e,porconsequência,com acasaparaoscriar.Aestehomem,cujopailhe

tinhaoferecidoumacasanumazonacentraleluxuosadeLisboa,apósa

humilhação,espoliaçãoeperdadecontactocom osfilhos,restouirviver

solitariamenteparaumbairrodaperiferiadacidadeficandocomosencargos

dacasa,damobíliaepensãodealimentosqueotribunaldecretouparaos

seusfilhos!

         Outroexemplo,estedeum extractomaisbaixodasociedade.Um

homem vivia nos arredores de Sacavém e trabalhava numa empresa

metalúrgicaemAlverca(ambaslocalidadesdaperiferiadeLisboa).Viviasó

numacasamodestaeacolhedora,queeradesuapropriedade.Conheceuma

senhorasolteiraecomumfilhoeiniciaumavidacomambosemuniãode

facto.Quandoum dia,apósumaconfraternizaçãodeamigos,estehomem

chegaacasaembriagado,asenhoraaproveitando-sedoseuestadode

embriaguezextraiu-lheachavedecasaelança-onarua.Literalmentenarua!

Estehomem,semoutrapossibilidade,passouaabrigar-sesobumviadutodo

auto-estradadoNorte.Otribunaldecidiuque,tendoasenhoraumfilhomenor,

ficariaelaadesfrutardacasa.Aohomem restouoabrigosoboviaduto,a

consequenteperdadecondiçõesfísicasedehigieneparapoderpermanecer

noseuemprego,odespedimentoeamortepelofrionoInvernoseguintesobo

mesmoviaduto.

         NojornalPúblicode14deJulhode2001,secçãoLocalLisboa,aparece

numanotíciacomtítuloPenaSuspensaparaInfanticidaemSetúbal,emque

umamulher“...soltoudoúteroofilhodenovemeses,rompeuocordão

umbilicale,poucosminutosdepois,asfixiou-o.”Pensará,talvez,oleitorque

estamulherfoicondenadaaalgunsanosdeprisão,“...masotribunaldecidiu

pronunciá-laporinfanticídioconformeadoutrinajurídicaaplicadanestes

casos,com umamoldurapenalmaislevedeum acincoanosdeprisão,

porqueoactofoipraticadosoboefeitoperturbadordoparto...”e“porfimo

tribunaldecidiususpenderapena”.Deixoaperguntasetivessesidoopaia

cometeroinfanticídio,qualteriasidoacondenaçãoeasatenuantespossíveis?



         Perguntoaoleitorcomum,(oleitorformadoemdireito,emjornalismoou

pertencenteaqualquerforçapolítica,terácomcertezaumaopiniãodiferente),

ondeestáatãoapregoadaigualdadeentreossexos?

         Quantoaofeminismoem Portugal...imparável.Fazem encontros,

distribuemlivrosepanfletosefazempressãosobrepolíticosecomunicação

social.UmadasprincipaiséaAssociaçãoPortuguesadeEstudossobre

Mulheres(APEM).Durantedoisanosincluiram-me(sem queeutenhafeito

algoparaisso)nasualistadecorreioelectrónicoedivulgaram-measua

propaganda.Nodia02deDezembrode2001pediram um abaixoassinado

paracondenarunsjovensporsupostaviolação,euinsurgi-mecontraporse

pedirapessoasquenãoconheciamoprocessoquetomassemposição,tendo

aindaem contaqueestudosinternacionaisrevelam quegrandepartedas

acusaçõesdeviolaçãonostribunaissãofalsas.Nodia17deFevereirode

2002 divulgaram um pedido de participação numa manifestação

próaborcionista,querepudieifundamentadamente.Fizalgunspedidos,para

quemefossemfornecidasreferênciasdeestudosqueprovassemoqueésua

bandeira,istoé,queasmulheressãomaisoprimidasemaisvítimasde

violênciaedediscriminaçãoqueoshomens.Comoasminhaspalavrasse

tornaram incómodas,nãosónãomeforneceram oselementospedidos

(obviamentenãoospossuem)comoem22deJaneirode2002apresidente

daAPEMmecomunicava“Comodeixoudepagarasquotas,vouexcluí-loda

nossamailing-list”.Comoseeualgumaveztivessepagoalgumaquotaou

tivessepedidoparafazerpartedamailing-list!Talcomonoutrospaíses

também em Portugalestas instituições contribuem para a crescente

desagregaçãofamiliaredesentendimentoentreossexosàscustasdo

dinheirodoscontribuintes.

         Oautordestaobra,meucolegadaAssociaçãoparaaIgualdadede

DireitosdosHomens(Men’sEqualRightsAssociation,MERA),com quem

tenhotrocadoconhecimentosdeformaintensivanestesanosrecentes,refere-

sepreferencialmenteacasosdaNovaZelândia,paísondevive,eaomundo

ocidentalemgeral.Podeoleitorrepararqueonossopaísestáperfeitamente

integradonestasociedadefeminazista.



Otradutor          JacintoCastanho

PREFÁCIO

Estelivroéoresultadodeaproximadamentetrezeanosdeleitura,reflexãoeacção

política.Quandomedeciditornar-meumactivistadosdireitosdoshomens,nãosabia

quehaviamoutinhamhavidooutrosnomundo.Mesmoapósterdescobertoalguns

noutrospaísesnãosabiaquehaviamoutrosnoprópriopaís,aNovaZelândia.Foi

essencialmenteumesforçosolitário.

Estavaconvictodequealógicaestavadonossolado.Aúnicacoisaquemantémosdireitosdoshomens

reprimidoséaideologia,politicamentesustentadanospaísesocidentais,dequeamulheréoprimidaequeo

homemdominaomundo.Porconsequência,aohomemnãoésocialmentepermitidofalarsobreosseusdireitos.

Estetotalitarismoprovocouoaparecimentodotermo“FEMINAZI”.

Nosúltimosanos,homensepaisdetodomundotêm vindoaligar-seem
associaçõeslocaisouatravésdaInternetanívelinternacional.Peloapoio
passadoepresentequerodeixaraquiexpressaaminhagratidãoparacoma
NewZealandMenforEqualRightsAssociation,eaosmeuscolegasdeoutros
paísesemparticular,RichardDoyle,BrianO’Higgins,KingsleyMorseeDave
Usher.

GostariadeagradeceraGlennCheritonpelasugestãosobreoformatodestelivro,

ea RodVanMechelenpelolongotrabalhoeditorialcomomanuscrito.Beneficiei

aindadoscomentáriosecontribuiçõesdeKenPangborn,RonDunkerley,Hugh



Nations,Dr.EduardBakalareLeeMath.

Devoum grandefavoràminhaavópaterna,Miriam Mabin,pormeter
transmitidoogeneMabindaobstinação,sinequanonestatarefanãoteria
tidoêxito.

Ainda,finalmente,gostariadeexpressaraminhagratidãoaRoger(“Flower”)FowlereRobertCrowell,apesarde
provavelmentenãoaentenderem,mesmoqueadescubram!

“Éobebéquemaischora,oquemaismama”.(ProvérbiochinêsreferidoemChina

Today,Vol.XLVNo.1,January1996,p.15)

Seoshomensdestepaísnãoseincomodaremaerguer-seelutarpelosseusdireitos,

então,francaelamentavelmentenãomerecemternenhuns.(Thomas:NotGuilty:In

DefenceoftheModernMan,London:WeidenfeldandNicholson,p.87)

Esteéumcicloviciosoaoqualnãoépossívelatribuirumprincípionemumfim,no

qualasobrevaloraçãodaposiçãodasmulherespeloshomenseasobrevaloraçãoda

posiçãodoshomenspelasmulheres,conduzumsexoouooutroaarrogar-se,

negligenciando,oumesmorenunciandoapartedonossotãosuadamente

conquistadohumanismo.Aquelesquepoderiamquebraresteciclo,sãoelesmesmos

produtosdele,eexpressandoalgunsdosseusdefeitoscomoseugesto,podemser

suficientementefortesparadesafiá-lo,masnãoparaquebrá-lo.Contudo,umavez

identificadoeanalisado,deveserpossívelcriarumclimadeopinião,noqualoutros

umpoucomenosprodutodeumpassadoobscuro,porqueiluminadosporumaluzna

suamãoquepodebrilharparaafrenteeparatrás,podemporsuavezconquistaro

próximopasso.(MaleandFemale,MargaretMead).



Introdução:Oqueéofeminismo?

Rendall(TheOriginsofModernFeminism:WomeninBritain,FranceandtheUnited
States,1780-1860,London:Macmillan,1985)determinouqueapalavra“feminismo”

foiusadapelaprimeiravezem1894.Éderivadadapalavrafrancesa“feminisme”que,

aparentemente,foiinventadapeloSocialistaUtópicoFrancês,CharlesFourier.

Tentareidaruma definição de Feminismo que contemple todos os
“feminismos”mencionadosnestelivroe,talvez,nãosó.Asfeministas,
parecem teralgumadificuldadeem definirFeminismo.Estadificuldade
provém,emgrandeparte,dofactodeestasteremconquistadoassociedades
ocidentaisdeformatal,querestaram poucosnão-feministascom osquais
possamcontrastar.

Osgruposnormalmentedefinem-seem relaçãoaosnão-membros,ecomo
estegrupoemparticularnãotem,deformaarticulada,nãomembros,acaba
porterumaimagemdifusadesipróprio.Esperoserútilnesteobjectivo,que,
talcomoestelivrorefere,omodelodevítimasdaopressãoajusta-seao
homempelomenostãobemcomoàmulher,equeoopressordoshomens
sãoasfeministas,ealgunshomensexcentricamentequixotescos.Ameuver,
estelivroserveesteobjectivo,mascabeaoleitorjulgarsefuiounãobem



sucedido.

Outroproblemaquesecolocaaquempretendedefinir“Feminismo”é,visto
quecadageraçãodeFeministasseretiraapósterganhoasuabatalha,a
próximageraçãoaparececomumnovoconjuntodepreocupações,queixase
exigências.Aolongodamaioriadoséculodezanove,asfeministasestavam
concentradosnaobtençãododireitodevotoedireitodepropriedade.Apóso
fimdaSegundaGuerraMundial,osobjectivosforamprimeirooempregoeo
aborto,edepoisoscrimesem queamulhereraaqueixosaeohomem os
alegadosculpados,porexemplo,violação,violênciadomésticaeabusosexual
infantil.Estasdiferentesgeraçõestendem adefinir-seem termosdosseus
própriosobjectivospolíticos.Istoconfundequalquertentativadeobteruma
visãogeraldestemovimentopolítico:

Umproblemacentralnodiscursofeministatemsidoanossaincapacidade,querpara

chegaraumconsensodeopiniãosobreoqueéofeminismo,querparaaceitar

definiçõesquepossamservirobjectivosdeunificação.Semumacordodedefinições,

falta-nosumabasesólida sobreaqualerguerumateoriaouempreenderumtrabalho

significativo.(BellHooks,FeministTheory:FromMargintoCenter,Boston:SouthEnd

Press,1989,p.17)

EstaincertezasobreaessênciadoFeminismoéum doscontrastesdo
FeminismoPós-moderno(vercapítulo6).Noseuinício,asfeministasnão
tiveram tantadificuldadeem definirFeminismo.Um livrosobreFeminismo
editadopeloWomen’sStudiesGroup(1979),porexemplo,apesardese
declararincapazdedarumadefiniçãoclaradaprópriadisciplinadeEstudos
sobreMulheres,deuadefiniçãoseguintedasuamatéria-Feminismo.
Consideroestaumaexcelentedefinição,eaminhaprópriadefiniçãoémuito
parecida.

Entendemosporfeminismo,umaconsciênciadaposiçãodedesvantagemdas

mulheresnasociedadeoudedesigualdadeemrelaçãoàdohomem,etambémum

propósitodeacabarcomestadesvantagem.(BristolWomen’sStudiesGroup,Halfthe

Sky:AnIntroductiontoWomen’sStudies,1979,p.3)

Um não-feministapoderásentirqueestadefiniçãodemonstraum exercício
mentalrazoavelmenteracional,vistoquedeixaumaportaabertaparauma
discussãolúcidasobresecontinuaaserverdadeiroafirmarqueaposiçãoda
mulhernasociedadeéumadesvantagem oudesigualdade.Opropósitode
acabarcom esta desvantagem ou desigualdade deveria supostamente
desaparecerse,depoisdeum períododediálogoentrefeministasenão-



feministas,seconcordassequedefactonãoexistia.Mascontrastemosisto
comamentalidadeimplícitanotextoseguinte:

Seofeminismoédefinidoemtermosgeraiscomoocaminhoparaumasociedade

sexualmentejusta,muitagentepartilhaaomenosdealgunsdosseusobjectivos,

emboranãoseidentifiquemcomotermo.(Meehan,BritishFeminismfromthe1960s

tothe1980s,inSmith(ed.)1990,p.189)

Oproblemadestadefiniçãoéquesimplesmentetomacomocerto,enãocomo
pontoabertoàdiscussão,aquiloqueadefiniçãoanteriorpretende,istoé,que
aposiçãosocialdasmulheresédesvantajosarelativamenteàdoshomens.
Umafeministaé(comoapalavrasugere)quemestáprincipalmente,senão
exclusivamente,interessadoem fazervaleropontodevistafemininoeas
pretensõesdasmulheres.Assumiristosimplesmenteéomesmoquesugerir
quejustiçasexualéincutiraumadaspartesaideiadequeodiálogocoma
partenão-feministaévirtualmenteimpossível.Umaboadefiniçãodefeminista
aparecenumfolhetoquepublicitaassessõespúblicasde1993daNational
Conference ofthe New Zealand Women’s ElectoralLobby (WEL),em
Wellington,NovaZelândia:

WELdefinefeministacomoalguémqueacreditaqueasmulheresestãosociale

economicamenteemdesvantagemdevidoaoseusexoeactuadeacordocomessa

crença.

EsteéoutropontodevistainteressantedoFeminismo:

Ofeminismonãoé,domeupontodevista,umconjuntoderespostasfeitas,nemum

compromissoaumaideologiaparticular.Éantesumadeterminaçãoemperseguir

questõesondequerqueelasnosconduzam.Ofeminismoinsistenadeterminação

emouvircomtodaaatençãoaexperiênciadasmulherescomoobjectivode

reformularosnossospensamentoseacções.Éassimmaisqueummétodode

diálogocriativodoqueumconjuntodeideiaspré-estabelecidas.Feminismoéum

caminhoparaobemestardasmulheres,tendoemvistaajustiçaemvezde

patriarcado,emboraoconceitodebemestardasmulheresnãosejaantecipadamente

conhecido.(Pellauer:MoralCallousnessandMoralSensitivity:Violenceagainst

Women,inAndolsenetal.1987,p.34)



Estadeclaraçãoenglobaum equívocoarespeitodanaturezadeideologia.
Nenhumaideologia,comonenhumareligião,écapazdeantecipartodosos
problemasquepossamsurgir,edestemodoosproblemassãointerpretadosà
luzdas circunstâncias prevalecentes pelos seguidores de determinada
religiãoouideologiaparticular.Asoutrasideologiassãotãoviciadascomoo
Feminismo,tendendoadeterminarquaisasquestõescolocadaspelosseus
aderentes,enãoafornecertodasasrespostasquesejam prontamente
colocadas.Estaéarazãoporqueexistem tantasversõesdeMarxismo,ea
razãoporqueexistedebateteóricosobreopontodevistaMarxistasobre
tantosassuntos.

EstoucertoqueoFeminismotemsempre,ecomgrandeà-vontade,seguido
questõesnãoseimportandoondeelaspossamconduzir,masoproblemaé
queaideologiaFeministadeterminaprimeiroquaisasquestõesquedevem
sercolocadas.Este livro aponta os tipos de questões inerentemente
tendenciosasqueasfeministascolocamsempre,eeusugirooutrasquestões
quepodemosedevemoscolocartambém.

Asfeministas,comoPellauerafirma,ouvemaexperiênciadasmulherescom
muitaatenção,masnãoouvem aexperiênciadoshomenscom amesma
muitaatenção.Estaéumaindicaçãoclaradatendênciainerenteàideologia
Feminista.

ArazãoporqueoFeminismorevelouestarealidade,oseusegredometodológico,é

queoFeminismoestáconstruídosobreacrençadequeamulherésexualmente

usadaeabusadapelohomem.(CatharineA.MacKinnon,FeminismUnmodified,p.5)

Ocorolárionãomencionadodisto,écertamente,queelasnãoacreditamnos
homens.Estavisãoparcialpodetambém conduzirasfeministas(etodoo
sistemajudicialocidental)apercursosnãocientíficos,comosevênolivrode
LenoreWalker,TheBatteredWoman,nocapitulosobreviolênciadoméstica.

ComoPellauerafirmou,feminismoéumadeterminaçãoparaobemestardas
mulheres,masnãoumadeterminaçãoparaobemestardoshomens.Sempre
quehouverum conflitoentreobem estardasmulheresehomens,nãohá
qualquerdúvidaquantoaoladodequeestãoasfeministas.Comoveremosno
capítulosobreacircuncisão,asfeministasocidentaisfalam namutilação
genitalfemininanospaísesdoTerceiroMundo,masquandointerrogados
sobreamutilaçãogenitalmasculinanosseusprópriospaíses,desvalorizama
questãoporsetratardeumassuntodehomens.Podemosadmitirquenão
nadadeerradoemterumatendência,contudo,asfeministasreclamamoseu
objectivodeigualdadesexual,easFeminazis(feministastotalitárias)tentam
activamenteimpedirqueasposiçõesdosactivistasdosdireitosdoshomens
sepropaguemembasedeigualdadecomasideiasfeministas.Nestecasoa
tendênciaassumeoscontornosdeumproblemasério.

Aminhaaproximaçãoaoproblemavisadefinirfeminismocomoaaplicação



domodelodasvítimasdaopressãoàsituaçãodasmulheresnasociedade.
Destemodoumfeministaéaquelequeacreditaqueestemodelo(emqualquer
sociedade)seajustamelhoràsituaçãodamulherdoqueàsituaçãodo
homem.Isto não implica que todos as feministas acreditem que os
“opressores”dasmulheressãooshomens,algunsacreditam queoreal
opressoréaprópriasociedade,eoshomens,elestambém,sãooprimidos
pelarigidezdospapeisqueasociedadeosforçaaadoptar.

Na minhaopinião,istobastariacomodefinição.Noentanto,podemos
acrescentarqueasfeministasestãolimitadosasergénerocentricose
incapazesdeverquaisquerevidênciasdequeoshomenssãodiscriminadose
oprimidos.Algumasfeministasconcordamsinceramentequeoshomenssão
oprimidospelospapeisdogéneromasculinomasargumentam:

(1) queistoéumproblemadoshomensenãoseu,e

(2)talcomoamulherfoi“libertada”,oshomensserãotambémlibertados.       

Entretanto,otipodeproblemasquediscutireinestelivronãosãootipode
problemascausadospelospapeisdegénero,exceptonamedidaem que
agoraopapeldamulhernassociedadesocidentaiséoprimirohomem
ignorandoassuasnecessidadeseconcentrando-senossupostosdireitosda
mulher.Assimofeminismoédefactoumestadodeespirito,oquesignifica
queéimprovávelquemorradevidoafaltadeassuntosparapropaganda.Seo
assuntonãoexistirelasterãoqueoinventar(talcomoVoltaireafirmouacerca
deDeus).

Aoindicaristo,discordofortementecom SimoneWeil,queafirmou,“a
opressãoprovémexclusivamentedecircunstânciasobjectivas”(SimoneWeil,
OppressionandLiberty).Istoéumaespéciedepontodevistaingénuo,
emboracompreensível,vindodelacomo defensoradeum activismoanti-
conformista.Oqueeudigoéqueapresençaouausênciade“opressão”tem
queserdeterminadaporsereshumanosfalíveis.Porvezespareceráque
estãoatentarencontraropressãoondeascircunstânciasobjectivaspodem
nãopareceraterceirosapropriadasparatalanálise.

Reciprocamente, situações de opressão real podem ser, e são,
sobreestimadasporpessoasquetêmumaideologiaqueascegaperanteuma
formaparticulardeopressão.Opresentelivroé,emparte,umatentativade
agitaroshipnotizadoresdaopiniãopúblicaqueestãoabsorvidosnatarefade
impedirquealguémvejaqueháhomensquepodemestaroprimidos.



CAPÍTULO1:NARCISISMOFEMINISTAEPODERPOLÍTICO

Estecapítuloapresentaalgunsdosconceitoschavedestelivro–conceitosqueserão

exemplificadoseexplicadosrepetidamente,emvárioscontextos,eemmaisdetalhe

noscapítulosseguintes.Algunsleitorespoderãoacharqueemcertasalturasháuma

repetiçãodesnecessária,masnãomedesculpoporisso.Oartigo“Decisions,

Decisions”(NewScientist,4September1999)explicaporqueéqueaspessoas

frequentementeutilizamestratégiasdedecisão,incluindoaestratégiadepreferiro

queéconhecidoefamiliaremvezdodesconhecido.Istodárespeitabilidade

científicaàsuposiçãodospublicitáriosdequearepetiçãotornaalgumasideias

familiaresecredíveis.Asfeministastêm-nosensinadoassuasideiasatravésda

constanterepetiçãodosseusdogmas.Comoprofessor,nãopossofazermaisque

prestar-lheshomenagemàsuainteligênciapolítica,fazendoeupróprioumpoucode

repetição.Noseuartigo,“TheWomenAreAtFault”MatthiasMatussekrefere-seàs

mulheresmodernascomo“tagarelasexcitadascomconversasfemininasde

autopromoção”(1).Perguntaele,“Porqueestãoelasconstantementesentadasfrente

aoespelhodaBranca-de-Nevetranquilizando-sedequesãoasmaisbonitas,asmais

espertaseasmaiscorajosas?”esugere”aatitudenarcisísticadesecolocaremao

espelho,comtodaasuapatetice,fazpartedoseupapeldemulheresmodernas,ao

qualsesentemincapazesdeescapar.”

Matussekrefere-setambémaosentimentogeneralizadodeque“asmulheres
estãoasubireoshomensadescer.”Estesdoisaspectosdassociedades
modernas,onarcisismodasmulhereseasuaascensãorelativamenteaos
homens,estão estreitamente ligadas.Para entender este fenómeno,
precisamosdeanalisarosdesenvolvimentospolíticosesociaisdesdea 
SegundaGuerraMundial.

Uma das principais consequências da Segunda Guerra Mundialfoia
desacreditaçãodaspolíticasconservadorasededireita,devidoàderrotados
seusproponentesmaisextremistas(fascismoenazismo).Qualquerpolítica
promovida porHitler,Mussolini,Nazistas ou Fascistas (mesmo que
moderadamenteconservadoras)estãovulneráveisaoataquedevidoàsua
associaçãocomos“BadGuys”(mausrapazes).AdicotomiaEsquerda/Direita
édecertaformaartificial,oNazismoédecertaformaumaextensãoda
ideologiaSocialista.Noentanto,nosensocomumoNazismoéclassificado
comosendodedireitaeoSocialismocomodeesquerda.

Emresposta,osnossosgurus(cinema,académicosejornalista)dominarama
segundametadedoséculoXXcomas“lições”queachamquenósdevemos
aprenderdaSegundaGuerraMundial.Aparentemente,acreditam quea
principalliçãoéque,pordefinição,qualqueroprimidoébom,enquanto
qualqueropressorémau.Nãodigo,claro,queestejamerrados,masdevidoa
estaobsessãocomasatrocidadesnazis,amoraldominantenassociedades



ocidentaistornou-seumapedraangular.

Ovirtuosismodosoprimidos

Geraçõesdeacadémicosejornalistasdisseram-nosqueasmulheressãoas
principaisvítimasdaopressão,eoshomensosseusopressores.Com o
paradigmadopós-guerra,istotornoutodasasmulheresboasetodosos
homensmaus.Estahistóriacontadaem altoebom som produziuoculto
virtualdaopressão,eapareceuumaescaladatremendadeváriossectoresda
nossasociedadeareclamarem parasiprópriosoestatutodeoprimidos,e
portantode“bons”.

Ser-seclassificadocomooprimidodátodotipodebenefícios.Primeiro,
garanteumacoberturamediática.ElementosconservadoresdosEstados
UnidospodemterretractadoAnitaHillcomoumaoportunistapelapieguicedo
seutestemunhosobreaformacomoJusticeClarenceThomas:NotGuilty:In
DefenceoftheModernMan,London:WeidenfeldandNicholsonaassediou
sexualmente,mascomistoganhouumanotoriedadesemprecedentes,para
nãofalarnoslivrosefilmessobresi,ehonoráriosdepalestrasqueatingiram
valoressuperioresaoquemuitoshomensganhamnumano,apenasporuma
simplesaparição.Quantodariaum denóspelapossibilidadedeuma
opressãodestas?Masomaisimportante,équeactualmentemesmoamulher
normalpodeaspirarasertratadacomovítimaemsituaçõesqueoshomens
nãopoderão.

Agorahápesquisassobreestetipodeopressão,subsídiosgovernamentaisde
váriaordem eatéapossibilidadedeprotagonizarum filmedeHollywood.
(apesardacrescenteevidênciadequeamulhercometemaisviolência
domésticaqueohomem,nãopassaummêsquenãoapareçaumfilmenovo
sobreum maridoabaternasuamulher,eosmovimentosdeprotecçãoàs
mulheresmaltratadasareceberemsubsídiosgovernamentais.)Comtudoisto
quemnãoquerseroprimido?Oupelomenosreconhecidocomotal.

Jornalistasconservadores,quecontinuamaterinfluêncianosEstadosUnidos,
defendemopontovistanoqualasmulheresfeministastêminsistido,istoé,o
homem comochefedacasaaalmoçarcom clientesepobremulherem
tarefasdelimpeza.Aquieuargumentoquenãopodemosavaliarestepontode
vistaconservadorcom sentidodejustiça,amenosquevejamoscomoas
feministasreagem àquiloqueeuchamodepontodevista“Masculinista
Liberal”(quenãoseconfundacom “liberalismo”,em si)em quehomense
mulheresdevemseriguaisemtodososassuntos,enãosónosassuntosem
queasfeministasviramqueseajustavamaosseuspropósitosdepropaganda.

Hojeemdiaopontodevistadequeasmulheressãovítimasétidocomofacto,
evivemosnumaculturaobcecadaporesteproblema.Asociedadegiraem
tornodamulheredassuasnecessidades,com váriosgrupasfeministas
determinandooqueelassentemeoquepodebeneficiaramulhercomoum
todo,ouum sectordapopulaçãofemininaem particular,aopontodeos
problemasdascriançasseremfrequentementesubmetidosaesteegoísmoe



osdoshomenscompletamenteignorados.Esteéoseupoder,oqualpoucos
políticosestãodispostosaopor-sepormedodeseremrotuladosde“sexistas”.

Com oshomenseasociedadetãoobcecadoscom osproblemasdas
mulheres,éperfeitamentenaturalparaasmulheres,talcomoumacriança
filhaúnicadepaisextremosos,tornarem-seaindamaisauto-obcecadase
narcisistas.Sealgumagiraremtornodenós,nóspodemosgirartambémem
tornodenóspróprios.Apenasomaisforteresiste.

Onarcisismofemininoéparcialmenteresultadodoseupoder(vercapítulo14).
Masétambém a fontedo seu poder.Como asmulheresestão tão
sintonizadascomelaspróprias,têmoportunidadededescobrir“necessidades”
(pretensões)que a sociedade (isto é,os homens)devem satisfazer.
Reclamandosobretodasasnovasnecessidadesnãosatisfeitascria-semaior
evidênciadasuavitimizaçãopelohomem,oque,porsuavez,reforçaoseu
poder.

Atesedestelivroéqueoestatutode“vítimasdaopressão”seajustaà
situaçãodoshomenspelomenostãobemquantoàdasmulheres,equeos
opressoresdoshomenssãoasfeministas.Étambémsobreaexposiçãodas
questõestendenciosascolocadaspelasfeministas,eem menorextensãoa
sugestãodeoutrasquestõesquepodemedevemsercolocadas.

Quemganhouopoder?

Queràesquerda,queràdireita,filósofos,políticoseideólogosusam com
frequênciaomodelode“homemdepalha”paraosoponentesàssuasideias–
éummodelodistorcidoquepodesermaisfacilmenteatacadoqueoobjecto
real.Demodosimilarasfeministasusaramomodelodohomemdepalhado
poderpolítico,paradarênfaseaopoderdospolíticoseburocratas,para
desviaraatençãodosreaisbastiõesdopodernasdemocraciasocidentais.
Masestaênfasefoimalcolocada.Éverdadequeosexecutivostaiscomoos
políticostêm poder,masestepoderestámuitolimitadoporaquelesque
controlam ofluxodeinformação,deestereótiposedeideiasnacultura
popular.

Osjornalistas,pessoaldeHollywood,einvestigadoresquecontrolam a
informaçãoeestereótiposedestemodocontrolam decisõespensam estar
disponíveis.JosephMcCarthytentouumavezexcluirdeHollywoodos
simpatizantescomunistas.McCarthyfalhoueasnossassimpatiasvoltaram-
seafavordaquelescujascarreiraseleprejudicou.Noentanto,apesardoseu
métodocruel,teriasidoingénuoassumirqueestavaenganadonasuaanálise.
Hollywood,osmeiosdecomunicação,eosistemadeeducaçãocontrolamou
pelomenosexercemumagrandeinfluêncianaquiloqueoeleitoradopolítico
pensaqueécorrecto,realistaecredível.

Estouafalarsobreosactuaistrabalhadoresdestescampos(porexemplo,
jornalistas),não nos financeiros,que estão geralmente demasiado
interessadosem fazerdinheiroparaseimportarem com ainfluênciado



conteúdodoqueéproduzidopelosseustrabalhadores,eseéounão
imparcial.Mesmoaimprensaquetêmumalinhaeditorialmaisconservadora
nem sempreinsistenasmesmastendênciasnoutrassecçõesda sua
publicação.Porexemplo,um jornaldiário matinalda Nova Zelândia
periodicamenteapresentaartigosproeminentessobrefeminismoepolíticas
femininasem França.O quetornaistonotáveléqueéperfeitamente
irrelevanteparaamaioriadosneozelandeses,quenasuamaioria,nãoestão
minimamenteinteressadosnapolíticafrancesa.Seráistoummeiosubtilde
propagandafeminista?Goebbels,ohomem daconfiançadeHitlerpreferiu
usaranalogiashistóricasem vezdepropagandadirectaparaocultarasua
“arte”.Estarãoasfeministasausarum deslocamentogeográficopara
introduzirasuapropaganda,domesmomodoqueGoebbelsusouum
deslocamentohistóricoparaintroduzirapropagandaNazi.

Emparalelocomograudecontroloqueasfeministasexercemnosmeiosde
comunicação,estáadificuldadequealgunshomenstêm em descobrir
editoresparaassuntosdehomens.WarrenFarrell,autordeTheSensitiveMale,
WhyMenAretheWayTheyAre,eTheMythofMalePower,foideixadoà
derivapelaSimon&Schusterparaencontrarnovoeditorparaoseuquartolivro,
WomenCan’tHearWhatMenDon’tSaydepoisdeumeditorfeministaterdado
amachadadanoseuprojecto.EJackKammer,autordeGoodWillToward
Men,descobriuqueoseditoresestavamrelutantesemeditarIfMenHaveAll
thePowerWhyDoWomenMaketheRulesporquetemiam areacçãodas
feministas.

Como Evelyn Summerstein fez notarna publicação feminista,Bitch
(“AbsolutelyCapitalist,”Bitch,Vol.3,No.1,1998),cercade85%daspessoas
quecontrolamapublicaçãodelivrosnaAméricasãomulheresfeministas.

Ainternetprometelibertar-nosdestacensuradisfarçada,masbibliotecáriose
professoresestãoatrabalhararduamenteparaoprevenirereclamarcontrolo
sobreainformaçãoantesdeserpublicadanainternet.Algunsartigos,tais
como“TestingtheSurf:CriteriaforEvaluatingInternetInformationResources”
(AlastairSmith,ThePublicAccessComputerSystemsReview8,No.3,1997)
argumentam queaspessoasdeveriam serensinadasaevitarlocaisda
internetquesejam“tendenciosas”eapreferiraquelasquetenhamocunhoda
“autoridade”oude“organizaçõesreputáveis”.Istosóacontececomlocaisque
pertencem abibliotecaseinstituiçõesdeensino.Bibliotecaseinstituições
ligadas ao ensino são instituições predominantemente ocupadas por
mulhereseestasinstituiçõesnormalmenteensinamofeminismocomofacto
eignoramosdireitosdoshomens.

Repare-senabemconhecidajornalistaeautorafeminista,SusanFaludi.De
acordocomoautordapáginawebFemjour,“Faludientendequeafunçãode
jornalistaécriarmudançasocialatravésdaeducaçãodaspessoaseter
tempoparainvestigarcoisas.Um jornalistaprecisadeseapaixonarpela
causa”.Osjornalistasdeesquerdaestãofrequentementecomprometidos
destemodo.Umavezlium artigonoGuardianWeeklysobreum novoou
reemergentepartidodedireitanaÁustriaquequisrestringiraimigração.



Porqueaimigraçãoéum assuntofortementeemotivonospaísesdelíngua
alemã,eutivequelercercademetadedoartigoparaencontraralguma
indicaçãodasjustificaçõesqueestepartidodavaparaasuapolítica–a
primeirametadeerapuraretóricasobreoperigoqueestepartidorepresentava!
OGuardianconta-secomoumdosjornaisde“qualidade”emInglaterra!

QuandoleioojornalinglêsdeesquerdaliberalGuardianWeekly,filtrotudoo
queétendencioso.Umdosseussubscritores,noentanto,disse-mequeolia
precisamentepelassuastendências!Estaéotipodepessoaqueem
Inglaterraéconhecidaporum “leitordoGuardian”,istoé,alguém com um
conjuntodepontosdevistapoliticamentecorrectos.

Nadécadade1970,emAuckland,NovaZelândia,foi-merecusadaaentrada
numaescoladejornalismoenquantoumaamigamarxistaentrou.Explicou-me
elaqueomeuerrofoiirdefatoàentrevista–ojúriestavaàprocuradeum
jornalistaparaexpediçõesenãoumdotipoconservador.Comoconsequência
destapráticasubtil,oocidenteestáinundadodejornalistasqueforam
seleccionadosparaosseuscursosouempregoscom basenassuas
tendênciasdeesquerda.

Em1997,submetiumacomunicaçãooralaocomitélegislativonacional,que
consideravaalgumprojectodelegislaçãoemmatériadeguerradesexos(2).O
assuntoactualeraopagamentodesubsídiosapessoas(mulheres,namaioria
doscasos)queeram consideradasvítimasdeviolênciadoméstica.Eram
consideradascandidatasaestesubsídiomesmoqueosseuscompanheiros
gozassem jádealgum subsídioquefizessequeem condiçõesnormaisas
impedissem deoreceber.Em representaçãodaminhaassociação,fizuma
apresentaçãooraleescrita,sobreotemado“Síndromadamulherviolentada”
noprefáciodoProjectodeLei.Envieialgunsresumosparaosmeiosde
comunicaçãoequandovialgumasmulheressentadasatrásdasaladocomité
tirandonotas,pergunteiseestavampresentesalgunsmembrosdosmeiosde
comunicação.Ninguémrespondeuapesardemuitasestaremaescrever.

Fizeram-seduasintervençõesoraisantesdaminha,epelomenosumadepois.
Apesardisto,apareceuumartigonodiaseguintenoúnicojornalmatinalda
cidadedescrevendoasactividadesdocomitécomosetivessehavidoapenas
umasubmissão–deumafeminista.Istodáumaideiadoqueéapressão
feminista.Nem um comentáriooucríticadequalquerespécie.Obviamente,
alguémdopessoaldojornalestavadeterminadoemdarapenasumaversão
dahistória–afeminista.Ojornaléconhecidopelasualinhaconservadora,
masestalinhanãoéobviamenteseguidaemtodasassecçõesdojornal.

Oesforçocombinadodeduasassociaçõesneozelandesasehomensepais
(NewZealandMen’seFathers’Movement)conseguiram persuadirocomité
emeliminaroconceitode“Síndromadamulherviolentada”,masaComissão
Legislativa,talcomoeuescrevi,estáatentarintroduzi-lonaleidaNova
Zelândiacomoutronome.

Esteprocessodelavagemcerebrallevadoacabopormeiosdecomunicação,



cinema,universidades e imprensa,não tem,no entanto que durar
perpetuamente.Apesardosseusmelhoresesforços,arealidadepodefazer
cairestamontagem.Esperoachegadadodiaem queestelivro,talcomo
outrosacontecimentosnomundosejaumalinhadivisórianesteprocesso.

AUniãoSoviéticaeoPactodeVarsóviajánãoexistem,aChinatem-se
declaradorica,etem havidoumacolossalagitaçãoàdireitanaspolíticas
económicasocidentais.PaísesdoLesteeSudesteasiáticotêm também
ajudadoaenfraqueceroestereótipodequeapenasosbrancospodem ser
ricos(eportanto“maus”).Avitimizaçãodamulhereopoliticamentecorrecto,
tornou-semuitopoderoso.Nãodesejoasuadestruição,masestouconvicto
dequeatacandoum dosseuspilares–ofeminismo–enfraquecemoso
edifíciocompleto.

CAPÍTULO2:CIRCUNCISÃOversus OPÇÃO

ComofoidefinidopelaOrganizaçãoNacionalAfricanadeCentrosde
InformaçãoePesquisaparaaCircuncisão(NOCIRC),acircuncisãoéa
remoçãocirúrgica(corte)dapelequenormalmentecobreaglande(cabeça)
dopénis.

Estecapítuloédedicadoapenasàcircuncisãoderecém-nascidos,istoé,a
remoçãodoprepúciodascrianças,porqueaquiospaistomamumadecisão
emrepresentaçãodealguémqueédemasiadojovemparatomarumadecisão
porsipróprio.Umavezadulto,umhomempoderápresumidamentesercapaz
dedecidirporsiprópriosetersidocircuncidadolheproporcionouumaopção
quefoijátomadapelosseuspais!Osdefensoresdoabortotambémusama
palavra“opção”parapermitiràsmulheresmatarosseusfilhosaindanão
nascidos,eaquinósestamosafalarsomentesobrepermitirqueaumcriança
setirepartedasuaprópriaanatomianumaoperaçãodolorosa. 

Deacordo com o NOCIRC,osmédicosdospaísesdelínguainglesa
começaram acircuncisarbebésameio do século XIX “paraevitara
masturbação”,aqualalgunsmédicosdiziamserafontedemuitasdoenças,
incluindoaepilepsia,tuberculoseeloucura.Osmédicostêm dadooutras
razõesapartirdaí,mastodoseles,incluindoaquelesquedizem quea
circuncisãoprevineocancrodopénis,ocancrodocolodoúteroedoenças
venéreas,têmsidocontestadosdeacordocomoNOCIRC.

A circuncisão masculina está maisvulgarizada no mundo quea sua
equivalente feminina.Talcomo a circuncisão feminina,a circuncisão
masculinaénormalmentepraticadaporquestõesreligiosaseculturais.No
entantoéacircuncisãofemininaqueémaispublicitadanosmeiosde
comunicaçãosocialocidentais.Asfeministasestãobemdeterminadas,mas
apenascontraaMutilaçãoGenitalFeminina(FGM),equandointerrogadas
sobreaMutilaçãoGenitalMasculina(MGM),desdenhamsimplesmenteque“é
apenasum pequenopedaçodepele”ouque“nãoéum assuntodas



mulheres”.Asuaatitude,éelaprópriaumassuntodoshomens.Acircuncisão
masculinaéumamutilaçãogenital,edevesercombatidaportodososquese
opõeàcircuncisãofeminina.

 PorquêaCircuncisão?

DeacordocomoDr.BrianMorris,acircuncisãotemprósecontras,maseleé
um forte apoiante da sua prática. (consultar www-
personal.usyd.edu.au/~bmorris/circumcision.shtml)Gostariadelevantardois
assuntosdecaráctergeralantesdediscutirosseusargumentosemdetalhe:

1. Comoalgunsdosseusargumentostêm avercom osbenefíciosda
circuncisãomasculinaparaasmulheres,sãoirrelevantes.Afinaldecontas,
quantosargumentosexistemsobreasaúdedasmulheresquetenhamaver
comosefeitosnoshomens?Nenhum!

a)     Osseusargumentossugeremqueacircuncisãoéotratamentonaturale
normalnascriançasmasculinas,easuapreocupaçãoécomoaboliruma
práticaestabelecida.Umanti-circuncisionistapodepreferircomeçarporfazer
tabularasaeperguntarporquêhavemosdequererperpetuarumapráticaque,
comoumsacrifícioanimal,surgedeummitoousuperstição.Devemosolhar
paraoassuntodeum modoobjectivo,eexigirqueesteprocedimento
cirúrgicosejustifiqueaelepróprio.

Agora,então,asrazõesdoDr.Morris,juntamentecomosmeuscomentários
sobreelas:

Amaiordesvantagemdoprepúcioéqueelecriaumambientenãosaudável
entresieopénis,ondecélulasmortas,secreções,urinaebactériasproliferam,
podendosurgirinfecções,mesmoqueazonasejalavadacomregularidade.
Masomesmoacontececomohímen,eaindanenhummédicoousousugerir
quesedeveriaremoverdeformarotineiraohímenànascença.

Outrarazãoéqueoprepúciotornaapeledopénisporbaixomaisfinae
húmida(emcomparaçãocomamesmaáreadepelenumpéniscircuncidado),
oquerepresentaumabarreiramaisfracacontraasinfecções.Masopénis
intactoémaissensívelàestimulaçãoerótica.

Outroproblemaéqueoprepúcioaumentaaáreasuperficialdapele,eassim
aumentaaprobabilidadedeumainfecçãoapenetrar.Estemesmopontopode
serusadoparasugerirumadiminuiçãocirúrgicadotamanhodetodosos
pénisparaumtamanhouniformeemedicamentedeterminadocomoóptimo.
Masquantoshomens,paranãomencionarasmulheres,concordariam com
isto?Poroutroladoorelativamentefrouxoprepúcioémaispropensoqueo
péniscircuncidadoasofrerdanosduranteapenetração,permitindoquea
infecçãoentrenacorrentesanguínea.Certo,masomesmopodeserdito
relativamenteaoslábiosmenoreseasculturasocidentaisnãoreferem
qualquercortenosgenitaisfemininoscomomutilação.



Fazendoestaoperaçãomaistardecausaaopacientepreocupaçõesque
podem serevitadas,dizele.Maspelomenospermiteaoindivíduooptar.
Opçãoparaoshomensnãocircuncidados!Tendoasuaoperaçãomaistarde
também aumenta a probabilidade de ficarcom uma cicatriz visível.
Novamente,é(oupoderáser)umaopçãoindividual— umavezquejáé
suficientementematuroparaentenderasimplicações.

ODr.Morrisdizquenãoestãodemonstradosquaisquerefeitospsicológicos
negativosdacircuncisãoeadorcausadapelaoperaçãopodeserevitada
usandoanestésicos.ONOCIRC,oNOHARMeoutrosgruposanti-circuncisão,
noentanto,citaramestudosindicandoqueoshomenscircuncidadostendem
a sermais agressivos que os intactos,o que pode contribuirpara
comportamentosanti-sociais.

Eledefendetambémqueo“smegma”–apelículadecélulasmortasdapele,
bactérias,etc.,soboprepúcio–produzum odorquealgumaspessoas
consideram ofensivo.Osórgãosgenitaisdamulherdetodasasidades
tambémtêm“smegma”,eaindaninguémsugeriuquesedeveriamcortaros
lábiosdavulvaparaoevitar,apesardetambém algumasoconsiderarem
ofensivo.

         Háporvezesproblemasfísicos,incluindoinfecções,quepodem ser
prevenidasouminoradasatravésdacircuncisão.Estassão,normalmente,
roturasnoprepúciocausadaspelospaisquandotentam lavaropénisdas
suascrianças.A formaçãoaospaispodeevitaresteinconveniente.O
prepúciopodeserentaladonofeixodascalçasquandoorapazseveste.No
entanto,porvezesascriançasentalam osseusdedosnasportasenunca
ninguémpensouamputar-lhesosdedosporprevenção.Osidososnascasas
derepouso–especialmentesesofreremdeAlzheimer–sãomaisfáceisde
cuidar.Semdúvida,eosdoenteslobotomizadossãotambémmaisfáceisde
cuidar.Esteéumargumentodesumanoecruel.

         ODr.Morrisdizqueem1982foinoticiadoque95%dasinfecçõesdo
aparelhourinárioem rapazescom idadescompreendidasentre5diase8
mesessedavam em rapazesnãocircuncidados.Noentanto,istoapenas
afecta3emcada100000rapazes,ousejaistonãoéumfactorquesedeva
emteremconta.Ocancrodopénisocorrequaseexclusivamenteemhomens
nãocircuncidadosdosEstadosUnidos.Noentantoaincidênciaémaisbaixa
queocancrodamamaentreasmulheres,ouseja,porestalógicadevemos
removertecidomamáriodasbebés,comomedidapreventiva!

         Foramfeitosestudosemqueasmulherespreferemocheiroeaimagem
deum péniscircuncidado–especialmenteparasexooral.Porestalógica
também,seamaioriadoshomenspreferemveresentirseioscirurgicamente
aumentados,deveríamos forçartodas as mulheres a fazerimplantes
mamários.Maisumavez,éirrelevanteeofensivousarosdesejosdas
mulherescomoargumentoparaumprocedimentocirúrgicocompulsivonos
rapazes,éumaviolaçãoaosseusdireitoscivis.



         Háaparentementeumaindicaçãodequehomensnãocircuncidadostêm
ummaiorriscodesofrerdedisfunçõessexuais.PensoqueaquioDr.Morris
serefereeejaculaçãoprematura.Noentanto,eutenhotambémouvidofalar
dehomensquedevidoàcircuncisãoinvoluntáriaficaramtãoinsensíveisque
surpreendemassuascompanheirascomeçandoafalarduranteoactosexual.
Destemodoparecequeacircuncisãoproduzum danodetalordem à
sensibilidade sexualdos homens que contrabalança qualquerpossível
benefícioparaasmulheresnosentidodeestasatingiremmaisfacilmenteo
orgasmo.

         ODr.Morrisreferequeapenasumapequenaproporçãoderapazessofre
dedoençascausadaspelaprópriaoperaçãodecircuncisão,citandoum
estudodeWiswell:

         Numestudoqueefectuoucom136000rapazesnascidosnoshospitais
dasforçasarmadasamericanasentre1980e1985,Wiswellverificouastaxas
decomplicaçõessexuaisemcircuncidadosenãocircuncidados.Em100000
queforam circuncidados,193(0,19%)tiveram complicações,sem nenhuma
morte,masem36000quenãoforamcircuncidadosastaxasdecomplicações
foramde0,24%incluindo2mortes.

Esteestudonãoéconclusivo,vistoquenãofoifeitaqualquermençãoaoutros

factores,taiscomoogruposocioeconómico.Éperfeitamentepossívelqueogrupo

circuncidadopertenceraumacategoriasocioeconómicamaiselevadae,porisso,

menospropensaadesenvolvercomplicações.

ODr.MorriscriticaaNOCIRCpelacomparaçãodacircuncisãomasculinaefeminina.

Defendequeacircuncisãofemininaéanálogaàremoçãocompletadopénis.De

facto,mesmoaremoçãodoclitóris(queéapenasumadasformasdecircuncisão

feminina),continuaapermitiràmulherafunçãoreprodutora,enquantoaremoçãodo

pénisaohomemimpedeasuareproduçãonatural.Oprepúciocontémmuitasdas

terminaçõesnervosasdopénis,ouseja,oclitóriseoprepúciotêmfunções

semelhantes:Aestimulação.

         O Dr.Morris acrescenta posteriormente que “os homens não
circuncidadostêmumaincidênciadecancronapróstataqueéodobroàdos
homensnãocircuncidados”.Noentanto,podeserquenaAméricaosmesmos
gruposétnicosquemaiscircundam osseusfilhossãoosquetêm menor
incidênciadecancrodapróstata.Estahipóteseéapoiadapelofactodeque
“naAmérica,aNHSLSnotouasmaiorestaxasentreosbrancosecommelhor
educação.”



         “Algunsestudoscomprovamtaxasmaisaltasdecancronocolodoútero
emmulheresquetiveramumoumaisparceirossexuaisnãocircuncidados”,
dizele.Pensoqueéabsurdopermitirqueum problemadesaúdedas
mulheresdetermineocomportamentodoshomensmaisdoqueumproblema
desaúdedoshomensdetermineocomportamentodasmulheres.

         HáindicaçõesdequeacircuncisãoreduzoriscodecontracçãodeSIDA
quandonãoéusadopreservativodurantearelaçãosexual.Noentanto,estas
“indicações”têm poucopesoquandoosmédicosencorajam ousode
preservativocomomeiomaissegurodeterrelaçõessexuais.

         ODr.Morrisadmitequeacircuncisãotemrealmentealgunsriscos,tais
comosangramentoexcessivo,infecções,apossívelnecessidadedecirurgia
adicional,bloqueamentodonervodorsaldopénisemorte.Masnãoconsidera
qualquerdestesriscossériooufrequente.

Conclusão

            A questãodadimensãodosváriosriscosebenefíciosdacircuncisão

continuaráaserobviamentecontroversa.Noentanto,nenhum dosriscosou

benefíciosconsideradospareceserdegrandeimportânciaparaoshomens.Sendo

assim,aquestãodosdireitoshumanosdeveráprevalecer.Poroutraspalavras,o

homem deverápoderoptarsepretendeounãoestaoperaçãoirreversível,oque

significaquenãodeveráserfeita,pelomenos,antesqueatinjaaadolescência.

         É importantesalientarqueesta operação não écompletamente
reversível.Oprepúciopodeserrestauradocomoformadecobriraglande,no
entanto,asterminaçõesnervosasnãopodem sersubstituídas.Dadoquea
minhaposiçãoaquiéfilosófica,podeserpossívelargumentarcomrazõesde
natureza religiosa para ultrapassarestas considerações sobre direitos
humanos,casoospaissejamjudeusoumuçulmanos.Dequalquermodo,não
soumuitocomplacentenesteponto.

CAPÍTULO3:VIOLAÇÃO:TERAFACAEOQUEIJONAMÃO

Oquequerquefaça,meucaro

            Aconteceu-meumacoisasurpreendenteenquantotrabalhavanestelivro:

Quandoestavaareceberumaformaçãoparaprofessores,algunsfeministasderam-

meomelhorargumentopararefutarasuaposiçãosobreaviolação,doquequalquer

outro que eu conseguiria encontrar!(1) De facto,este grupo,constituído

principalmentepormulheres,sãoumasfeministas(edeesquerda,geralmente)tão

determinadasquequasetenhoquemebeliscar.Eisoqueaconteceu.

Umdostemasquedurouumdiadeformaçãofoiosexocerebral,baseadonumlivro

com omesmotitulo(2).Apósseterfaladoum poucosobreasdiferençasentre



psicologiafemininaemasculinamencionadasnoreferidolivro,omoderador,

dirigindo-seàsmulheresdaaudiência,dissequalquercoisadogénero:“Sabemoque

acontecequandodizemaosvossosmaridosparanãovoscompraremumpresente

deaniversário,eelenãocompra?”

         Formou-seumcorodeconcordânciacomplacenteprincipalmenteentrea

audiênciafeminina.Ésupostooshomenssaberemqueprecisamdecomprarum

presente.Éclaroqueeuapanheilogoaoportunidadeparadizer,“Éexactamente

comoaviolação.Amulherdiz‘não’,ehomemerrafaçaoquequerquefaça.”

         Formou-seumasurpreendida,masquaseunanimaretaliaçãode“não!”
damesmaaudiência.(eupoderiateracrescentadoquenumasituaçãodestas
umhomempoderiaacabarnaprisãoporterfeitoumaopção,ouperderoseu
casamentoporterfeitoaoutra.)

         Assim,seumamulherdiz“não”significando“sim”numasituação,e“não”
significando“não”noutra,ésupostooshomensmágicaoutelepaticamente
intuíremosignificadocorrectoeactuardeacordo?Apenasosquebeneficiam
destafaculdadepodemdizerqueistofazsentido.

         Esteincidenteilustraumcertonúmerodepontos:Uméqueainsistência
feministadequesemprequeumamulherdiz“não”querdizer“não”éuma
mentira,comoCamillePaglia,feznotar,emboraseconsidereasiprópria
feminista.Equemuitoshomensforamcondenadosporqueestadoutrinase
tornouoficialemalgunstribunais.

         Outropontoéquepermitindoqueapenasasfeministastomemapalavra
empolíticasdesexoougénero,secriouumasociedadeemqueasmulheres
têm afacaequeijonamão,enquantooshomenssãocolocadosnuma
situaçãodeserem presosportercãoeserem presospornãoterem.Por
outraspalavras,oshomensocidentaistêmcadavezmaisqueescolherentre
evitaremrelacionamentosouarriscarem-seaseremcondenadosporviolação.
Asituaçãomasculinadesempre-a-perderexistetambém notribunalem
processosdedivórciooudeviolênciadoméstica.Estassituaçõessãoo
resultadoinevitáveldainstitucionalizaçãodegruposdepressãofemininos
enquantoseignoramousedesencorajamgruposdepressãomasculinos,que
éoquefazem osmeiosinfluentesocidentais.Resumindo,estapolíticade
exclusãodasperspectivasmasculinasconduziráaumaúnicaconclusão:um
movimentocontraofeminismo.

         Opontofinalqueestaanedotailustraécomoopoliticamentecorrecto
estáperfeitamentepreparadoparanegarverdadesóbviaseforçarasuafépor
simplespesodenúmeros.Istopodever-sepelocorode“nãos”queomeu
comentáriosuscitou.Parafalarverdade,nodiaseguinteparecequeomeu
pontodevistatinhaatingidoalgumaextensão,jáqueasuaretaliaçãofoi
provavelmenteotremerdejoelhosdaspessoasquereconheceramaheresia



quandoaouviram.Masdevoacrescentarqueprepareioterrenodurante
váriosanos,comaintroduçãodeheresiasanti-feministas.Masnestecontexto,
oseupreconceitocontinuariaaprevalecereaminhacarreirasofreriavárias
consequências.

Hábasicamenteduasmaneirasdeolharparaaviolação:

1. Encontrarmaismaneirasdedizerqueohomem éum serdemoníaco,
possivelmentecomoreacçãoànegaçãodasuaculpasobreoaborto(a
aproximaçãodeextremafeminista)

2. Compreendendo-aetomandoumaatitudeparaprevenirouatenuarassuas
consequências.

         Euoptopelasegundaaproximação,eestecapítulovaiincidirnaviolação
masculina/femininaqueéaformamaisconhecida.Noentanto,outrasformas
comoaviolaçãofeminina/feminina,podem ocorrer,talcomorelatadono
artigo,“Fuivioladaporoutramulher”(“Iwasrapedbyanotherwoman”,Cleo
magazine,NewZealand,August1999).

Ocontextoanatómicodeviolação

         Sepensaqueoshomenssãomauseasmulheressãoboas,equeas
mulheressãosemprevitimasnumarelaçãosexualheterossexual,equea
violaçãoésempreculpadohomem,nestecasonãodevecontinuaraler.Este
capitulonãoéparasi.Comoveremosnocapítulosobreigualdade,homense
mulheresnãotêmumarelaçãodesimetriaeempartealgumaistoestámais
claramentedemonstradoquenumarelaçãodenamoroenumarelaçãosexual.

         Podemoscomeçarcomafaltadesimetriareciprocadaanatomiagenital
dohomemedamulher.Homensemulheresnãotêmumaanatomiagenital
reciprocamente simétrica ou idêntica.Em vez disso,têm anatomias
complementares.Comotodossabemososhomenstêm um péniseas
mulherestêmumavagina.Opénisajusta-serazoavelmentebemàvaginao
quecomfrequênciadáprazeraambososcompanheirosepoderesultarna
concepçãodeum filho,oquepodeserumaconsequênciadesejadadeste
procedimento.

         Agora,eunãosoutécniconem especialistadeKamaSutra,maso
ânguloteráqueserocorrectooucasocontrárioamulherpodemagoaro
pénisdoseucompanheiro.Destemodoémelhorparaohomemdeterminaro
ânguloporqueapenaselepode,instantaneamente,saberseéounãoomelhor,
parapreservaroseupénis.

         Naturalmente,quenãoestouasermuitorígidonesteconceito.Outras
posiçõesquenãoapenasaposiçãodemissionáriosãoviáveis,enãoapenas
viáveis.Noentanto,nãosãotãocomuns,nemtãofrequentementepraticadas



comoaposiçãodemissionário.

         Oselementoscruciaisqueeuqueroressaltardestaexposiçãosãoas
seguintes:

1. oactosexualéumapráticaadois;

2. namaioriadoscasos,algumaforçaoupressão,temqueseraplicadapelo
homem;

3. emmuitoscasos,amulheroferecealgumaresistênciaaestaforça,pelo
menosparaultrapassarosmúsculosdavagina.

         Destemodopodemosverjáqueaviolaçãoéumaquestãodegrau.Na
verdade,longedediscordarcom asfeminazisqueclamam que“todosos
homenssãovioladores”,euconcordocom elas.Oshomensqueparticipam
numarelaçãoheterossexualsãoquasecompelidosausarforçacontraa
resistêncianaturaldamulher,oqueprovavelmenteéabrangidoporalgumas
definiçõesdeviolação.Ohomemtemumpénisquetemqueestarerectopara
quearelaçãosexualpossaterlugar,ecomumente,opénisdeveserforçado
numapequenaaberturaparaqueapenetraçãoocorra.Estesfactossignificam
queapsicologiadeumhomemexcitadotipicamentedeveserdiferentedade
umamulherexcitada.

         Asfeministasqueclamam queaviolaçãonãoéactosexualmasum
actodeviolênciaestãoerradas.Oartigo“ascausasdocomportamento
criminal–porquefazemelesisso?”(“TheCausesofCriminalBehaviour-why
dotheydoit?”)mostraocontrário,ajulgarpeloprópriotestemunhode
violadores.Osvioladoresdeclararamqueoimpulsoparatersexocomuma
mulheradultaéaprincipalcausadocrime(3).Todososestudosque
concluíramqueaviolaçãoéoresultadodefúriaouperdadecontrolo,têmque
serrevistosporinvestigadoresquenãoestejamsobaameaçafeminista.As
feministastêmumafortemotivaçãoideológicaparaprovarqueaviolaçãoé
umactodeviolência,equalquer“investigação”efectuadaporelasnestaárea
estálimitadaporterumafinalidadeprévia.

         Estafinalidade,em algunspaíses,foilevadatãolongequeapena
máximaporviolaçãoémaiorqueapenamáximaporassassinato!NaNova
Zelândia,porexemplo,existeoconceitode“detençãopreventiva”,istoé,um
períododedetençãonãodefinido,queéimpostoacrimessexuaismasnão
aosdeassassinato.Aqui,talcomonoscasosdeabortoededivórcio,ovalor
que a sociedade atribuiaos direitos e conveniências das mulheres
ultrapassamosdireitosdoshomensedascriançasnascidasounão.

         Defacto,adiscussãosobreseaviolaçãoenvolvesexoouviolência,
perdeuempartearazãodeser.Nóstemospalavrascomo“sexo”,“violência”,
“prazer”e“dor”quenospermitemdividiromundoemconceitosarbitrários.A
própriarealidadeéamorfa.Existemuitopoucadiferençaentreumactosexual
eumactodeviolência.Serámuitacoincidênciaseaspalavrasacimapoderem



correspondertotalmenteareacçõesbioquímicascompletamentedistintase
separadas.Nãosoubioquímico,noentanto,possoesperarquealgumas
investigaçõesnestaáreasejamfeitaseexaminá-lascuidadosamente.

         Apráticasexualnavulgarposiçãodemissionárioéumactodeviolência,
comoseexplicouacima.Destemodo,nãoháumnítidalinhadedivisãoentre
prazeredor.Istosãoexperiênciassensoriais,eumassãoclaramentede
prazereoutras,claramentededor,com umaáreadedivisãopouconítida
entreelas.Assimcertosactossãosimultaneamenteactossexuaiseactosde
violênciaeaspessoaspodemsentiraomesmotempoprazeredor.

         Bastantesexperiências,especialmenteemjogossexuais,sãoumpouco
dolorososemaisqueum poucoactosdeprazer.Quantasmordedurase
unhadasnãofazempartedealgunsactossexuais?Noentanto,comoaquias
“vítimas”sãogeralmenteoshomens,asfeministasnãoencontramlugaronde
referiresteassunto.Servidãoesado-masoquismosãoapenasalgumas
práticasdoespectrodecomportamentossexuaisenãoéestaadiferençaem
relaçãoao“sexonormal”.Osfilmesdepornografiaemorte,porterríveisque
sejam,sãoapenasumcasoextremodesexo/violência.

Ocontextosocialdaviolação

Asdiferençasentreocomportamentosexualdoshomensedasmulheressão
em certamedidaequivalentesàsdiferençasdasuaanatomia.Poroutras
palavras,oshomenstêm oprincipalórgão(arma)doactosexual,esão
tambémosquetomamainiciativadacorte.Asmulherestêmoreceptáculo
paraoactosexual,tendemaserquemrecebeacorte.É,dopontodevista
biológico,geralmenteeficienteparaamulhercomportar-setãopassivamente
duranteacortecomoofazduranteopróprioactosexual.Domesmomodo,do
pontodevistabiológico,éeficienteparaohomemcomportar-sedemodotão
agressivonacortecomonoactosexual.

Istoporquequeramulherquerohomempodemaplicaromesmogénerode
expectativas(ela:“deixá-lo tera iniciativa;ele:“É meu deverfazera
penetração”).Seriaumpoucoesquizofrénicoseamulhertomasseainiciativa
duranteacorteesubitamenteseconvertesseàpassividadeduranteopróprio
actosexual.Em termosdehormonaseestruturasdepersonalidade,duvido
queoserhumanopossaevoluirnestesentidocontraditório.

Dadoquetodososhomensenfrentamanecessidadedelidarcomarejeição
frequenteouindiferençaaparente(easmulheresnão),asobrevivênciada
espécieexigequeohomemadopteumaatitudedeinsensibilidadeàaparente
rejeição.Ovelhoprovérbio“nemodiabotêmafúriadeumamulherrecusada”
temsentidoapenasseamulherforraramenterecusada.Oleitorcertamente
quenãotemaimpressãodequehajammilhõesdemulheresmovimentando-
seimpacienteeenraivecidamenteporterem sidorecusadas.Asmulheres
podemsentir-serecusadasalgumasvezesnosentidoemquenãorecebema
atençãodohomem queandam atentaratrair.Masistoémuitosuaveem



comparaçãocomaexperiênciafrequentedohomememfazerumaproposta
claraaumamulherqueorejeitadeformacruelehumilhante.Nãoseconhece
nenhumprovérbiodotipo“nemodiabotêmafúriadeumhomemrecusado”
pelasimplesrazãodequeserrecusadoporumamulheréexperiênciacomum
àmaioriadoshomens,quenãopoderiamfazerasuavidanormalsetivessem
ataquesdefúriacadavezqueissoacontece.

         Háaquitambémumaquestãodestatus.Sósepodeficar“furioso”se
sentirqueseperdeuodomínioefoihumilhado.Paraumamulher,é
humilhanteexpor-seàrejeiçãoapenasparaserrejeitada,enquantoum
homem nãotem ogénerodestatusouorgulhonocontextonojogode
seduçãoquelhedáoluxodesesentirhumilhadopelarejeição.Ohomem
podesentir-sedeprimido,certamente,masnãofurioso.(Naverdade,ohomem
quesesenteenraivecidopelarejeiçãoégeralmenteconsideradoperigosoe
potencialcriminoso.)

         Estarejeiçãopodeporvezessermuitotraumática,especialmenteem
rapazesadolescentes.Destemodoumhomemteráqueseconformarcomo
celibatoouaprenderaserinsensível.Háapenasumalinhamuitoténueentre
estamentalidadeeamentalidadedeumviolador,eéinevitávelqueestelimite
secruzedetemposatempos.Destemodo,nocontexto, dadefinição,
reconhecimentoeperseguiçãodecrimessexuais,éumtantoinjustocondenar
duramenteoshomensquecruzem estelimite,particularmenteenquantose
permitiràsmulherescomportar-secomoqueremsemcorreremqualquerrisco
legalsério.

Oconceitolegaldeviolação

         Temosquedecidirquando,eemqueextensão,violaçãoepassividade
femininasãodoisladosdamesmamoedageneticamenteprogramada,e
entãoprojectardeacordoonossosistemalegal.Umproblemasignificativoé
odoefeitodapropagandafeministasubtil,ecomoeletentadeixaramulher
com afacaeoqueijonamão.Amulherdá-seaoluxodeesperarqueo
homemtometodasasiniciativas,edepoisacusá-lodeviolaçãoquandoeda
formaquequiser.

         Osmasculinistasdeverãoexigirigualdadesexualnaáreadoscrimes
sexuais.Ostiposdecrimesqueasmulherescometem deverãosermais
duramentepenalizadosdoquesãonopresente.Paracontrabalançarocrime
deviolação(amenosqueestesejadealgumamaneiradesvalorizado),sugiro
quehajaum processolegaldepenalizaramulherem grauequivalentepor
falharnatomadadeiniciativaem relaçõessexuais,ou,em alternativa,por
rejeitarumhomemquandopossaserargumentadoquefoielaqueodeixou.

Mulheresemvantagem?

         Napráticaenaesmagadoramaioriadoscasos,ohomemtemquetera
iniciativanorelacionamentosexualcomamulheraoferecerresistêncianuma



atitudequevaidedesencorajamentoactivo(frequentemente,masclaroque
nem sempre,cedendoàmedidaqueohomem insiste),atéàaparente
indiferença,dequalquermodocomumnãodesencorajamentoambíguoecom
sinaisdereceptividade.Um estudoafirmatermostradoque,em locais
frequentadosporsolteiros,éprincipalmenteamulherquetomaainiciativa
sexual.Esteestudoincluioprimeirocontactofísico,noentanto,oestudo
aparentementeincluíootoque“incidental”ou“quase-incidental”dohomem
pelamulher.Istopoderásertípicodaposiçãogeraldamulherdenegaçãono
relacionamentosexual.Destemodo,éactualmenteclaro,queoriscoda
transiçãodoconhecimentocasualparaum relacionamentofísicoousexual
continuaaserumaresponsabilidademasculina.

         Relativamenterecente,oconceitode“épocadeviolação”atingiuosseus
valoresmáximos,particularmentenosEstadosUnidosdaAmérica.Daquio
aparecimentodaEscoladePolíciadePrevençãodasOfensasSexuaisde
Antioch(1996)aqualsecentranaseguintedefiniçãode“consentimento”:
“Acto de voluntarismo e concordância verbalpara se envolvernum
comportamentosexualespecífico”.

         Oquehádenovonaépocadeviolaçãoéquerepresentaumamudança
nadefiniçãodeviolação.Previamente,amaioriadaspessoasassumiaque
violaçãoeraapenetraçãosexualforçadadeumamulhersem asua
concordânciaexplicita.Istoécompletamenteinjustoparaohomem.Como
Thomas(NotGuilty:InDefenceoftheModernMan,London:Weidenfeldand
Nicholson,1993)referiu:

         Parecehaverpoucapossibilidadedeumrapaznãopoderseracusadode
violação.Paraosrapazesaindaseesperaqueconvidem asraparigaspara
sair,bebamunscoposcomelas,lhesdeclaremamoreternoeentãofaçama
tentativa...senãoastentaremseduzir,asraparigassentem-seofendidas(e
começamafazerdifamaçõessobreavirilidadedorapaz–PeterZohrab).E...
podenuncachegaromomentoemqueorapazpergunteclaramente,“Posso
meter”eobtenhaaresposta“sim”(op.cit,pag.178)

         Eentãoaquiestáovelhoproblemadamulherquediz“não”querendo
dizer“sim”,quejáreferiantes.Muitasfeministasnegamqueistoaconteça,
masThomas:NotGuilty:InDefenceoftheModernMan,London:Weidenfeld
and Nicholson (1993)cita um inquérito de1991,conduzido entreas
estudantesdoDepartamentodePsicologiadaUniversidadedoTexas,onde
cercade50%dasinquiridasadmitiudizer“não”apropostassexuaisquando
realmentequeriamdizer“sim”ou“talvez”.Oshomensdevemconhecereste
génerodecomportamentodasuaprópriaexperiência.

Ocontextopolíticodaviolação

EuporminestoudeacordocomBarbaraAmiel(referidoporThomas:Not
Guilty:InDefenceoftheModernMan,London:WeidenfeldandNicholson,1993,
pags178-9),queescreveuqueofeminismo...



...mudouoseuobjectivodeigualdadeentreossexosparaoobjectivopolíticode

poderparaamulher,eestáagoraacaminhodelegislarsobreaexistênciadehábitos

decortecombasebiológicaparaasnossasespécies...Asfeministaspretendemque

asexualidademasculinasejairrelevantefaceàleicriminal.Asmulheresdevemser

livresdeseenvolveremqualquertipodecomportamentoqueseajusteàsuaprópria

sexualidadesemolharàsconsequências.Estalógicavêohomemcomoumsimples

vibrador.Amulherpodepegar-lhes,ligá-los,usá-losedepois,seobotãodedesligar

nãofuncionar,processamjudicialmenteofabricantepelosestragos.

TambémconcordocomaconclusãodeAmielemqueatrásdetodaestaquestãode

épocadeviolaçãoháumobjectivoocultoquesepodevernofactodequeaschefes

maisvelhasdaOrganizaçãoNacionaldeMulheresAmericanas(USNOW),amaior

organizaçãofeministadaAmérica,eramlésbicas.Deveriaserpsicologicamenteduro

paraasactivistasfeministasatacaremhomensdamaneiraqueofazem,seao

mesmotempoestivessememocionalesexualmenteenvolvidascomhomens.

         Claramente,muitasescritoraseactivistasfeministasodeiam homens,
possivelmenteporquesãolésbicas.QualquerumqueleiaoSCUMManifesto,
porexemplo,ficasemqualquerdúvidadequeéoprodutodeumódiolésbico
aohomem,oumisandria,travestidadeteoriapolítica:

Avidanestasociedadeque,noseumelhor,éumcompletoburacoesemnenhum

aspectoquesejarelevanteparaamulher,permaneceumlugardemulheres

responsáveis,comsentidocívicoebarulhentassomenteparaderrubarogoverno,

eliminarosistemamonetário,instituiraautomaçãocompletaedestruirosexo

masculino(primeiroparágrafodetheScumManifesto).

         Istopodeser,emcertosentido,umasituaçãodogéneroovo-e-galinha:
algumasmulherespodem tornar-selésbicasporseterem juntadoaum
movimentofeministaeencontradofeministaslésbicas,outraspodem ter
começadocomolésbicaseencontraramdepoisomovimentofeministacomo
meiodeexpressarasuaaversãoaoshomens.Outrasaindapodemtersido
bissexuaisoucom tendênciaslésbicasqueencontraram nomovimento
feministaoambientepropícioqueasconduziuaolesbianismoemvezdeà



heterossexualidade.Algumaspodemmesmoter-sejuntadoamovimentosde
mulheresparaencontraremcompanheiras!

Brownmiller(AgainstOurWill,NewYork:Simon&Schuster,1980)estabeleceu
umateoriadeviolaçãomuitoradical,oumesmomisandrista:

Acapacidadeestruturaldohomemparaaviolaçãoeacorrespondente

vulnerabilidadeestruturaldamulhersãotãobásicasnafisiologiadeambosossexos

comoopróprioactosexual...anatomicamente,poderemospretendermelhorara

arquitecturanatural,masestaespeculação,amin,parece-meirrealista...No

ambientenaturaldeviolênciaemqueviveuohomemeamulherprimitiva...a

violaçãotornou-senãosóumaprerrogativamasculina,mastambémumaforma

básicadedemonstraçãodeforçacontraamulher,oprincipalinstrumentododesejo

deleedomedodela...Énemmaisnemmenosqueumprocessoconscientede

intimidaçãopeloqualtodososhomensmantinhamtodasasmulheresemestadode

medo.(Brownmiller1980,232-233).

ApesardeBrownmillertereventualmenterepudiadomuitodoquedisseemAgainst

OurWill,estapretensãofoimesmoassimmuitoinfluenciadora,particularmentea

ideiadequetodososhomensconscientementemantinhamtodasasmulheressobo

medodeseremvioladas,oqueéumaestrondosamentira.Nãoécertamenteverdade

paramin,eduvidoquesejaoúnico.Quandopensoemviolação,detodo,nuncame

ocorreuqueahipotéticapossibilidadedeviolaralguémmepudessetrazeralgum

sentimentodepoder.Apenaspensonissoemtermosdecomoeumesentiriadepois.

Setodasasmulheresreceiamservioladaséoutracoisa,easfeministastêm

trabalhadoarduamenteparaincutirestemedoemtodasasmulheres.

Contudo,Brownmillertemrazãonumaspectoocultoemtodaesteexagero:é

plausívelsugerirqueapossibilidadedequasetodososhomenspoderemviolar

quasetodasasmulheresintroduzaalgumacornopoderderelacionamentoentreos

sexos.Domesmomodo,porém,poderíamosdizerqueofactodequalquermulher



podergritarporviolaçãoapósqualquerrelaçãosexualtambémvácoloriropoderde

relacionamentoentreossexos.

         Asmulheressão,em geral,comparativamentemaispassivasnuma
relaçãosexual,enumarelaçãocompenetraçãoemparticular.Destemodoo
homemcorresempreoriscodequeo“não”deumamulher,quenormalmente
significa“sim”(eémuitocomum,comovimosnoinquéritocitadoacima),
possa depois serreclamado como querendo significar“não”.Isto é
especialmenteocasodassociedadesondeéactualmentepossívelauma
mulherprocessaroprópriomaridoporviolação.Aviolaçãotemqueservista
nocontextodaépoca,doshábitosrespeitantesapreliminaresepenetração,
pressõesepráticas.Browmillerfalouda“capacidadeestruturaldohomem
paraaviolaçãoeacorrespondentevulnerabilidadeestruturaldamulher”.O
outroladodamoedaéacapacidadeestruturaldamulherparaserpassivae
ambígua,eacorrespondentevulnerabilidadeestrutural dohomemàrecusae
afalsasacusações.

         Ocontrasteentrepénisetestículosdeumlado,evaginaeováriospor
outro,érelevantedaquestãodaigualdadelegal.Terumavagina,tornaa
mulhermaispropensaaservítimadoqueaseragentedaviolação,enquanto
terumpénistornaohomemmaispropensoaservítimadefalsasalegações
deviolação.Seincluirmos“consentimento reluctante”na categoria de
“violação”,comoalgumasfeministasfazem,entãoohomem podeser
igualmente“violado”destemodo.Edeacordocom um inquéritocitadopor
WarrenFarrell,istoérazoavelmente comum.

Projecto-leidedireitosdoactosexual?

         Asfeministasventilam aideiadequequalquerhomem quesintatão
fortesnecessidades,nãoconsegueliteralmentecontrolar-seasipróprio.Não
seicomopodemelasconhecerestepossívelfacto.Possivelmentetudoisto
significaqueamulhernuncatemestessentimentos.Certamenteumsistema
legalnuncadeverápedirqueumhomempareumapenetraçãoameio.Nem
deveumamulherterodireitodeesperarqueum homem secontroleatal
pontodepararumarelaçãosexualiniciadaquandoeladiz.Reclamoistona
qualidadedeactivistadedireitosdoshomens!Oshomenstêmqueteralguns
direitosnoactosexual,eesteprecisadeserum deles.Um homem nãoé
simplesmenteum vibradorvivoquerespondeaochamamentoousinalda
mulher.Ohomemnãopodeserligadoedesligadocomopareceserodesejo
dealgumasmulheresedosistemalegalfeminista.Possivelmenteprecisamos
deum projecto-leidedireitosdoactosexual,com estepontonoseuartigo
primeiro.

         Háentãooassuntodasbolasazuis.Otrabalhodereferênciadomédico
Rosenfeld(Symptoms,NewYork:Bantam1990)contémapassagemseguinte:

    Outracausadadortesticularéumarelaçãosexualnãocompletada.A
congestãoresultantedostecidosdoescrotocausador.Asituação,conhecida



entreaquelesqueasofrempor“bolasazuis”,éremediável–masnãoporum
médico!

         Amulhernãosofredoranálogaporumarelaçãosexualnãocompletada,
eemsociedadesondeamasturbaçãoéaltamentedesaprovada,umhomem
podechegaraum estadodelutacontraacompulsãosexualdeviolaruma
mulherdevidoàpressãofísicadeselibertardasuador.Istonãotornaa
violaçãodesculpável(moraloulegalmente),mascolocaohomem numa
situaçãodiferentedaquelaqueamulherenfrenta.

Conclusão

         A questãodaviolaçãoprecisadeserrepensadanassociedades
ocidentais.Talcomooutrasquestõesdehomensepais,estadeveráser,e
provavelmenteserá,umduploataqueaostatusquo:

1.     Gruposespecializadosemhomensconcentrar-se-ãonumlobbyingparaa
mudançadeleisespecíficas.

2.     Osactivistasdosdireitosdoshomensem geralgradualmentefarãoa
sociedadecompreenderqueossentimentos,interessesedireitosdoshomens
epais,precisam desertidosem contaaquandodatomadadedecisões
legislativas e administrativas que os possam afectar.Isto aplicar-se-á
gradualmentealeisrelacionadascomaviolaçãoe,também,aoutraspartes
dosistemalegal.

Nestecontexto,oscostumesdassociedadesondeasmulheresfazemumesforço

paraseremmodestasesecolocaremnapeledoshomens,nuncamaisparecerá

estranho.Elasserãoumasoluçãoparaumvelhoproblema,Asmodernassociedades

feministastomaramoobjectivodeasmulheres“poderemtertudo”–istoé,se

algumacoisadererrada,aculpaépostasobreohomem.Istoéinjustoparaohomem.

         Nãovejoumautopiaóbvia,tãodepressaquantooexigeapreocupação
comaleidaviolação.Aviolaçãoéumproblema.Partedoproblemaéquealei
estáaintervirnasáreasdacorteedoactosexual,eestasáreasnãofazem
igualpressãoemhomensemulheres.

CAPÍTULO4:ASMENTIRASDAVIOLÊNCIADOMÉSTICA:OHOMEMNUM
BECOSEMSAÍDA



Introdução

Eisuminteressanteartigodejornal:

         Omartelofezricochete:Nanoitepassadaumamulhercom graves
perdasdesanguenacabeçafoiassistidanohospitalapósteragredidooseu
maridocomummartelo,...referiuapolícia.Oseumaridolevantouumcaixote
delixoeomartelofezricochete,atingindoamulhernacabeça,nãolhesendo
atribuídasculpas.(1)

Estanotíciafoipublicadaemletraspequenaseescondidanumapáginainteriordo

jornal.Setivessesidoohomemquemsofressecomoresultadodetertentadoagredir

asuaesposa,anotíciateriatidohonrasdeprimeirapáginaemgrandesletras!Um

tiposemelhantedeartigopublicadonoutrojornalneozelandês(propriedadedafilial

deWellingtondaAustralianAssociatedPress)em29deNovembrode1999refere:

              Tesouranacabeça:Nofimdesemanaumarixadomésticadeixouum

homemdeNewSouthWalescomumatesouraespetadanacabeça,atingindoo

cérebronumaprofundidadedeumcentímetro.Ohomem,de24anos,quecontinuou

consciente,foilevadodehelicópterodeBathurstparaSidneyafimdesersubmetido

aintervençãocirúrgica.

Oqueéespantosonesteartigoéquenãofoimencionadoquemfoioagressor,oque

medeixaacertezadetersidoumamulher.Tambémnãomencionouqualaacção

queapolíciatomoucontraoagressor,seéquetomoualguma.Seoagressortivesse

sidoumhomemeavítimaumamulher,oartigoteriasidoescritodemaneira

diferente,comênfasenaodiosidadedoactoedoagressor.

AmesmaabordagemdahistóriafoifeitapeloSydneyMorningHeraldnomesmodia.

QuandopoucosdiasdepoistelefoneiàAustralianAssociatedPress,nãotinham

qualquerregistodoreferidoartigovistoqueapagamtodososregistoselectrónicos

apósdoisdias.Parececlaroqueasfeministas(quersejamhomensoumulheres)em

posiçõesinfluentes(taiscomojornalistas)abusamdasuainfluência,ajustandoa

informaçãodemodoasatisfazerosseusobjectivospolíticos.Destemodoocultama



informaçãoquerepresentaasmulherescomoagressoreseoshomenscomovítimas

deviolênciadoméstica,detalmodoqueopúblicoémuitomaissusceptíveldeser

enganadopelapropagandatendenciosaprovenientedefontesnitidamente

feministas.

         Como explico algures (porexemplo,capítulo 13),os meios de
comunicaçãosãofortementetendenciososadesfavordohomem.Comooutro
exemplo,publicadoportodoomundofoiocasodacélebrecantora,Withey
Houston,queanuncioupublicamente,tersidoelaquebateunoseumarido,e
nãoocontrário.Foipublicadoqueoseumaridofoipresoporterbatidoem
outrasmulheres,masnuncaseviuumasugestãodequeWitneyHouston
deveriaserpresaporterbatidonoseumarido.Équeacimadetudoelaéuma
mulher!

         Estatísticasobjectivasmostramquehomensemulheresbatem-seem
proporçõesiguais.Veja-seaextensaeanotadabibliografiadeFiebertem
www.csulb.edu/~mfiebert/assault.htm.Napágina237doHandbookofFamily
Violence,editadoporVincentB.VanHasselt(Plenum,1998),Steinmetze
Luccareferemqueoshomenssãoagredidospelasmulheresnumaproporção
de1,47:1.DomesmomodooGuardianWeekly,emFevereirode 1999,refere
umestudodoBritishHomeOffice emquemostraque“oshomens...sãotão
agredidoscomoasmulherespelas(os)seuscônjuges.”Numestudofeitona
NovaZelândia,tambémfoivistoquehomensemulheresseagridemcoma
mesmafrequência.

         Quandoosjornalistasfalamemparcialidadedosmeiosdecomunicação,
focam-senasirrelevantestendênciaspolíticasdosseusproprietários.Os
jornalistasraramentesecriticamaelespróprios.Osproprietáriosdosmeios
decomunicação,noentanto,estãomaisinteressadosem fazerdinheirodo
queem fazervaleralgum pontodevistaem particular.Oseditoriaiseos
artigosprincipaispodem,emalgunscasos,apresentarumtomconservador,
maséaselecçãoeorealcedasnotíciasanti-masculinas(taiscomoositens
sobreviolênciadoméstica)eacoberturatendenciosa,usandoocalão
feminista,porjornalistasmandadosqueconstituiaimprensatendenciosa
maisinfluente.Porqueatendenciosidadedeumartigonãoétãoóbvianum
editorialounumartigodecapa,ocidadãocomumsentemaiorrelutânciaem
opor-se-lhenotodoouemparte.

         Numrelatóriode1999sobreaveriguaçõesjurídicasdoscongressistas
americanossobreactosviolentoscontraasmulheres(VAWA),StuartMiller
escreveu,dirigindo-seàligaamericanadepaisecrianças:

Maistarde,aimprensaapenasentrevistouosadvogadosdasmulheres
agredidaserecusou-seaaceitarqualquerestudooucomentárioquenão
conduzisseà“necessidade”demaisdinheiroparaaVAWA....Um repórter
arregalouosolhosperanteopensamentodequenenhumhomemtinhasido



privadodosseusfilhosdevidoaalegaçõesfalsas...eescarneceudos
homensquesugeriramtão“absurdaideia”.

Vamosexaminarestasquestõescom algum detalhe.Sommers(“Whostole
thefeminism?”,ChristinaHoff,1994,pág.10)refere:

Nasúltimasduasdécadas,...oestudodaviolênciaconjugaltornou-se
sinónimodotermo“abusodamulher”...Arazãoparaestenometendencioso
deve-seàênfasequetempredominadonoabusodohomemsobreamulher
devidoàmaiorvisibilidadedasmulherescomovítimasdeviolênciafamiliar...
o movimento dossem abrigo tornou isto possívelaosinvestigadores
colocandoprontamenteàdisposiçãoumaamostrademulheresdesejosasde
testemunharoabusoquesofreram.

Aviolênciadomésticaéumaarmadoarsenalfeminista.Ofeminismoé
actualmenteumaindústriaauto-sustentadanomundoocidental,eestáa
tentarusarasNaçõesUnidaseoutrasorganizações,comoaWorldVision,
paraseinstituiratravésdomundo.Paraestefim,precisamdeumconstante
fornecimentodequestõeseproblemassobreosquaisseuexércitode
investigadores,políticos,burocratas,jornalistaseassistentessociaisvai
trabalhar,frequentementepagospelosnossosimpostos.Estesproblemase
questõestêmnormalmenteascaracterísticasseguintes:

1. Colocamamulher,epossivelmente,ascriançasnopapeldevítimas;

2. Colocamohomemnopapeldevilão;

3. Podemfazerohomemsentir-seculpadocolocando-onadefensiva;

4. Qualquerresponsabilidadedapartedamulherédesvalorizadaoumesmo
ignorada.

         Violação,abusosexualdemenoreseviolênciadoméstica(também
conhecidaporViolênciaFamiliar)sãotrêsexemplosclássicosdestetipode
questõesfeministas.Noquedizrespeitoàviolação,feministasextremos
usaram oslogan,“todososhomenssãovioladores”.(French,TheWomen’s
Room,1977)No que diz respeito ao abuso sexual,porvezes os
“psicoterapeutas”(com poucaounenhumaformação)encorajam mulheres
adultasa“recordar”oabusosexual(normalmentecometidoporhomens)de
queforamvítimasenquantocrianças,equepretendeservirdeexplicaçãopara
osdesviospsicológicosactuais.EsteéochamadoSíndromadaFalsa
Memória.Ahisteriadasfeministascriousobreesteassuntoumaespéciede
caçaàsbruxas(normalmentecontraoshomens)numatalextensãoqueos
advogadosdosexomasculinoestãoreceososdedarbanhoaosseusfilhos
commedodequealgumaex-esposasezangueemaistardeováacusarem
tribunaldeabusarsexualmentedecrianças.Mesmosem qualquerprova,a
simplesacusaçãoéfrequentementesuficienteparaqueatuteladascrianças
ouodireitodevisitalhesejaretirado.Oshomenstêm sidotambém
discriminadosquandotentam empregosdeeducadoresdeinfânciaou



professoresdeensinobásicodevidoaummedoinfundadodequetodosos
homenssãopotenciaisabusadoressexuais.

         Opontodevistafeministasobreviolênciadomésticafoca-senohomem
abusadorenamulhervítima.Estatendênciaalimenta-seem livrosefilmes
taiscomo“Oncewerewarriors”um filmebaseadonumanovelasobre
violênciadeumhomemnumafamíliaMaoridaNovaZelândia.Asmulheres
MaorinaNovaZelândiarapidamenteaceitaram estaficçãoumadescrição
realistadaviolênciadomésticanasfamíliasdoseupaís,oquelhesinspirou
umaespéciedeódiolegítimocontrapessoasque,comoeu,apresentam a
violênciadomésticadeumaformaisenta.AlgumasdestasmulheresMaori
chegaramariscaromeucarroealimitaraminhaparticipaçãonumevento
subordinado ao tema “pais,famílias e o futuro”realizado na cidade
neozelandesadeWellingtonemAbrilde1999.

Asmentirassobreaviolênciadoméstica

         Háprincipalmentecincomentirassobreviolênciadomésticanasquais
asfeministasinsistemmaisdoqueinformam:

1. Existeumsíndromachamado“síndromadasmulheresviolentadas”;

2. Oshomenscometemmaisviolênciadomésticaqueasmulheres;

3. Oshomensiniciamtodosouamaioriadosincidentesdeviolência
doméstica;

4. Oshomenscausam maioresdanosàsmulheresqueasmulheresaos
homens,eportanto,apenasoshomensdevemseravisadosoucondenados;

5. Seumhomemforacusadodeviolênciadoméstica,istodeveráserrazão
paralimitarocontactocomosseusfilhosemcasodeseparaçãooudivórcio.

 Síndromadasmulheresviolentadas

O“síndromadasmulheresviolentadas”teveorigemnocasodeJenniferPatri
em 1977. Os síndromas são conjuntos vagos de sintomas ou
comportamentosqueseprestamamanipulaçãopolítica.Olivroqueprimeiro
popularizouejustificouestanoçãoé“ciênciadecordel”.(TheBatteredWoman
byLenoreWalker,NewYork:HarperColophonBooks,1979)Istopodeser
atestadopeloseguinteexcertodoartigoderevisãodeRobertSheaffer:

Todosnósouvimosfalarsobreo“síndromadasmulheresviolentadas”,oqual
originouestelivro....Osíndromadasmulheresviolentadasé,insatisfatório
comotrabalhosérioe,completamenteinaceitávelcomofundamentoparalei
defamília.Primeiro,écompletamenteinútil,semaverificaçãoobjectivados
incidentesnelerelatados,estesnãosãomaisqueboatos.Segundo,olivro
nem sequertem pretensõesdeserobjectivo,istoé,éapresentadoolado



femininoeapenaseste,quandoéinegávelquenumagrandepercentagemde
casos,amulheriniciaaviolênciacontraohomem.Terceiro,adefinição
extrapoladade“violentada”daProfessoraWalker,queincluiabusoverbal,
nem sequerconsideraaquestãodoabusoverbaldamulheraohomem.
Quarto,nãoháqualquerrazãoparaacreditarqueaamostradaProfessora
Walker de “síndroma das mulheres violentadas” seja uma amostra
representativa,emesmoqueseja,nãoapresentaqualquerestatísticaquedê
validadeàssuasconclusões.Narealidade,amaioriadassuasconclusões
sãointeiramentedesprovidasdefactos,sendosimplesmentereferidasex
cathedra.2

AProfessoraWalker(eainfelizqualidadedoseutrabalhoilustraquantoo
titulode“Professor”podeserdecepcionante)afirmouquehaviaum“síndroma”
com o quala vítima feminina de violência doméstica se tornou
psicologicamenteincapazdeabandonararelação.Istopodeounãoser
verdade,contudooseutrabalhonãooprovou.KarenHorney(Feminine
psychology,Norton&company,Newyork,1993)descreveupreviamenteaquilo
quepodeserchamadoo“síndromadamulhermasoquista”,oquepodeser
vistocomoumaviamenosanti-masculinadedescreveromesmofenómeno.
Esem dúvidaqueéperfeitamentepossívelparaumapessoa,homem ou
mulher,sersujeitarepetidamenteaabusofísicoepsicológiconumarelação,e
porváriosfactoressentir-seimpedidodeabandonaramesmarelação.Alguns
destesfactorespodemincluir:

1. Medodoqueo(a)seu(sua)companheiro(a)possafazerseabandonara
relação;

2. Preocupaçãocomospossíveisefeitosnascrianças;

3. Medodesolidão;

4. Preocupaçãocompossíveisreacçõesdefamiliareseamigos;

5. Relutânciaem deixarquedetalhessórdidossuavidaprivadasejam
julgadosempúblico.

         Juntaristotudonum“síndroma”edar-lheumnomedotipo“síndroma
dasmulheresviolentadas”éumamaneirapráticadecriaruminstrumentode
atingiroshomens,mastemqueservistocomojogadapolíticaqueé.Durante
séculos,os homens reclamaram que as esposas eram chatas,mas
actualmenteoshomensocidentaisestãopraticamenteproibidosdereclamar
sobreasmulheresempúblico,porquedeoutromodoaindapoderemostalvez
ouvirfalarsobreo“síndromadosmaridoschateados”

         Algunsescritoresfeministas(porexemplo,Leibrichecol.1995,Ferraro
1979,eWalker1984)consideramoabusopsicológicomaisdifícildesuportar
queoabusofísico.Um folhetooficialrefereaproibiçãolegaldeexercer
violência psicológica dizendo que “não é permitido a ninguém usar
intimidação,ameaça,oujogosmentaiscomopropósitodeferiroucontrolar



outrapessoa.”(3)Noconceitofeministadeviolênciadoméstica,ésempre
dadaênfaseàpresunçãodequeohomem éfisicamentesuperior.As
feministasnuncamencionam quantoasmulheresgeralmentesãomais
hábeisausararmasverbaisqueoshomens.MasolivroBrainsex,deAnne
MoireDavidJesselrefere:

         Asfaculdadeslinguísticasrelacionadascom ousodagramática,
ortografiaeescrita,estãotodasmaislocalizadasespecificamentenolado
esquerdodocérebronocasodamulher.Nohomem,estasfaculdades,estão
distribuídasnapartefrontaletraseiradocérebro,edestemodoohomem
precisadeummaioresforçoparaatingiraigualdadenestasfaculdades.(pág.
45)

Também,DeborahTannen(1990),noseulivro,YouJustDon’tUnderstand,afirmaque

asmulheresusamasualinguagemmaisemcontextosíntimosenquantoohomemo

fazmaisemcontextosdegrupo.Istotornaamulhermaishábilparamanipular

verbalmenteohomemdoqueoinverso.

Encontreiprovasdequeamulhertendeautilizaraconversaçãocomoumfimemsi

próprio,enquantoohomemtendeafalarapenassehouverumarazãoespecífica

paraofazer.Domesmomodo,nasmulherespredominamocupaçõesdecarácter

humanísticoeemassuntoscentradosemestudoslinguísticos.Étambémevidente

quedestemodoasmulheressãomuitomelhoresaperceberasemoçõesnacaradas

pessoaseaentenderalinguagemcorporalqueoshomens,oqueexplicaporqueas

mulheressãomaishábeisnoabusopsicológicoqueohomem,especialmentenoque

concerneaameaçasejogosmentais.

Napropagandafeministasobreviolênciadoméstica,aênfaseécolocadanas

supostasacçõesdohomem.Arazãoporqueelesfazemoquefazem(seéqueo

fazem)nuncaémencionada.Écomoseaviolênciadomésticafosseaúnica

actividadehumanaqueocorressesemqualquercausa.Defacto,claro,há

frequentementedesviosdecomportamentona“vítima”queprovocamaviolênciaem

primeirolugar.Estescomportamentosprovocadoresnãosãomaisqueum“síndroma”

talcomoo“síndromadasmulheresviolentadas.”(RodvanMechelen,Domestic

Violence,1994)



Quemcometeamaiorpartedaviolência?

Asfeministasextremasafirmamqueohomemcometeamaioriadaviolência,
mas,comofoireferidonoiníciodestecapítuloaevidênciarefutaesta
controvérsia.StrauseGelles(1986),porexemplo,provaram quehomense
mulheressãoiguaisnoqueserefereacometerviolênciadoméstica.Moffitt,
CaspieSilva(1996)provaram omesmo.SewelleSewell(1997),outro
exemplo,publicaramumrelatórioestatísticoquemostraqueasmulheressão
mesmomaispropensasàviolênciadomésticaqueohomem.(4)

Asfeministasfalsificamedistorcemasestatísticassobreviolênciadoméstica
etodaagenteprecisadesaberquenãosepodeconfiarnaéticadas
investigaçõesfeministas.Em1997,escreviumacartaaoministroquenomeu
paístutelaapolícia,alegando,entreoutrascoisas,queoMinistériodos
AssuntosFemininoslevantouquestõesnum questionáriosobreviolência
familiarquesãotendenciosas.(5)Devidoatodaainevidênciadasua
abordagem demulher-vítima,asfeministasinvestiram nosentidodetentar
ocultarestainevidênciaouexplicá-lasdemodoaqueseajustasseàsua
necessidadepolíticadepreservarostatusdevítimaparaamulher.Um
exemplodestetipoderaciocíniofeministaestáem

www.vix.com/pub/men/battery/studies/lkates.html.

AsescritorasfeministassobreviolênciadomésticadesdeLenoreWalkerpara
afrentetêmmencionadoquantasmulheresacharamqueoabusopsicológico
eraaindapiorqueoabusofísico.Estepontodevistaécontempladona
próprialegislação.Eisaparteinicialdadefiniçãolegislativadeviolência
domésticanaNovaZelândia:

SECÇÃO3.SIGNIFICADODE“VIOLÊNCIADOMÉSTICA”

(1)Nestedecreto,“violênciadoméstica”,em relaçãoaqualquerpessoa,significa
violênciacontraessapessoaexercidaporoutrapessoacomaqualessapessoaestá,
ouesteve,numarelaçãodoméstica.

(2)Nestasituação,“violência”significa:

(a)Abusofísico;

(b)Abusosexual;

(c)Abusopsicológico,incluindo,masnãolimitadoa:

(i)Intimidação;

(ii)Assédio;

(iii)Danificaçãodepropriedade;

(iv)Ameaçasdeabusofísico,abusosexualouabusopsicológico;



(v) Emrelaçãoaumacriança,abusodotiporeferidonasubsecção(3)desta

secção.

         Aquiestáclaroquenãoéprecisohaverdanosfísicos,eassimestánas
mãosdapolíciaedostribunaisdeterminaraseriedadedoalegadocasode
violênciadoméstica,equaloseguimentoadaroucondenaçãoaaplicar.

         EemInglaterra,deacordooprogramaWorldTVdaBBCnoDomingode
26deNovembrode1995,“violênciadoméstica”era(eprovavelmentecontinua
aser)definidacomoviolênciaexercidapelohomem contraamulher(6).
Assim umamulherpoderiafazer,detodo,qualquercoisaaum homem em
Inglaterra,quelegalmenteera(ou é)impossívelconsiderá-la“violência
doméstica”.Istodemonstraporqueéquenãoéparticularmenteútilapoiarmo-
nosemdefiniçõeslegaisemvigoremdeterminadasépocasemdeterminados
lugares particulares.Isto mostra também como são tendenciosas as
feministasqueincentivaramestetipodelegislaçãoempaísesocidentais.

         LizKates(www.vix.com/pub/men/battery/studies/lkates.html)afirmou
queoconceitofeministadeabusoconjugalenvolveum padrãoeum
dinamismodecomportamentoonde95%dasvítimassãomulheres.Osfactos
nãoapoiamistoantesprovamopreconceitodosinvestigadoresqueestãopor
trás.Alémdisso,ErinPizzey(1997)tornouclaroqueacomunidadefeminista
segregaasmulherespartidáriasdahonestidade.

Ciênciasubjectiva?

Aobjectividadenãoébemvinda.Qualquerumquetenhaestudadohistóriae
filosofiadaciênciaequetenhainteresseemmatériascientíficassabequeo
desenvolvimentodeumahipóteseedeumateoriapodeserum processo
altamentesubjectivo.Demoranormalmentemuitotempo,muitasprovase
muitaargumentaçãoentreteoriasrivaisatédecidiroassunto.Apesardofacto
decontarmurrosentreosintervenientesdeumaprocessodeviolência
domésticaserum processo razoavelmenteobjectivo,esterigornão é
praticadopelasideólogasfeministas.

Estaprovaeargumentopodesersarcásticoedesceraoníveldosataques
pessoais,mesmoem círculoscientíficos.Comoosíndromadasmulheres
violentadaséumadasarmasestratégicasdasfeministasnaguerradossexos,
elasestãomaisinclinadasparaeledoqueamaioriaeasuadesistênciaétão
provávelcomoasgrandespotênciasdesistirem dasminasoudasarmas
nucleares.Quaisquerquesejam asdescobertasdosinvestigadores,os
desejosdosmeiosdecomunicaçãosocialedospolíticos,deumamaneira
geral,apenasdãoatençãoàsdescobertasfomentadaspelosgruposde
pressãorelevantes.Enoquedizrespeitoaosgruposdepressãoemguerra
dossexos,osmasculinistasestãoemgrandedesvantagememrelaçãoaas
feministas,quefrequentementegozamdesuportefinanceirodosministérios
dosassuntosdasmulheres,departamentosuniversitáriosdeestudossobre
mulhereseoutrosdestegénero.



Assim,quandofeministas,comoLizKates,dizemqueoshomensnãoestão
sujeitosaabusosistemáticoporpartedassuasesposas,falam maispor
crença do que porconhecimento.As feministas não se interessam
minimamente porhomens que passam porexperiências de violência
doméstica(ouporoutracoisaqualquer),destemodonãotêm quaisquer
dados nos quais possam basearas suas afirmações.Aqueles que
examinarem aviolênciadomésticacom objectividade,taiscomoGelles,
chegaramàconclusãodequeoshomenssãodefactovitimasdestetipode
abuso,talcomoasmulherestambémsão.O“síndroma”incluitantos,oumais,
homensquandoofactorsexoéignoradoeapenasosoutrosfactoressão
considerados.Destemodo,émelhorparatodos,selidarmoscom este
assuntoracionalehonestamenteem vezdeutilizarmostodosospretextos
paraprovocarumaguerradesexos.Sóassimnospodemosunirnasolução
dosproblemasqueatingemgrandepartedasfamílias.

Alguémdáprotecçãoaoshomens?

         Háumaaversãopsicológicaprofundamenteenraizadaem ambosos
sexosatratarhomensemulheresdomesmomodoquandoestãoem
confrontoviolento.Emparte,istoéoquesepodechamar“AliançaDiabólica
Lésbico-Machista(ADLM)”.Omachismodoshomens(porexemplo,polícias,
psicólogos,advogados,juizes,etc.)fá-losquererprotegerasmulheresdos
homens,eoproteccionismodasfeministaslésbicas(quesãoafontedepoder
doexércitofeministaparaaguerradossexos)fá-lastambémquererproteger
asmulheresdoshomens.

         Gostariadedaralgunsexemplosdoacabeidereferir,porqueistoéum
problemabastantesério.OsmeusexemplosvêemdoladomachistadaADLM,
masomesmoraciocínioaplicam-seigualmentebem aoladolésbicodo
fenómeno.Nodia19deNovembrode1999,fuivisitarJ.J.Taylor,doQuartel
GeraldePolíciadePrevençãodaViolênciaFamiliar,em Wellington(Nova
Zelândia).Pediparafalarcom oprópriocomissário,masfuiinformadoque
Tayloreraapessoamaisapropriadaparaoassuntoqueeuqueriadiscutir.

         Arazãoporquedecidifalarcom apolíciasobreesteassunto(eu
trabalheinomesmoedifícioquealojouoquartelnacionaldapolíciadurante
12anos)foiporqueeuacabavadeanalisarabibliografiadeFiebert.Em
resumoestabibliografiadeclara:

         Estabibliografiaexamina95investigaçõesfundamentadas,79estudos
empíricose16trabalhosderevisãoe/ouanálise,quedemonstram quea
mulheréfisicamenteagressiva,oumaisagressiva,queohomem nasua
relaçãocomomaridooucompanheiro.Adimensãodaamostradosestudos
revistosexcedeos60mil.(www.csulb.edu/~mfiebert/assault.htm)

Equipadoeprotegidocomestaevidênciadequeasfeministasestavamamentir

sobreaviolênciadoméstica,conseguiumareunião.Pelotelefoneconcordouque

haviaumadisparidadeentreoquediziaumainvestigaçãofundamentadasobrea



acçãodehomensemulheresemviolênciadoméstica,eaquiloquediziamosmeios

decomunicação.Masmudouoseudiscursoquandonosencontrámos.

         Naprópriareunião,quefoirealizadanoprópriobar(aparentementevazio)
maisquenasaladereuniões,virouacasacadandocréditoàexplicaçãotípica
dasfeministasparaasdiscrepânciasacimamencionadas.Entreguei-lheem
mãoumacópiadabibliografiadeFiebert,eentãofalou... sobreseisassaltos
na localidade.Eu fuivítima nos últimos 12 anos de três mulheres,
exactamente 4 pisos abaixo do localonde estávamos sentados (não
mencioneioassédiosexualeaintimidaçãoquesofrialém destasnítidas
agressões).Entretanto,eletapouabocacom amãocomoseestivessea
disfarçarumsorriso.Defactoaexpressãodosseusolhossugeriaqueestava
asorrir!Devoadmitirqueaminhareacçãoinstintivatambémfoisorrirquando
pelaprimeiravezouvifalardeagressõesdemulheresahomens(aADLM
novamente!),masfoisignificativoverestareacçãodealguémdasuaposição
nocampodaviolênciadoméstica.

         Entãoperguntou-mesetodaapesquisaquetenhofeitomostraquea
mulhereohomem seagridem igualmente,eeurespondiquenem todos.
Recordei-lhe,em particular,um efectuadoem 1996,naNovaZelândia,
efectuadoporumacomissãonaqualestavarepresentado,poralguns
membrosoMinistériodosAssuntosdasMulhereseoutrasinstituições
governamentais.Mostreiqueoquestionáriofeitoporestacomissãoestava
viciado,possivelmenteporiniciativadosmembrosdoMinistériodosAssuntos
dasMulheres,paratornaraparentequeoshomensagrediam asmulheres
com maiorfrequênciaqueocontrário.Noentanto,Taylornãoconseguiu
perceberqueasquestõeseram tendenciosas.Oquestionárionãopergunta
simplesmenteàsmulheresse:

1. Oseucônjuge,algumavezatéagora,usouaforçaouviolênciacontrasi,
dando-lhepontapés,empurrões,murrosougolpescomalguminstrumento;ou

2. Oseucônjuge,algumavezameaçouusarforçaoualgumaformade
violênciacontrasi,taiscomoameaçasdepontapés,deempurrõesoude
murros;ou

3. Oseucônjugealgumavez,deformapropositadadestruiuouameaçou
destruirosseushaveres.

Emvezdestasquestõesdirectas,oquestionárioperguntavase:

1. Oseucônjuge,algumavezatéagora,usouaforçaouviolênciacontrasi,
dando-lhepontapés,empurrões,murrosougolpescomalguminstrumentode
modoater-lhecausadoferimentos;ou

2. Oseucônjuge,algumavezameaçouusarforçaoualgumaformade
violênciacontrasi,taiscomoameaçasdepontapés,deempurrõesoude
murros,demodoacausar-lhemedo;ou



3. Oseucônjugealgumavez,deformapropositadadestruiuouameaçou
destruirosseushaveres,demodoacausar-lhemedo.

Atendenciosidadedestasquestõeséimediatamenteóbvia,vistoqueos
homenssãoeducadosparadesvalorizarasensaçãodemedoeparaserem
relativamenteinsensíveisàdor.Istofoiconfirmadopelosdadosobtidos,que
mostraramque50,5%dasmulheres,emcomparaçãocomapenas31,4%dos
homens,afirmoutersentidomedoapóstersofridoumataqueviolento.Deste
modoosresultadosdesteinquéritosãoinúteis,comomeiodecomparaçãoda
violênciadomésticaexercidapelamulhercomaviolênciadomésticaexercida
pelohomem.Nãovejooutrarazãoparaasquestõesteremsidoestruturadas
destamaneira,exceptoparatornaraparentequeasmulheressãomais
frequentementevítimasdeviolênciaporpartedoshomensdoqueocontrário.

         EntãoTaylormencionououtroinquéritorelevanterealizadonaNova
Zelândiasobreestetópico,com o título “DescobertasSobreViolência
Conjugal”deMoffitt,CaspieSilva(1996),queapresentaomesmoresultado
queoutrosestudosefectuadosnoutrospaíses,istoé,queasmulheres
agridem oshomenspelomenosnamesmaproporçãoqueoshomens
agridemasmulheres.

         Noentanto,asfeministasnãosedeixamvencerpormerosfactos,eisto
foioqueochefeTaylorargumentoucomoseudiscurso.Nãoconsigocitá-lo
exactamentenassuaspalavras,masoquedissefoimaisoumenosquenão
podemoslimitar-nosacontar“murros”,equenumcasoreferidoporMoffit,a
mulherdeuumpontapénohomemporqueeleaagarroupelocolarinho.Como
consequênciaela,claro,agiuemdefesaprópria.PergunteiaTaylorporqueé
queohomemagarrouamulherpelocolarinho,maselelimitou-searesponder,
“porqueestavaaatacá-la!”

         IstoéexactamenteoquechamoADLM,feministaseagentesdepolícia
comoTaylorvãonacorrenteapenasparapoderem constatar,paraasua
satisfação,queamulheréparteinocenteemquaisquercircunstâncias.

         RecordeiestepequenodiálogoentremineochefeTayloraopróprio
chefeTaylor,eacusei-odesertendenciosocontraoshomens,querespondeu
queodeveriacitar.Depoisacusou-medeocitarforadecontexto,oqueera
absurdovistoquecontinuávamosnomesmocontexto!Propusentãorevero
diálogo,demodoadar-lheapossibilidadedeclarificaroquequeriarealmente
dizer,masrecusou.Apenasacrescentou,parameuespanto,queestetipode
parcialidade,numtribunal,nuncateriapossibilidadedeterminarcomprejuízo
dohomem.Istoéexactamenteoqueeuestoucertoqueaconteceinúmeras
vezescominúmeroshomensemtodosospaísesdeculturaocidental.Apenas
umararacombinaçãodeclienteeadvogadoconseguirãoporanuesta
tendenciosidadenumjulgamento.

         Estouabsolutamenteconsternado,apesardemesentirrealizado,porque
encontreiexactamenteasmesmasalegaçõesfeministastendenciosasna
polícia,quejáconheciadateoria,obtidasdirectamentedeumchefedapolícia



dopaísondeeuvivo!Algunsmesesmaistarde,apósapublicaçãodeste
incidente,ouvideumjuizqueochefeTaylorsedemitiudaposiçãoquetinha
quandooentrevistei.

Lésbicasnamoda

Éinegávelquealgumasfeministasnãosãolésbicas,particularmenteagora
queofeminismoétãovulgarnassociedadesocidentais.Masasfeministas
lésbicascontinuam aseropilardaaversãoaohomem (misandria),e
frequentemente trabalham nos bastidores, deixando as feministas
heterossexuaisefotogénicasaparecernaribalta.Éimportantenãoser
ingénuonesteponto,porqueháfeministassuficientementeinteligentespara
escolherem aporta-vozcertaparaassuasrelaçõespúblicas.Masseráde
umagrandeingenuidadepensarqueaslésbicasdesapareceram dealgum
modoouqueforamexpulsasnumaespéciedegolpepalaciano.

Nãoéminhaintençãoatacarolesbianismocomoformadevida.Também
muitoshomensdosmovimentosdehomensoudepaissão,presentemente,
homofóbicos.Noentanto,aminhaintençãoaquiépôranupartedahistória
psicológicadofeminismo.Aslésbicassãosujeitasaperseguição,mas
também usam esta perseguição como forma decativarsimpatia das
comunidadesconsideradaspoliticamentecorrectas,taiscomoburocracias
ocidentais,enquantoavançam com opropósitodedelinearlegislaçãoanti-
masculina.Háumadiferençaentreatacaroqueaslésbicasfazem navida
privadaeatacaroquefazemnapolítica.

Tenhoouvidofalardelésbicasquenãosãocontraoshomensenãotêmnada
avercom feminismoextremo.Tenhoouvidofalartambém demulheres
heterossexuaisqueodeiam ferozmenteoshomens,equeodemonstram
todososfinsdesemanaquandosaemparaterrelaçõessexuaiscomquantos
homensencontramedepoisvoltamparaassuasreuniõesfeministasdurante
asemana,ondesequeixam eselamentam dequantoforam abusadase
oprimidasporhomenssemescrúpulos.

         Nãopossofalarcomoalguém com grandeexperiência,massouum
céptico.Talvezestaslésbicasnãoadmitamosseusverdadeirossentimentos
sobreoshomens,etalvezestasmulheres“heterossexuais”nãosejam
verdadeiramenteheterossexuais.Tambémoseucomportamentonãoparece
genuinamenteheterossexual.Éimportanterecordarquenãopodemosdividir
aspessoasentre“homossexual”ou“heterossexual”,porquecadaumadestas
tendênciasestálatenteemcadaumdenós.Seumapessoadormecomoutra
desexoopostomasparticipaem reuniõesdeabominaçãodosexooposto,
serãointeiramentecapazesdeterumrelacionamentosatisfatóriocomosexo
oposto?Ouseráistoumestilodedemonstraçãodeintelectualidadequeestá
namoda?Ser-selésbicaeodiarhomensestánamodaemalgumaspartesdo
mundoocidental.

         Certamenteajusta-seaosinteressedaslésbicasseremfeministas.Éde
lésbicas que eu já recebialgumas das piores intimidações físicas,



discriminaçãodepontosdevistaemfavordoshomens,easreacçõesmais
extremas contra afirmações anti-feministas.Se soubermos que uma
apresentadoratelevisivadenotíciasélésbica,porexemplo,égarantidoque
elaserátendenciosacontraosassuntosmasculinos.Seformeramente
feministaheterossexual,aprobabilidadedesertendenciosaemdesfavordos
homensésignificativamentereduzida.

Serpresoportercãoepresopornãotercão

         OresultadodopoderdosgruposdepressãofeministaeaADLMestáa
colocaroshomens,todososhomensheterossexuais,numasituaçãode
serem presosportercãoepresospornãotercão.Seumaesposaou
companheiraabusafísicaoupsicológicamentedeum homem,esteestá
impossibilitadoderetaliar.Seretalia,aADLMleva-oajulgamentoecondena-o,
otribunaldefamíliaimpede-odecontactarcomaesposa,dá-lheatutelados
seusfilhos,limita-lheoacessoaosseusfilhosedáàesposatodoodireitode
vivernacasadafamília.Assimseaintervençãodeterceirosnãoforpossível
ounãoforbemsucedida,aohomemrestaarcarcomaacusaçãodeabusoou
deixararelação,em detrimentodosseusfilhos,doseupróprioequilíbrio
emocionaleprovavelmentedoseupadrãodevida.Sealgumacoisaéum
síndroma,estasituaçãoédecerteza.

         Paradaralgunsexemplosconcretos,euconheçoum homem cujos
óculosjáforam partidospelasuamulher,tendoestetelefonadoàpolíciaa
pedirajuda.Opolíciaperguntouseelalhe“bateu”ouselhe“deuummurro”.O
queixosorecusouresponderporquenãosabiaadiferençaentre“bater”e“dar
murros”.Oagenteinsistiuemobterumarespostaecomoarespostatardou
desligou o telefone.No actualclimapolítico dospaísesocidentais,é
inconcebívelqueapolíciatrateoshomensdestemodo,desprovendo-osde
direitosnestassituaçõesparadartotalcoberturaàsatitudesdasmulheres.

         Umapessoaconhecidafalou-medeoutroincidentequando,apósuma
disputadoméstica,apolíciainterrogouohomemeasuaesposanasuacasa.
Amulherdissequeomaridolhehaviabatidooqueapolíciaescreveu
correctamentenoseucadernodeapontamentos,masquandoomaridodisse
queamulherlhetinhabatidoapolícianãoescreveunada.

         Um últimoexemplo:Um anúnciointitulado“Aviolênciafamiliaréum
crime”,eautorizadopelopresidentedeumainstituiçãopolicial,foipublicado
num jornaldiário(7).esteanúncioapresentavaimagensdemulherese
criançascomovítimasdestecrime,eomitiaapossibilidadedetambém os
homenspoderemservítimasdeviolênciafamiliar.Nãoéapenasumanúncio
sexistaem todaasuaplenitude,mastambém étambém um testemunho
terríveldecomooshomenstêm poucaspossibilidadesdeserem tratados
comrazoabilidadepelosistemadejustiça.Apolícianãotempossibilidadede
reduzirproblemasdeviolênciadomésticaenquantoinsistiremarremessaro
homemaumcantoetratá-locomoculpadoatéprovaemcontrário.

         Porexemplo,naNovaZelândiaháumaorganizaçãochamada“Apoioà



Vítima”que,comoonomefazsupor,apoiavítimasdecrimes.Umamulher
atacouumhomemporrepetidamentefazerchiarruidosamenteospneusdo
seucarronaruaemfrentedasuacasa.Atirou-lheobjectosacimaeameaçou-
ocomumpau.Aindaque,tenhasidoamulheraagredirohomem,apolicia
interveiocolocando-sedoseuladoe“ApoioàVítima”apareceuaoferecer-lhe
apoiopsicológicoàfamília.Noentanto,quandoeufuiagredidoemfrentea
umsupermercadonamesmacidade,osmeusóculosforampartidosdemodo
queeufiqueicomgolpesquetiveramquesersuturados.A“ApoioàVítima”
apareceu?Não.Evidentemente,estasorganizaçõesfuncionamdeacordocom
aregra(nãoescrita)dequeapenasasmulheressãovítimaseoshomensque
secuidemasipróprios.

         Muitoshomenssabem quenãovaleapenachamarapolícia,porque
elespõem-seautomaticamentedoladodamulher.Estaéarazãoporque
também nãovaleapenausarasestatísticaspoliciaiscomomedidada
violênciadomésticaexercidapelamulhercontraohomem,comoumministro
dajustiça(SirDouglasGraham)fezquandoumadelegaçãodaAssociação
NeozelandesaparaaIgualdadedeDireitosdoHomemsereuniucomeleem
1998.

         SirDouglasGraham foiarrogantenasualegislaçãodeinspiração
feministasobreviolênciadomésticaemanteveaposiçãodequenãoera
estúpido(devoesclarecerqueeutenhoafamadepensarqueasfeministas
sãoestúpidas).Assim eufiz-lherepararqueelesecontradiziaasipróprio
baseandonasuanoçãoderelativaculpabilidadedohomemedamulherna
violênciadomésticacombaseemnúmerosporumlado,enquantoafirmava
quenãoeraestúpidoporoutro!Quandolheexpliqueieleconcordou.Estou
certo,noentanto,queosseusconselheirasfeministasseasseguraram que
elenãoiriafazernadacombasenopassageirorasgodeinteligênciadessedia.

         Aminhaimpressãosobrequantofeministaéoseuministériotemaver
comincidentestaiscomoosseguintes.OseuMinistériodaJustiçaplaneou
fazeraseguintesériedeestudossobreviolênciadoméstica:

1. Homensfalandosobreviolênciacontraassuascompanheiras;

2. Mulheresfalandosobreviolênciacontraosseuscompanheiros;

3. Pessoasfalandosobreviolênciacontraosseuscompanheirosdomesmo
sexo.

Masapenasfizeram oprimeiro,HittingHome.Arazãooficialfoiafaltade
verba.Istoparecesuspeitodadoovolumedeprojectosquehaviaparaeste
mesmoassunto.Porquenãoincidirnaviolênciafemininaparavariar?Porque
asjornalistasfeministasfecham-seempesquisascompatíveisetransformam
-noem títulosdejornaledocumentários,queospolíticasfeministasusam
posteriormente para incentivara produção de legislação feminista no
parlamento.Estoucertodequeasfeministasdoministériodajustiçapararam
osegundoeterceiroestudoporquenãoquiseramanularoimpactopolíticodo



primeiro,um relatórioanti-masculinosercompletamenteaniquiladopela
publicidadesobreofactodequeasmulheres(incluindoaslésbicas)cometem
violênciadoméstica.Veja-seoexemplodaseguintepáginadeinternet:
“Bibliografia sobre violência doméstica entre casais do mesmo sexo”
www.xq.com/cuav/dvbibl.htm

EstatendenciosidadedaADLMétambémumproblemaempaísesdoTerceiro
Mundo,comoporexemplo,aÍndia,comopodeservistonaproduçãode
“Crimesindianosdasmulherescontraoshomens”(AkhilBharatiyaPatni
Virodhimorcha),quedescobriuapósosuicídio,em 1988,deNareshAnand,
queestefoiincapazdesuportaratorturafísicaepsicológicainfligidapelasua
esposa.NareshAnanddeixouumacartasuplicandoàpolíciaqueformá-seum
departamentoparatratardecasosdemaridosmaltratados,namesmalinha
dojáexistenteDepartamentodeCrimesContraaMulher.

Todasestasnecessidadesdevemestarpresentesnamentequandolemoso
excertoseguintedoemaildeLizKate(noendereçoelectrónicoacima
mencionado):

“Quemé[aotelefona]?”perguntaele.

Elaignora-o,murmura“Jávou...”

“Dá-meotelefone!”gritaele.“Quemera?!”

“Umapessoadoemprego.”

Elemarcaonúmeroderetorno.Nãoé.“ésumaputaranhosaementirosa,”elegrita,

puxaotelefone,eatira-ocontraaparede.“DIZ-MEJÁQUEMERAOCABRÃO,”Gritae

avançaparaela.AgarraumpequenovasodeBudaqueasuaavólhetinhaoferecido

elevanta-o.

“Nãããoo,dá-meisso!”suplicaela.

“QUEMERAOCABRÃOQUEESTAVAAOTELEFONE!!!”

Elaagarrou-lheobraçoparasalvarovaso,eelesegurou-oaltoforadoseualcance.

[Elainiciouaviolênciadeacordocomoprincípiodequetocouprimeiro.]

Quebra,ovasoesmigalhou-seemmilharesdepequenoscacos.“Seuporco,”

murmurouela,baixinho.

“QUEDISSES-TE!!!REPETE,PUTA!!!”Gritouele.



Elaagachou-senochão,tentandojuntaroscacosdovaso.Eleagarrou-apelobraço,

colocando-adepé.Elapuxouobraço,eàmedidaqueeleseaproximavadela

novamente,empurrou-lheoseuantebraçoparalongedesi.

[Balançodoconflito:umaagarraparacadaum,eumempurrãoparaela.]

“QUEROSABERQUEMESTAVAAOTELEFONE!”gritaelejuntodasuacaraàmedida

queelarecua.

“Ninguém...”

[Balançodoconflito:doisadois.Nadamaisqueumalutaigual...atéagora...]

         AquipareceapropriadousarasprópriaspalavrasdeLizKates:“barulho,
epoucomaisquebarulho”paraclassificarosdadosdoconflitoacima
(presumidamentereal).Oqueelaestáaquiatentardizeréquecontarmurros
nãodáumaimagem realdoconflito.Concordo.Masseelaestáatentar
(comoeupensoqueestá)representarestamulhercomoindefesa,vitima
inocente do abuso masculino,então isto mostra como as feministas
misandristassãoperitasemapresentarsóumladodaviolênciadoméstica.

         Énítidoqueestehomemfoisujeito,provavelmenteporumperíodolongo,
aum severoabusopsicológicoporpartedasuamulher.Elamentiu-lhe
categoricamente,oqueconstituiumadasformasmaisextremadeabuso
psicológicoexercidasnumarelação.Elafez-lhequalquercoisaqueoferiu
tremendamente,talcomotercometidoadultériooufazendooseumelhorpara
lhedaraimpressãoqueotinhacometido.

         Durantemuitotempo,istoseriasuficienteparatornarum homem
perturbado,descontroladooumesmopsiquicamenteperturbado.Oabuso
psicológicoinfligidopelamulherimplicouoconfrontojáqueseelechamasse
apolíciaseriaelepróprio,esóele,queseriacondenado.Inclusive,tenhouma
grandeevidênciadecasosem quehomensquereclamaram queasua
companheiraosatacouforam interrogadosnum processocomoseeles
própriosinfligissemviolênciadomésticaàmulher!Istomostracomoécritica
aquestãodainterpretação,ecomooshomenssãoimpotentesemprocessos
políticosoulegaisnoOcidente.MurrayA.Straus(1977),respondendoao
criticismofeministaaoBalançodoConflito,aprovadoramentecitouGellesda
seguinteforma:

         Enquantoaceitarmoscomoverdadeiroquehomensemulheresse
violentam um aooutroem partesiguais,nãopodemosafirmarsem provas
que:1)amulheréseriamentelesadasetevezesmaisqueohomem;e2)quea
mulheréassassinadapelocompanheiroduasvezesmaisqueohomem.



         Primeiro devemosrepararqueéobviamenteredundanteo facto
desagradávelàsfeministasdequeoshomenseasmulheresseviolentam
igualmente.Apenasseesperarmosqueumhomemprovocadosedeixeficar
comasuaprovocação,équeconsideramosestesdoispontosrelevantes,mas
ponham-senolugardohomem paranãosedefenderem.Poderemosnós
esperar,dentrodarazoabilidade, queum homem sedeixelesarporuma
mulherenfurecida,apenasporqueelapodeser(emalgunscasos)fisicamente
maisfraca?Oshomensnãotêmodireitodesedefenderem,também?Oqueé
aconteceuànoçãodeigualdade?

         Ofactodequeamulherémaispropensaaserassassinadaqueo
homem em casosdeviolênciadomésticaprecisadeserinvestigadoem
detalheetratadocomoassuntosério,nãocomoumaquestãosexual,mas
comoumaquestãosocial.Alémdisso,sóignorandoaidadedavítimaéque
nãovemosquemuitascriançasdosexomasculinosãoassassinadaspela
suasmães.(Éumatristeverdadequequandoofactoridadeéexcluídohá
aproximadamentetantoshomenscomomulheresacometerem homicídios
domésticosnosEstadosUnidos(vercapítulo5).

         Osnúmeroseasproporçõesactuaisvariam,obviamente,depaíspara
país,maséinteressantelerasestatísticasdo“RecentesEstatísticassobre
assassíniosentrecônjugesnosEstadosUnidos”napáginadainternet:
(www.kidpower.org/stats/stats2.html).Apesar de mais maridos serem
condenadosporassassinaremasesposasdoqueocontrário(156esposas
condenadascontra275maridos),istopodebemrepresentaratendênciaanti-
masculinadosistemajudicial(vercapítulo6),vistoque:

1. asentençamédiaparaoassassinatodaesposa(excluindoapenade
morteeaprisãoperpétua)éde16,5anosparaoshomenseapenas6anos
paraasmulheres;

2. 94%dosmaridos,contraapenas81%dasesposas,sãocondenadosa
prisãoaoseremculpadosdeassassinatodorespectivocônjuge;

3. “Provocação da vítima”servedeatenuação em 44% demulheres
condenadas,masapenasa10%demaridos.Istonãosignificaqueosmaridos
nãosejam provocados,significaapenasqueaADLM tornamaisdifícilao
homemalegarquefoiprovocado.

QueminiciaaViolênciaDoméstica?

         Deacordocom StrausandKantor(1994),asesposascometem mais
agressõesligeirosegravesqueoshomens.Istopodemudar,contudo:Como
asmulheressetornaram maisconfiantesqueosistemalegaldospaíses
ocidentaislhespermiteiniciaraviolênciadoméstica,conseguindoqueoseu
maridosejacondenadoporretaliar,conseguem apoderar-sedacasada
família,datuteladosfilhose,ainda,debenefíciosdoestado.Acresceaisto
queopaificacomoacessoaosseusfilhosseveramentelimitadodevidoao
seuregistodeviolênciadoméstica.Nestascondiçõesdevemosesperar



logicamentequemaisemaismulheresvejam asvantagensóbviasem
provocareviolentarosseusmaridos,emaisemaishomensacabem
solitários,destituídosedesesperados.Seesteshomenssetornaremviolentos
contraassuasesposasoucontrasipróprios,istoéapenasnaturalemface
destaopressãolegalizada.Entãoquedeveráapolíciafazer?

         ApolíciadeveráinvestigaraViolênciaDomésticacomoqualqueroutro
crime,descobrirquem começouesódepoispassaràadmoestaçãoou
punição dessa pessoa.Actualmente,a polícia em alguns países têm
instruçõesparapunirautomaticamenteohomem,porquelhesdisseramque
todaasituaçãoabusivapartedohomem ealgumaviolênciadamulheré
simplesretaliaçãoaoabusodohomem,eoshomenssãosupostosserem
capazesdeinfligiremmaisdanosqueasmulheres.

         KingCounty(noestadodeWashington)éumdosmunicípiosmaispró-
feministasdosEstadosUnidos.Em1987ou1988,foiaprovadalegislaçãoque
pediaàpolíciaqueprendesseoinstigadordequalquerpedidodeajudaem
violênciadoméstica.Imediatamenteataxadeprisãoparaasmulheressubiu
emflecha.Asfeministasentrincheiraram-seeconseguiramquearegrafosse
mudada,eagorapedemaprisãodohomem,porqueoshomenssupostamente
sãomaioresefazemmaisdanoseameaçasdoqueamulher.(Ignoramque
algumasmulheressãomaioresqueosseusmaridos.)Estageneralização
deveráserclassificadadesexistaporquediscriminaamulher,mascomo
serveamulher,ninguémseimporta.

         Oshomensquesejam alvodeviolênciaporpartedasesposassão
tratadoscom desprezooutroça,destemodoelessabem quesópodem
confiarnasuaprópriaforçaemdisputasdomésticas,porqueapolíciaestará
sempredoladodamulher.NaNovaZelândia,porexemplo,hátrêstiposde
ofensaspelasquaisohomempodesercastigado:

1.Agressãosimples;

2.Agressãoaumamulher;

3.Agressãograve.

         Umhomemcondenadopor“agressãoaumamulher”estásujeitoauma
condenaçãomáximasuperiorqueoutroquesejacondenadoporagressão
simples.Istoéum sinalevidenteatodososhomensemulheresdequeo
sistemalegalésexistaeoperacomduplocritérioanti-masculino.

         Qualarelevânciadaviolênciadomésticanotribunaldefamília?

         Um registodeviolênciadomésticacontraum companheiro(istoé,
violênciaentreadultos)nãodeverásertidoem contaquandosedecidem
questõesdetutelaoudevisitasdecrianças,porquenãoérelevante.Istoé
tambémumadiscriminaçãocontraapossibilidadedeospaispoderemtera
tutelaouavisitadosseusfilhosporqueapolícia,comovimos,étendenciosa



contraohomem.Defacto,aviolênciadomésticapoderiamesmoterocorrido
quandoopaisuspeitouqueasuaesposaouex-esposanegligenciouou
agrediuosseusfilhosmastemfaltadeprovasparaapresentaremtribunal.
Ele pode argumentarque os filhos não estão bem cuidados,são
niglegenciados,etc.,masascriançaspodemtermedodasconsequênciasde
dizeremoqueassuasmãesfazem.Seeledefendeascriançasdela,arrisca-
seaperdê-lasaoscuidadosinadequadosdamãe,quefoiafontedetodosos
problemas!

 

Conclusão

Alinhafeministasobreviolênciadomésticaéapolíticaoficialem muitos
países.Comoumatrabalhadoradeum abrigoparamulheresescreveunum
jornalneozelandêsdedistribuiçãogratuita(Contact,22deJulhode1999),
falandosobreasmudançasqueobservouduranteospassados15anos:

         Umadasprincipaiscoisasquemeimpressionoufoiqueaatitudeda
políciatemvindoamelhorar.Onossotrabalhoéconhecidoeváriasagências
estãoatrabalharemconjunto.

Umacaracterísticadaposiçãofeministasobreviolênciadomésticaéqueas
mulheresestãosempredoladocerto,nãoimportaoquefaçam:

1. Oshomensqueagridam assuasesposassãosupostostê-lofeitosem
provocaçãonem qualquerrazão,eportanto,sem desculpa.Estaquestão
nuncafoilevantadapelasfeministas.

2. Asmulheressãosupostasnuncaagrediremosseusmaridos (aquestão
nemnuncaélevantadaespontaneamentepelasfeministas),ouseosagridem,
asfeministas(quandoasfeministassevêm forçadasaadmitirqueas
mulheresofizeram)dizemqueofizeramjustificadamente

3. Quandoasfeministasadmitem queoshomenssãotambém agredidos
pelasmulheres,afirmamquefoiporamulhersofrerdo“síndroma”doabuso
doméstico.Poroutraspalavras,àsmulheresépermitidousaradesculpade
um“síndroma”comoformadedefesaquandoassassinamosseusmaridos.

4. Quandoumamulherassassinaum familiarmasculino,hánormalmente
desculpaoujustificação(porexemplo,violênciadomésticapelohomemnas
suasvidas).

5. Quandoumhomemassassinaumafamiliar,nãolheépermitidodizerque
umcomportamentodeumamulheréfactorjustificativo.

6. Quandoumamulherassassinaoseumarido,acausaéfrequentemente



supostadever-seaviolênciadoméstica,masquandoumhomemassassinaa
suaesposa,esteassassínioésupostodever-seaviolênciadoméstica
instantânea.

Homens e mulheres de bom senso devem lutarjuntos contra esta
discriminação.Asfeministatêm trabalhadoavidamenteparaquetodasas
mulheressejam tratadascomovitimasinocentes,nãoimportandooque
façam,etodososhomenstratadoscomocriminosos,nãoimportandose
estãoinocentes.

         Astendênciasanti-masculinasnãosóinfectam apolícia,massão
particularmentefortesnosmeiosdecomunicaçãosocial,queporsuavezas
passamatodaasociedadeocidental.Porexemplo,houveumacartaàrevista
TIMEä,publicadaem 20deJaneirode1997,em queRichardM.Riffe,
advogadodeacusaçãodacomarcadeBoone,Madison,WestVirginia,reclama
sobreomodotendenciosoemqueaTIMEädescreveuumcasoenvolvendo
umamulherqueassassinouoseumarido.(9)

         Noquedizrespeitoàsatitudespublicas,eisaquidoisexemplos:

1. Umanúnciodejornalparaumespectáculodeteatrointitulado“FullMarx”
citouumarevisãodoespectáculoporumRalphMcAllister,queterminoucom
aspalavras,“peguenasuafamília,soveoseumarido,tragamesmoocão,
masassegure-sequeassisteaoFullMarx!”(10)

2. Umabandadesenhada(emfrancês)aqualoprincipalpessoalfemininodo
departamentodelínguasdeumaescolaachavaapropriadolançarem1990.
Estabandadesenhadacontavaahistóriadeumamulherqueatiravaoprato
dopequenoalmoçoaoseumaridoedepoisdeixava-oestendidonosolocomo
sefossepreguiçosoetivessepedidoopequenoalmoçonacama.Istoé
violênciadoméstica,masporquefoicometidaporumamulher,nãosófoi
considerada inócua,como alguns professores até aplaudiram com
comentáriosde,“muitoboa!”e“serviu-lhedelição!”(emfrancês).(11)

Gostariatambém debrevementelevantaraquestãodaTPM (tensãoPré-
Menstrual),ouSPM(SíndromaPré-Menstrual).OpapeldaTPMnaviolência
domésticaprecisadeserinvestigado.Seráumpoucoirónico,masnalgumas
dassociedadestipicamentemodernas,seaTPMfor(oqueébempossível)a
maiorcausadeabusofísicoepsicológicodoshomenspelasmulheres,isto
levaaqueoshomenssejampresosdevidoàtendenciosidadedaADLMno
sistema.

Precisamos também de investigara relação de poder.Quais são as
consequênciasdistoparaopoderrelativodohomem edamulhernuma
relação,seamulherpodedizerefazeroquelheapetece,comaconsciência
tranquiladequeseaconteceropiordospiores,elaficacomascrianças,uma
pensãodealimentos,epelomenosmetadedosbenscomuns,enquantoo
homemficacomoacessorestringidoàscriançasoudetodoimpossibilitado
dequalquercontacto,comacondenaçãodotribunaleencargoscompensão



dealimentos?Estaasituaçãodebasenorelacionamentodoscasais
heterossexuaisnassociedadesmodernasocidentais.

         Ohomemtemquecederàmulher,abandonararelaçãooucorrerorisco
deopiorsetornarumarealidade.AtaxadedivórcionosEstadosUnidosem
1988eraaquartamaiordomundo,deacordocomasestatísticasdasNações
Unidas.Foifeitoumestudonestepaísquerevelouqueoscasamentosmais
duradouroseramaquelesemqueomaridosecomportavacomojogueteda
esposa!Assim a campanha das feministas extremas sobre violência
domésticapodeservistacomoum instrumentoparasubstituirosistema
socialbaseadonafamílianuclear,porumasociedadematriarcalconstituída
pormãessolitáriasecriançassempai.

         Parasabermaissobreesteassunto,ver“OFlorescimentodoFascismo
Feminino”, de Cassandra Hewitt-Reid.
http://www.freeradical.co.nz/content/37/37hewittreid.php

CAPÍTULO5:ACUSAÇÕESFALSASEAMENTIRADOABUSODASCRIANÇAS

Introdução

         Associedadesocidentaisestãonumestadodeparanóiacolectivasobre
oabusodecriançasporhomens.Estanovahisteriafoiinduzidapelosmeios
de comunicação:Embrulharam-se na propaganda anti-masculina das
feministasepassaram-naatodosnós,queingenuamentetalvezacreditemos
quenãonosmentem.Defacto,atéàrelativamentepoucotempo,quandome
comeceiainteressarporesteassunto,comomuitagente,euacreditavaque
“abusodecrianças”e“abusosexualdecrianças”eraamesmacoisa,apesar
denãoserem.

         Algunspsicoterapeutasencorajaram osseuspacientesadultosa
atribuírem alargagamadesintomasamemóriainconscientedeteremsido
abusadossexualmenteporhomensenquantocrianças.Asmãesusaram
tambémdeformacrescenteacusaçõesdeabusodecriançascomoarmaem
disputasdetuteladecrianças,deacordocom aUniãoMundialdosPais
Divorciados(WorldWideDivorcedParents).Asmulheresnãotêm nadaa
perderporusarestatácticaparaganharem atuteladosseusfilhosou
restringiremoacessodospaisaosfilhos,vistootribunalnãolhesexigeprova
destasalegações.Nem sãosujeitasaprocessojudicialporestegénerode
falsasacusações.Maisumavez,seaceitaàsmulheresalegaçõesnão
provadaseseexigeaohomemqueprovequeasalegaçõesdestassãofalsas,
nãofuncionandooprincípiodapresunçãodainocênciaquandoohomeméo
acusado.

         Éimportanteprotegerascrianças,masprecisamosencontraruma



solução de compromisso entre protegera sociedade de violadores e
abusadoressexuais,eprotegerpessoasinocentesderecordaçõesdeabuso
sexualinfantilinventadasporconselheirasfeministas,edefalsasacusações
deviolação.

Abusodecriançaseabusosexualdecrianças

         Asestatísticasamericanas(StatisticalAbstractoftheUnitedStates
1992,TableNo.301)referemqueem1976osabusossexuaisconstituíram
apenas3,2%dototaldecasosdemaustratosdecriançasnoEstadosUnidos.
Sabemosqueasfeministastêmpublicitadolargamenteestetipodecrimese,
consequentemente,os outros tipos de maus tratos a crianças são
desvalorizadospelosmeiosdecomunicaçãodeinfluênciafeminista.Têm-se
tambémconcentradonosabusossexuaiscometidosporhomens,ocultando
emgrandeparteosabusossexuaisacriançascometidospelasmulheres.As
proporçõesdeabusosexualreferidasnestasestatísticastiveramumaumento
em 1977de6,1%,emantiveram-serelativamenteestáveisaté1984,onde
tiveram outrograndeincrementode13,3%.Em 1986,apesardenenhuma
percentagem seraceitável,onívelelevou-seaapenasa15,7%dototalde
casosdemaustratosinfantisnosEstadosUnidos.Parece-merazoável
afirmarquetantapublicidadeàvoltadeumcrimequeérelativamentepouco
frequenteémotivadaporódioaoshomens,quejásãonormalmentevítimas
defalsasacusaçõesdeabusosexual.

         Será interessante ligar estes saltos percentuais com outros
acontecimentosnaAméricarelacionadoscom casosdeabusosexual.Bob
Kirkpatrick,daUniãoMundialdosPaisDivorciados(WorldWideDivorced
Parents),acreditaqueháumaligação:

         Duranteosanos70,deacordocomaorganizaçãoCasosdeAlegação
Sexual(CasualitiesofSexualAllegations,COSA),osabusossexuaisa
criançascomeçaram aserreferidospelacomunidadedepsicólogos.Nesta
altura,iniciaram-seosprimeirosestudossobreesteassunto,cujosresultados
começaramasurgirnofimdosanos80.

         Umaquestãoimportanteaquiéaquestãodapossibilidadedecensura
deresultadosinconvenientes.Oúltimoanoqueasestatísticasamericanas
(StatisticalAbstractoftheUnitedStates)incluíram maustratossexuaisa
criançasfoi1986.Nesseano,55,9%dosabusadoressexuais,segundoestas
estatísticas,eram mulheres.Além disso,em todososanosanteriores,as
mulheresconstituíramsempreamaiorianestasestatísticas.Porqueéquea
partirdaquiestasestatísticasforam omitidas?Seráqueasfeministas
intercederam porque isto afectava a pretendida imagem virtuosa das
mulheres?

Nos11anosde1976a1986(inclusive),apercentagemdeabusadoressexuais

femininosvarioude61,9%em1979até55.9%em1985e1986.Atendênciatemsido



dedescida,começandocom61,9%em1976,eterminandocom55,9%em1986.Tem-

setentadoligaristoaopretendidoaumentodeabusosexual,ondeosalegados

abusadoressãohomens.Étambémdereferirque,aproporçãodevítimasdeabuso

sexualera50:50paraambosossexosem1976,masestasproporçõesganharamum

pesosucessivamentecrescentenadirecçãodosexofeminino,atingindoos52,5%em

1986.

         A este cenário geralé dado suporte adicionalpordados da
AdministraçãodeCriançaseFamílias,DepartamentodeSaúdeeCuidados
Humanos dos Estados Unidos, tabela 28
(www.acf.dhhs.gov/programs/cb/stats/ncands96/table28.htm),que indica
que60,7%doabusodecriançasécometidopormulheres,equeoabuso
sexualéresponsávelporapenas15,3% doscasos.NosEstadosUnidos,a
maioriadoscasosdemaustratosacriançasénitidamentedenaturezanão
sexual,a maioria dos abusadores são femininos,e as burocracias
governamentaiseosmeiosdecomunicaçãopoliticamentecorrectosestãoa
ocultarestesfactos.Estácriadoambienteperfeitoparaasfeministasusarem
esteassuntodoabusosexualdecriançascomoarmaanti-masculinade
propagandanasuaguerradesexos.

Abusosexual

Thomas(NotGuilty:InDefenceoftheModernMan,London:Weidenfeldand
Nicholson,1993)referequeasmulherestêm maistendênciaabaterem
criançasqueoshomens,pelasimplesrazãodequesãoasmulheresquemais
cuidameeducamascrianças:

Istodeixa-noscomoabusosexual.Éclaroqueasmulheresnãoofazemdo
mesmomodoqueoshomens.Elasnãotêmpénisparapenetrarascrianças.
Em vezdisso,comodirãoaspessoasquesofreram,elasenvolvem e
subjugamassuaspequenasvítimas.Estasexperiênciaspodemdeixarestas
vítimaspsicologicamenteestropiadas.ParaKerry,...oefeitodoabusopor
partedasuamãefoitransformá-lonumapessoadeprimidavítimadavida.A
suamãeiaregularmenteparaacamacomele,deitava-seaoladoeemcima
deleeacariciava-lheosseusórgãosgenitais.Agoracomoadulto,éotipode
homem quepareceestarsempreansiosoporseagacharnocantomais
próximo.Todosnasuainfânciaeadolescênciaimplicavamcomeledeforma
cruelebatiam-lhefrequentementenaescolaenarua...Kerrydeixava
percebernassuasatitudesumapessoaterrivelmenteindefesa.Era,nocalão
urbano,carnemole.(Thomas,NotGuilty:InDefenceoftheModernMan,
London:WeidenfeldandNicholson,1993,páginas135-6)

Apesardisto,sãoasmulheresquesetornaramestereótipos devítimasdeabuso



sexual.EmDezembrode1991,porexemplo,umcanaldetelevisãopublicouos

resultadosdeuminquérito,queafirmavaqueumterçodasmulherestinhatidoalgum

tipodeexperiênciasexualindesejada,istoé,tinhamsidosexualmentemolestadas,

antesdos16anos(1).Masalguémacreditaquetodasestasexperiênciassexuais

tenhamsidototalmenteindesejadas?

Eugostariaqueoinquéritotivesseincluídoquestõessobrequantasexperiências

desejadasdenaturezasexualtinhamtidoestasmulheresantesdos16anos.Seo

númerodeexperiênciasindesejadasultrapassá-sefortementeonúmerode

desejadas(pelomenos,deacordocomasrespostasdasmulheres),eususpeitaria

queelasnãoestavamaresponderseriamente.Seráqueasmulherescomeçamater

desejosexualexactamenteaos16anos?Seráqueasmulherestêmmenosimpulsos

sexuaisqueoshomens?(algumasfeministasdeverãoodiar-nosseacreditarmos

nisto!)Eémuitofácilparaumamulherdizer,apósaconsumaçãodofacto,quefoi

umaocorrênciacontraasuavontade.Asmulheresgeralmente(éclaroquenem

sempre)tomamumaatitudepassiva,noqueconcerneainiciaralevarpordianteuma

relaçãosexualcompleta.

         Thomas(NotGuilty:InDefenceoftheModernMan,London:Weidenfeld
andNicholson,1993)levantatambémaquestãodequantoénocivooabuso
sexual.Éumcrimequeestámuitoemmodaeumdosmaispublicitadosdo
fimdoséculoXX.Nãoobstante,elecitaumestudodapolíciaalemãqueprova
quepoucasvítimasdeabusosexualsofremalgummalcausadopeloabuso
propriamentedito.Noentanto,algumascriançassofrem realmente,com o
processodeinvestigaçãodecasosdealegadoabusosexual.

         Éclaroquenestescasos,oconsentimentopelacriançaésupostoser
irrelevante.Ascriançassãosupostasserdemasiadojovensparasaberemo
queestãoafazernestassituações.Istoéenganador,porqueascriançastêm
realmenteumaespéciedesexualidade.É certamenteumasexualidade
diferentedadoadulto,masascriançasobtémrealmenteprazernotoquedos
seusórgãosgenitais.Além disso,muitostêm um prazerenormeem violar
tabus.Aolongodosanos,verifiqueiquealgumasraparigasmuitosjovens,
usamumalinguagemsexualexplícita,detalformaexplícitaque,emmuitos
casos,nãosepermitam usá-ladepoisdemaiscrescidas.Também muitas
crianças,bastantejovens,têm prazerem olharparaaspartesprivadasdo
sexooposto.



Apesardisto,asociedadeestabelecelimitesdeidadeparamarcaratransição
dainfânciaparaaidadeadulta.Esteslimitesregulam ainstituiçãodo
casamento,dasrelaçõessexuais,dacensuradapornografiaedasimagens
violentas,eporaífora.Consequentemente,osadultossãoacostumadosque
as crianças são relativamente inocentes,e querem que permaneçam
inocentesatépelomenosàsuaadolescência.

Osabusosfemininossãoinofensivos?

Fazsentidoqueascriançasnãotomem parteem actividadessexuais“de
adultos”atéqueestejam físicaepsicologicamenteaptos,querparaas
relaçõesquerparaasconsequênciasquepossamresultardassuasrelações.
Muitospaisdevem certamentesentirumaforterepugnânciaporpensarem
que algum adulto (particularmente um estranho)tenha ter,de forma
consentidaounão,relaçõesdenaturezasexualcom assuascrianças.Por
enquantoparecequeossistemasjudicialesocialestãomaissensibilizados
paraapossibilidadedasmulheresseremvítimasdoshomensqueoinverso.

Porexemplo,euconheçoum homem quetelefonouparaassistênciasocial
anonimamente,porqueestavapreocupadoqueasuacompanheiramolestá-se
sexualmenteoseupequenofilho.(2)Umadasprimeirascoisasquea
funcionáriadaassistênciasocialperguntoufoi,“omeninojátemerecções?”E
aparentementetinha,masoqueéqueistotemaver?Quandocondenamum
homem pormolestarmeninas,estouconvictodequenãofazem perguntas
irrelevantescomo,“ameninajáendureceosmamilos?”

Nãoadmiraquepoucaspessoaspensemqueoabusosexualderapazespor
mulheressejaum problema,apesardofactodeasmães,namaioriados
casos,teremmaisoportunidadesparamolestarassuascriançasqueospais.
Nodia1deJunhode1996,porexemplo,umarevistaneozelandesa(new
zealandlistener)publicouquenum estudode97homenssexualmente
abusados,15foramsexualmenteabusadospormulheres.

         Apropagandafeministarepresentaamulhercomovítimadohomem.
Estamensagem entrou-nosnosouvidoscom taleficiênciaquedeixaria
Goebbels,ministrodapropagandanazi,com complexosdeinferioridade.A
sociedade aprendeu a tornar-se propensa a trataros homens como
abusadoreseasmulherescomovítimas,noentanto,tornoutodososhomens
vítimasdefalsasacusações.

         Porexemplo,um DomingoestavaeunapraianeozelandesadeOtaki
exactamenteantesdasautoridadesprenderemalguémaltamentepublicitado
crimedeviolaçãoemOtaki.Enquantocaminhavadeumsupermercadoparaa
praia,umaraparigadistribuindopapeisolhounaminhadirecçãoe,comoeu
abrandeiopasso,murmurouqualquercoisaparaoutrarapariga(cercada
mesmaidade)queestavaempatins-em-linha.Haviaumaligeirainclinaçãono
passeioquearaparigadospatinssubiuatéminedisse,“Hei!,édifícilsubir
estamontanha!”Obviamente,istoeraum conviteparaeulhedaramão
deixando-measuspeitadequehaviaassediadoumamenor.Podeserque



sejaparanóia,masasjovensnormalmentenãoseaproximamdeestranhos
destaforma.Ouvidizerquealgunsadvogadostambémalimentamparanóias
destas,algunstêmapolíticadenuncadarembanhoaosseusfilhos,nãoseja
ocasodemaistardeviremaseracusadosemtribunaldeabusosexualno
casodedivórcio.

         Eusouprofessor,etiveumcasodeumaalunadoensinosecundárioque
secolocounumasituaçãoemqueeraóbviaatentativadefazercomqueo
seu professortomasse uma iniciativa,deixando-me possivelmente em
sarilhos.Estaalunasentava-sesemprenafiladafrente,justamentenafrente
daminhasecretária.Começouporficardepoisdeterminadaaaulaetodosos
colegasterem saído.Apenasficavasentada,sem dizernem fazernada,
enquantoeuapagavaoquadroemepreparavaparadeixarasala.Um
professoracabaporvernestecomportamentoumconviteparaumengate,se
ajovem forsuficientementeatractiva,porqueesteéopapeldohomem
quandoamulhersecomportadestamaneira.Noentanto,seum estudante
fizeristoaumaprofessora,elanuncasentiráqueoestudantepretendede
algumaformaseduzi-la,porquenãocabeàmulherainiciativanestescasos.
Destemodo,consideroqueaquelaraparigameestavaaassediarportodosos
diassesentaralisóesemfazernada.Estetipodeassédiosexualdasalunas
deveserreconhecida,oudeoutraforma,umprofessorquelhedêconversa
arranjaproblemaspelosimplesfactodeconversarcom aaluna,numa
situaçãodequeelafoiculpada.

         Asassociaçõesdeprofessoresalertamosseusmembrosdestetipode
situações.Talvezsejatempodeasautoridadesalertaremoshomenssobreas
mulheresqueseinsinuam.Estassituaçõespodemsempreacontecer.Como
precaução,as mulheres deverão serpunidas pelo sistema legalse
provocarem situaçõesem queoshomenssejam induzidosatomarem
iniciativasquesejam susceptíveisdeposteriorreclamaçãoporparteda
mulher.

Memóriasocultas

Outroaspectoimportantedasalegaçõesdeabusosexualéquealgumasdelas
sãofeitasporadultossobreacontecimentosquesupostamenteaconteceram
quandoesteseram crianças.Ocenáriotípicoéoadultonuncatercontado
nadadestegéneroatéqueumdiafoiaumpsicoterapeuta.Emalgunspaíses
ospsicoterapeutasrecebemcomparticipaçãodoestadoeosclientessentem-
secompensadosdesdequepossam “recordar”algumasexperiênciasde
abusosexualquesofreramnainfância.(3)Istoéochamadosíndromadafalsa
memória,epodeterminarem acusaçãoemesmopersuasãodepessoas
inocentesedestruiçãodefamílias.Veja-se,porexemplo,ocasodePaul
Ingram,umcarismáticoreligiosodocondadodeThurston:

Em1988assuasduasfilhasacusaram-noasiemaisalgunshomensdacomunidade

depráticaderituaissatânicoseabusossexuais.Durantemesesespalharam-se

rumores,fizeram-seinvestigaçõesexaustivas,e,porfim,julgamento,prisão,eatéum



exorcismoparaafastarodiaboqueopastordaigrejaestavaconvencidoquefezPaul

executartãohorrendosactos....Paul,nãoqueriaqueassuasfilhassofressemcom

umjulgamento,confessouaculpa,foicondenado,eentãotransferidoparauma

penitenciáriaforadocondadodeThurston.

(www.members.aol.com/IngramOrg/index.htm)

         Outrolocalcomumparafalsasacusaçõesdeabusosexualacriançasé
o processo divórcio e de regulação do poderpaternaldas crianças.
Tipicamente,amãeacusaopaidemolestarsexualmenteumamaisdas
crianças.Nãoépedidaqualquerprova,apenasaacusaçãoésuficientepara
garantirqueotribunaldêatuteladascriançasàmãe.Estasacusações
deveriamterqueserprovadasnotribunalantesdepesaremnasdecisõesde
regulaçãodepoderpaternal.Paraexplorarmelhoresteassuntorecomenda-se
aconsultadosseguintesportais:

1. AssociaçãoMundialdePaisDivorciados-
www.wwdivorcedparents.unquote.com

2. Falsasalegaçõessexuais-
www.geocities.com/peterzohrab/wcosacus.html

3. Notíciassobrefalsasalegações-www.accused.com

Infanticídioeoabandonodecrianças

Todossabemosafacilidadecom queumamulherfazum abortonas
sociedadesocidentais.Aleiinvocafrequentementequeasaúdementalda
mãe,ouqualquercoisadogénero,estáemrisco.Naprática,istoé,usadode
formavaga.Oleitoreeu,creio,somosapenasunssortudospelofactodeas
nossasmãesnãonosteremabortado!

Masumavezquenascemos,podemosrespirardealívio:jánãotemosquenos
preocuparqueasnossasmãesnosmatem ficandoimpunesporisso.Ou
temos?Verifica-sequeoassassínioderecém-nascidos,secometidopor
mulheres,ficapraticamenteimpuneemalgunspaísesocidentais.

Comofoireferidonumarevistaneozelandesa,“Apesardesetiraravidaa
alguém,nãoháprovavelmenteoutrocrimequesejatratadodeformatão
complacente pelo nosso sistema legalcomo o assassínio de recém-
nascidos”(4).Aparteoaborto,claro,esteé,namaioriadoscasos,umcrime
completamentelegal.Interrogo-mesobreseoslóbispró-abortoaindavirãoa
fazercampanhaem favordodireitodasmulheresmatarem osseusfilhos
menores,seasaúdedamãeestiverem perigo?Arevistareferiaocasode
umamãequefoisentenciadaadoisanosdepenasuspensaporinfanticídio.
Seumhomemcometerestecrimeserácondenadoavinteanosdeprisão.Os



homensapanhamumacondenaçãomaiorporviolação,emquenãoháperda
devidashumanas.Adiferençaéque,nanossasociedade,amulherésempre
tratadacomovítima,mesmoquesejaumacriminosa.

         Ojornalista,DenisWelch,levantouaquestãodosdireitosdoshomensna
igualdadedepuniçõesparaoshomenseparasasmulheresemcrimesiguais.
Aleirequerumaanálisedoestadodeequilíbriomentaldamãenocasode
crimedeinfanticídio,antesdaqualestapermaneceemliberdade.Naprática,
estacláusulaéinterpretadadetalmodoliberal,queamulhernem sequer
precisadeterantecedentespsiquiátricosparaquesejaaplicada.Welchrefere
queumpaiquemateoseufilhopodemapanharumasentençadevinteanos
deprisão,enquantoamulherquecometaomesmocrimeénormalmente
condenadaaapenasaterqueconsultarumpsicoterapeuta!(5)

         ComodisseThomas(NotGuilty:InDefenceoftheModernMan,
London:WeidenfeldandNicholson,1993),oassassíniodeumrecémnascidoé
umaformaextremadeabusoinfantil.CitounúmerosdosE.U.A.quemostram
queestecrimeécometidoessencialmentepormulheres(55,7%doscasos)
contracriançasdosexomasculinoem53,7%doscasos.Ereferequeistoé
exactamenteoopostodoqueépretendidopelosmeiosdecomunicação
feministas.Oassassínioderecém-nascidoséalvodemuitopoucaatenção
porpartedosmeiosdecomunicaçãosocialem comparaçãocom oabuso
sexual,emboraamaioriadaspessoasconcordequeéumcrimemaisgrave
queoabusosexual.Apesardetudo,apósseservítimadeabusosexual,
continua-sevivo!

         Lyndonnoseulivro,Nomoresexwar:Thefailuresoffeminism(Sinclair-
Stevenson,London,1992),citounúmerosdaInglaterraePaísdeGalesde
1989paraasidadesdasvítimasdeassassínios,excluíndofetosabortados.O
grupodeabaixode1ano,com28vítimaspormilhão,eradelongeomaior
grupo.Osegundomaiorgrupo,com16vítimaspormilhãoabrangia14anos,
istoé,dos16aos29anosinclusive,enãoapenas12mesescomoogrupo
abaixodeumano.

         Amaioriadestesbebéssãoassassinadospelassuasmães.Alguns
delessãoespancadosatéàmorte.Estecrimenãoécontadocomoassassínio,
massimnumacategoriaespecialdeinfanticídio.Quemocometebeneficiade
tratamentoespecialnostribunaissendopoucoprovávelquesejacondenadoa
muitotempodeprisão.(Lyndon1992,páginas37-38)

Amaioriadestescriminosos,nãochega,sequer,airatribunal.Comoreferiu
Thomas(NotGuilty:InDefenceoftheModernMan,London:Weidenfeldand
Nicholson,1993),apolíciaparecenãoestarinteressadaemprenderpessoas
porinfanticídio,porestecrimesercometidoessencialmentepormulheres.Na
Grã-Bretanha,em1989-1990porexemplo,apenas2%doscasosdeassassínio
de recém-nascidos foram denunciados pela polícia.Seria interessante
verificarse os criminosos eram principalmente as mães das vítimas.
“Infelizmente”,escreveThomas(:NotGuilty:InDefenceoftheModernMan,
London,WeidenfeldandNicholson,1993,página145),“osnúmerossão



supérfluosquandooshomensdeixamdeserosmaus.”

FalsasAcusaçõesdeViolaçãoedeAbusoSexual

Algumasfeministaspretendem fazercrerquenenhumamulherseexporáa
serinterrogadaporumtribunalsobreviolaçãoseestenãoforverdade,mas
esta éoutradassuasmentiras.Estousegurodequeparaumavítimarealde
violação,sersujeitaaum interrogatóriodestetipoem tribunal,seráuma
experiênciaterrível.Masseráqueumafalsaacusadorasofrealgumaangústia
numdestesprocessosquando,comoobjectivodevingançapessoal,presta
falsasdeclarações?

EugeneKanin,noseutrabalhosobrefalsasdeclaraçõesdeviolação(False
RapeAllegations,ArchivesofSexualBehavior,Vol.23,No.1,1994),investigou
queixasdeviolaçãonumapequenacomunidadeurbanadosEstadosUnidos,
duranteum períodode9anos.Nesteperíodo,descobriuque41% das
declaraçõesdeviolaçãoeram falsas,poradmissãodasprópriasqueixosas!
Dizele:

Estas falsas declarações parecem servirtrês objectivos principais às
declarantes:fornecerum álibi,procurarvingança,echamaraatençãoe
procurarcompaixão.

Domesmomodo,asfeministastêm sustentadoomitodequeascrianças
nuncamentememtribunalsobreabusosexual.Istoémaisumapropaganda
feminista.Oartigo“mentirosas!mentirosas!”(Liar!Liar!,NewScientist,14
February1998)referequecriançasdetrêsanossãoperfeitamentecapazesde
ludibriaroutraspessoas,istodeacordocom ainvestigaçãoefectuadana
UniversidadedePortsmouth.

Alémdisso,quandoumamulhermente,ficanormalmenteimpune.Porexemplo,eis

aquiumparágrafodeumanotíciasobreumafalsaacusação:

Umhomemfoiacusadodeferirumamulherapósapolíciaterprovadoemtribunal

queoferimentodapernadamulherfoiauto-infligido(6).

Oartigocontinuaaexplicarqueumagentedapolíciatinhasidoinformadoquea

declarantetinhafeitoantesduasfalsasdeclaraçõesdetersidogolpeadaporhomens.

Eapolíciaprocessouestamulherporfalsasacusações?Não.Porquenão?

         O homem quefoiabsolvidonotribunaltinhasidooriginalmente
condenadoadezmesesdeprisãonotribunal,combasenofalsotestemunho
destamulher.Permaneceualgum tempoem prisãopreventivamaisseis
semanasdestasentençaantesdorecurso.Pareceriajustoqueestamulher



fossecondenadaapelomenosdezmesesdeprisãopeloseuperjúrioefalsas
declarações.

         Apolíciadizquenãogostadeprocessarpessoasporfazerem falsas
declaraçõesporqueistopodeterumefeitointimidativolevandoaquepessoas
comdeclaraçõesautênticastenhammedodasapresentar.Masdetemposa
temposvê-senojornalapolíciaaprocessarpessoasporapresentarem
declaraçõesfalsas.Comoéqueelesdecidemquandoéquedevemprocessar
alguém pordeclarações falsas? Será mais provávelum homem ser
processadoporfalsasdeclaraçõesqueumamulher?Escreviàpolíciada
minhacidadepedindodetalhessobreoseucritériodeprocessaralguémpor
falsasdeclarações,porcategoriadecrimeenvolvido.Responderam-meque
nãopossuíamestasestatísticas,enãoasiriamcompilarparamin,nemme
poderiamautorizaraminaconsultarosseusficheirosparaqueeupróprioas
compilasse.

Ninguémmepoderiaajudar.Fiqueicomaimpressãodequehaviaalialgumacoisa

quenãodeveriaserdivulgado.

Noanoqueterminouem31deDezembrode1993,quase40%doscasosdeviolação

sexualforamdeclarados“nãoinjuriosos”.Istoé,apolíciadescobriuque40%destes

casoseramdeclaraçõesfalsas.(7)Aosnúmerosactuais,istocorrespondea361

casosdedeclaraçõesdeviolaçãofalsas.E,claro,algunsdos60%queapolícia

considerouquehaviaofensaforammaistardeabsolvidospelotribunal.Istosignifica

queumagrandequantidadedemulheresmentiramàpolícia,sónestaáreada

violaçãosexual.Masalgumadelassofreucomistoalgumasanção?Provavelmente

não.Enãoéprovávelqueestesnúmerosparemenquantonãohouversanções.

         ApolícianãoéDeus,eostribunaistambém não.Todoselesestão
sujeitosacometerem erros.Porconsequênciapelomenosalgumasdestas
falsasdeclaraçõesserãoconsideradasverdadeiras.Masopoderdolóbi
feministaétalqueapolíciaeostribunaistêmqueacreditarnasdeclarações
dasmulheresfeitascontraoshomens.Istosignificatambémquenãopunirão
as mulheres que mentem.Falsas declarações de violação,violência
doméstica,eabusodecriançaséumadasmaneirasusadaspelasmulheres
paraoprimiremoshomensactualmente.Nenhumhomemseráprovavelmente
presoporalgumacoisaquenãofez,masaprisãonãoéaúnicaconsequência
queelespodemsofrerdefalsasdeclaraçõesdemulheresmaliciosas.Outra,
muitofrequente,éaquasecertaperdadetuteladosseusfilhos,oulimitações
noconvíviocom estesapósaseparaçãooudivórcio.Istoparajánão
mencionardegradaçãodasuareputaçãoeimagempública.



         NeilFoord,porexemplo,foipresoporumaviolaçãoquesegundoele
nuncacometeu.Elefezumacampanhadesensibilizaçãopúblicaparao
problemadefalsasdeclaraçõesdeviolação(8).Mulheresquefazem falsas
acusaçõesdeviolaçãoououtras,nãodeverãoficarimpunescomoacontece
nopresente.Elasdeverãosercondenadasàmesmapenaqueassuasvítimas
seriam seassuasacusaçõesfossem verdadeiras.Paraalém disto,Foord
defende compensações para os homens falsamente acusados e
eventualmentecondenadosporviolação.

Conclusão

Pessoasquefaçamfalsasdeclarações,taiscomoacusaçõesdeviolaçãoou
deabusosexualdecrianças,deverãoserprocessadasjudicialmente,eas
penasdeverãoserequivalentesàspenasatribuídasaotipodecrimedeque
falsamentesequeixam.Istoénecessáriocomomedidadissuasória.

Temosqueencontrarumasoluçãodecompromissoentreanecessidadedea
sociedadeseprotegerasiprópriadeabusadoressexuaisevioladores,ea
necessidadedeprotegerpessoasinocentesdesupostasconsequênciasem
adultosderecordaçõesinduzidasdeabusossexuaisinfantisincentivadas
pelasfeministas,edefalsasacusaçõesdeviolação.

CAPÍTULO6:AMENTIRADOSISTEMAJURÍDICOMASCULINO

Háumavelhapiadaquereflecteosentimentodoshomensfaceaodivórcio:
“Dividimostudoigualmente,elaficoucomacasaeeupagoasprestações,ela
ficoucomocarroeeucomosencargos,elaficoucomascriançaseeucoma

pensãodealimentos.”

Introdução:Asmulherespodemfazerqualquercoisa

         NosEstadosUnidos,asfeministasusamlemastaiscomo:“Soumulher,
ouve o meu grito”,inspirado numa canção de 1970 de Joan Baez.
Recentemente,afeministalésbicaAnneHecheressuscitou,tambémdeoutro
temamusical,olema,“Qualquercoisaqueohomemfaça,amulherpodefazer
melhor.”Paraumadiscussãomaisaprofundadasobreestetema,podever-se
ocapítulo7destelivro,sobreassuntosdeemprego.

         Masafrase“asmulherespodem fazerqualquercoisa”tomaoutro
significadonocontextolegal.Asfeministastendemaacreditarqueohomem
équetemquetercuidadocomoabuso(verbal,emocionaloufísico)comque
asuacompanheiraouesposaoagrida.Aretaliaçãonuncaéjustificadaea
provocaçãonuncaservededesculpa.Poroutrolado,qualquerretaliaçãopor



partedeumamulheragredida,ésemprejustificada,segundooseupontode
vista.Amulherestásexualmentefrustrada?Cortaopénisaomarido(caso
Bobbitt,EUA,Junhode1993).Amulherfoiagredida?Mataofilho-da-mãedo
homem(casoJenniferPatri,EUA,1977).Logoqueasfeministaseosistema
judicialporelasintimidadosemostrarampreocupados,“amulherpodefazer
(exactamente)qualquercoisa”.

         NopreâmbulodoseulivroGoodWillTowardMen,JackKammerfala
sobreapalavra“misoginia”,horroràsmulheres,eàsuacorrespondente
masculina,“misandria”,istoé,horroraoshomens.Porqueéqueapalavra
“misandria”étãoraramenteencontrada,embora“misoginia”façapartede
todososdicionários?Kammerexplica quea misoginia ésocialmente
inaceitável(nassociedadesocidentais),oquenãoacontececomamisandria.
Defacto,amisandriaéobrigatórianoscírculasfeministas.Há,porisso,pouca
necessidadedeusarumapalavraquedescreva um estadodeconsciência
quetodaagenteassume!

         Os nossos sistemas legais são baseados no mesmo princípio
misandrista.Existemprincipalmenteparacontrolarhomensepuni-losquando
fazemotipodecoisasquesãofeitas,maispeloshomensquepelasmulheres.
Sehouveralgum crimequesejapraticadomaispormulheresdoquepor
homens(talcomooinfanticídio),atendêncianassociedadesocidentaisé
paraodiscriminalizar.Aomesmotempoqueaspenasporproporcionar
aborto(um crimepreponderantementefeminino) vãodiminuindo,aspenas
porviolação(umcrimepreponderantementemasculino)vãoaumentando,ea
definiçãode“violação”vai-sealargando,masapenasquandosereferea
vítimasfemininas.

Asmulheresnostribunais

         Comissõesdeinspiraçãofeministaoudominadaspelasfeministase
gruposdepressãoestãoapenetrarnostribunaisdefamíliadealgunspaíses
taiscomo,EstadosUnidosdaAmérica,Canadá,AustráliaeNovaZelândia.No
primeirodestesfoi“O PrimeiroRelatóriodoGrupodeTrabalhoSobre
MulheresdoSupremoTribunaldeNovaJersey–Junhode1984”.Relatórios
posterioresemváriosestadosamericanoseemoutrospaísesbasearam-se
nesteprecedenteemodeloaparentementeválido.

         Éconsideradorotinaemalgunspaísesocidentaisestudaroimpactode
umaleinumsegmentoparticulardasociedade.Afalhadestesestudos,éque
tendemacentrar-seapenasnosproblemasdeumgrupo,etendemadescobrir
precisamenteeapenasaquiloqueestãoaprocurar.Consequentemente,os
resultadosdoestudoignoramosgruposquenãosãovistoscomovítimas,e
aspremissaslatentesnapropostaoriginalparaoestudo,sãoinevitavelmente
confirmadasnofimdoqueédefacto,umprocessoviciadoetendencioso.

         Oqueistosignificanoclimapolíticoactualéqueestesestudosse
destinamaconcluirqueasmulheressãoumasvítimas,equenãoédeforma



algumaconcebívelquedepartamentosgovernamentaisvenhamapatrocinar
estudossobreoacessomasculinoàjustiça.Asuposiçãosubjacenteenão
verificadaéqueamulherédiscriminadapelosistemadejustiça,eoseu
objectivoéremediarestasituaçãoapenasparaasmulheres.Defacto,otítulo
“AcessodasMulheresàJustiça”épraticamenteequivalenteàafirmaçãode
queohomemnãotemproblemassignificativosdeacessoàjustiça,oqueé
umpontodevistatendencioso.

         Estousatisfeitopordizerqueasituação,pelomenosnaNovaZelândia,é
constantementereelaborada.Comoeuescrevi,aComissãodeLeisdaNova
Zelândia,emcolaboraçãocomoMinistériodaJustiça,estáaparentementea
decidiraadopçãodeumpacotedemedidasproteccionistas,dasmaisseveras
anti-masculinasdomundoocidental.Estasmedidaspermitemqueumhomem
possaserimpedidodecontactarcomasuaex-companheiraecomosseus
filhos,semserpresenteourepresentadoemaudiência.Apenascombasena
intuiçãodasuaex-companheiradequeelepossaserperigoso!Poroutrolado,
édesconcertantesaberqueogovernobritânicoestáapensarintroduzirleis
proteccionistasdeex-cônjugessimilaresàsqueaNovaZelândiaestáa
pensar rever! Para mais detalhes sobre este assunto, consultar
http://geocities.com/peterzohrab/femfasci.html.

         TalcomodizRobertHughesnoseulivro,ACulturadaQueixa:O
DesgastedaAmérica,hágruposdepressãoquetêmdistorcidoaspolíticas
dasdemocraciasocidentais.Académicos,seguidosporjornalistasseguidores
dedoutrinasdeesquerdaliberal,fechando-senoseiodealgunsgrupos
femininos “discriminados”ou “oprimidos”e outros sistemas de poder
instaladocomeçam,em regimedeisolamento,aestudaros“problemas”
destesgrupos.Estesgruposatépodemsofrerdealgumasinjustiças,contudo
presumem queoshomensnãoastêm.Destemodo,nãodãoaoshomens
atençãoigual.

         Umavezqueopoderdecidequeasmulherestêm problemascom o
sistemadejustiça,porexemplo,osseusinquéritossãotendenciososno
sentidoderevelarem osproblemasqueelasestãoaprocurar.Sobreesta
matéria,seráquedadosimparciaisfazemadiferença?Certamentequeparaa
Associação Americana de Mulheres Universitárias,não.Apesarde as
estatísticasindicarem queasescolasdosEstadosUnidosapoiam maisas
raparigasqueosrapazes,elasinsistem noseualiciantelema,Pequenas
mudançasnasraparigas,pequenasmudançasnaAmérica,equeosrapazes
sãomaisapoiadosqueasraparigas.Porquê?

Asfeministastêm apenasum objectivo:pôrosistemaatrabalharparaas
mulheres.Seoresultadocausarsofrimentoaoshomens,paciência.(Van
Mechelen,“AmericanAssociationofUniversityWomen:ThePop-feminist
Agenda,”WhatEveryMan Should Know AboutFeministIssues,1992,
www.backlash.com/book/educ.html)

         Ostítulosdestesestudosrevelam asuatendenciosidade:Em Nova
JerseyfoinorelatórioMulheresnoTribunal,naNovaZelândia,foinoestudo



daComissãoLegislativasobreAcessodaMulheresaoTribunal.ComoCarol
Gilligan,autoradeNumaVozDiferente(originalADiferentVoice),referiu,que
oshomensapenasnãoacompanhamo“passodecuidaremdesipróprios”.O
factoé,contudo,queestesestudosocupam-sedoshomens,istoé,são
inevitáveis comparações, implícitas ou explicitas. Contudo, estas
comparaçõesnuncasãofeitasdopontodevistamasculino.Estestítulos
ficariammelhoressefossem,“HomenseMulheresnoTribunal”ou“OAcesso
dosHomensedasMulheresàJustiça”.Assim asprobabilidadesdeos
assuntosseremtratadosdeformamaishonestaerammaiores.

         Masnãoélegítimoestudarosassuntosdegruposparticulares?Temos
semprequeincluirtodaagenteemtodososestudos,paraqueestessejam
honestoseimparciais?Devereiopor-meaum estudosobreoefeitoda
privaçãodesononoscamionistas,porexemplo?Não.Porvezestemosque
fazerestudossobregruposparticulares.Masosprojectosdeinvestigação
nãosurgem doar,alguém persuadiuoutraspessoasqueesteeraum
problemaqueprecisavaserinvestigado.

         Oestudohipotéticodoefeitodaprivaçãodesonodoscamionistas,por
exemplo.Presumivelmenteexistepreviamente,defontescredíveis,evidência
dequeoscamionistassãopressionadosaconduzirem demasiadashoras
semdormirem,causandouminaceitávelnúmerodecolisões,danosmateriais
emortes.Oscamionistassãoumcasoespecialporquepassammuitotempo
naestrada.Destemodoéumestudojustificado.

         Nocasodo“acessodasmulheresàjustiça”,alguém persuadiuas
autoridadesdequehaviaumproblema.Masaquiaevidênciapréviaconsiste
principalmentenofactodequehámaisadvogadosejuizesdosexomasculino
doquedosexofeminino,easfeministaspretendem quequalquergrupo
constituídoprincipalmenteporhomensfavorecemaisosinteressesdos
homensqueosdasmulheres.Asfeministasafirmam estasuposiçãode
formainsistenteemlivros,rádio,televisão,jornaiserevistas,eemtodoolado.
Contudoistoéfalso,econstituium preconceitodogénerodosqueelas
condenamnohomem,comoeurefironocapítulo14.

         Quaisquerdúvidasqueeupudessetertidosobreestatendenciosidade
forammaisquedissipadasquando,algunsanosatrás,submetiumpedidoà
ComissãoLegislativadaNovaZelândia.Comooseugabinetepatrocinouum
estudosobreoacessodasmulheresàjustiçaenãohaviaum estudo
equivalentesobreoshomens,eupedi-lhesquepatrocinassemaAssociação
Neozelandesa de Direitos dos Homens (NZMERA),organização a que
pertenço,paraconduzirumestudosobreoacessodoshomensàjustiça(1).

         Apesardereconhecerem omeupedido,apenasmesesmaistarde,
enquantoeucontinuavaàesperadasuadecisão,descobriqueum estudo
similarjátinhasidoefectuadoporum grupototalmentediferenteemenos
prestigiado.Comoaorganizaçãodosegundoestudofoipresumidamente
manipuladoparalimitarassuasinvestigaçõesàlinhaqueelesqueriamseguir,
ficaramaptosadivulgarotipoderelatórioquequeriaminicialmenteescrever,



aterosseusamigosdosmeiosdecomunicaçãosocialapublicitá-lo,e
finalmentepressionarosistemadejustiçaaatenderassuasreivindicações.

         Noentanto,quandoaprópriaComissãoLegislativapublicouorelatório
sobreesteestudo(queexcluiuacontribuiçãodaminhaorganizaçãoparao
mesmo),fê-loemnomedaFeministaqueconduziuoestudo,emvezdeem
nomedaprópriaComissãoLegislativa.Osignificadodistonãofoiperdido
pelasfeministas,quesesentiramafrontadasporestegolpenacredibilidade
doestudo.UmaatéescreveuumacartaparaojornalDominion(16deAgosto
de1999)reclamandosobreesta“atitudesem precedentes”.Nitidamente,o
nossopedido,conjuntamentecom outrosdeoutrasorganizações,forneceu
matériasuficienteparaqueasfacçõesnãofeministasdedentrodaComissão
Legislativasedemarcassedosdisparatesfeministas.

         OgrupodetrabalhodeNovaJerseyassumiuqueasmulheresdeveriam
estarmaisconscientesqueoshomensdatendenciosidadecontraas
mulheresnostribunais.Talvezistosejaverdade.Masporquê,então,foio
grupodetrabalhocompostopelodobrodemulheresrelativamenteaos
homens?Àpartidaestavamcriadasascondiçõesparaqueogrupodescobri-
seexactamenteaquiloqueprocuravaenãoocontrário.

         OgrupodeNovaJerseyrelegouoassuntodatendenciosidadedegénero
contraosréusemcasoscriminaisaumasmeras7páginasnumrelatóriode
49páginas.Porquê?Teriasidoporqueironicamente,aúnicaevidênciade
tendenciosidadedegéneroeracontraoshomens?Foiporistoqueogrupode
trabalhopredominantementefemininodecidiufazerumestudoposteriorantes
quealgumaacçãofossetomadasobreesteassunto?

         Além demais,estegrupocitouestatísticasem quemostraram quea
tendenciosidadeafavordasmulheresprevalecianostribunais(página137do
livroondeestáorelatório).Mesmoasuasuposiçãodequeasmulheres
estavammaisconscientesdatendenciosidadedostribunaiscontraelasnão
justificaqueistosejaignorado.Alémdomaisorelatóriorecomendaapenas
medidasparadiminuiratendenciosidadecontraasmulheres,enadadizsobre
areduçãodetendenciosidadequefavoreçaasmulheres.

PolíticasSexuaiseLei

         Naprática,ospaísesocidentaisdefinem crimecomotudooqueao
homensfazemqueasmulheresouosricosepoderososnãogostam.Seas
leisfossem escritasporpobres,seriaimprovávelqueoscorrentescrimes
contraapropriedadefossem severamentepunidos.Nãotendograndes
possessões,algumaspessoasdemenosrecursosquaseconsideram o
pequenorouboummétodosocialmentejustodedistribuiçãodariqueza.Do
mesmomodo,avirtualdiscriminalizaçãodoabortonospaísesocidentais,
reflecteopoderqueasmulherespossuemparaaboliremleisqueconsideram
inconvenientes.Istoservetambémoshomensdaclassealtaemédiaaltaque
desejam terrelaçõessexuaissem setornarem pais.Também juizescom



tendênciascavalheirescasactuamcombaseemestereótiposADLM:

         Emcasosderegulaçãodepoderpaternal,consideraminconcebívelque
umhomemqueiracuidardosseusfilhos.Emcasosdeassassínioassumem
frequentementequequalquermulherquechegouaopontodematardeveriatê
-lofeitosemintençãoouquenãocometeriaumactotãovilporsuaprópria
iniciativa.Estaéumacrençapartilhadaportodasasfeministas,que
sustentam firmementequenenhumamulheragride,emuitomenosmata,o
seucompanheirosemquetenhasidoprolongadamenteoprimidaeprovocada
(Thomas,NotGuilty:InDefenceoftheModernMan,London,Weidenfeldand
Nicholson,1993,página126).

NosEstadosUnidos,porexemplo,pode-secompraremqualquerquiosque,revistas

escritasparamulherescomsexo,orgasmoetodootipodematerialrelacionadode

formaapelativanacapa,àmisturacompornografia,novelasrecheadasdesexo.Os

homens,porseulado,têmnormalmentequeprocuraremlojasmaisescondidaso

equivalentemasculinonestesassuntos,eemalgumasáreassãomesmoilegais.

Certamenteque,enquantopsicólogoseescritorescomoWarrenFarrellconcordam

queasnovelaseasrevistasfemininasconstituem“pornografia”,amaioriadas

pessoasdiscorda.Novamenteaquisedemonstraopoderdasmulheressobreoque

asociedadeconsideradecenteeperverso.

Ironicamente,nosEstadosUnidos,oshomenspodemseracusadosdeassédio

sexual,ealgunstêmsidoacusadosepunidosporisso,porleremrevistasfemininas

notrabalhooudeixá-lassobreasecretáriaondeassuascolegasaspossamver.A

explicaçãodadapelasmulhereséqueestasrevistasestãocheiasdefotografiasde

mulheresnuasemposiçõessexualmenteapelativas,equetêmconteúdosque

intimidamsexualmenteasmulheresnolocaldetrabalhocriandoumambientede

trabalhohostil.Seestematerialpodeconstituirassédiosexual,édifícilcompreender

quesepossaconsideraroutracoisaanãoserpornografia.

         Umsistemajudicialquefossemachistaconverteriaemcrime,ousode
roupasreveladorasouprovocantesporpartedasmulheres,aomesmotempo
quedesculpabilizavaoshomensquelhesdirigissempropostasinsinuadasou
directas.Osistemajudicialocidentalanti-masculinosujeitaohomem ao
assédiosexualporpartedemulheresqueusam roupasprovocantes,ao



mesmotempoqueocriticaouprocessaseesteforimpelidoafazerum
comentáriooutomarumaatitudemaisatrevida!Asmulheresqueusam
roupasprovocantesestãoaenviarmensagensdeapelosexualedevem,por
isso,aceitarquelhesejamdirigidaspropostaseserproibidasdereclamarpor
ohomem responderaesseapelo.Ninguém asobrigaausarroupas
provocantes,etaisroupas,nocontextodasleiseregulamentosocidentais
sobreviolaçãoeassédiosexual,constituemumaseveraopressãoaohomem:

         Enquantoarespostadohomemaoscomportamentossexuaisdamulher
forpassíveldepunição,asmulheresqueincorram em “condutasfísicasou
verbaisdenaturezasexual”(comooshomensasdefinem)nolocalde
trabalhodeverão,dentrodarazoabilidadedospadrõesmasculinos,ser
culpadas de assédio sexual. (Van Mechelen, 1995,
www.backlash.com/content/gender/1995/1-jan95/page2.html)

Écriminoso

         Mas,oqueé,precisamente,umcrime?Ummanualdecriminologiadáa
seguinteresposta:

Todasassociedadestêmumsistemaderegras,promulgadasporgrupos

dominantesouregulamentadores,pararegulamentarocomportamentodosseus

membros....Porqueestasregrasouregulamentos,sãopromulgadaspelos

possuidoresdaautoridadepolítica,eporqueastransgressõessãopassíveisde

puniçãoemnomedoestadooudogoverno,astransgressõessãoconsideradas

crimes.(HaskelleYablonsky,1974,Criminology:CrimeandCriminality,Chicago:

RandMcNally;página3).

         Seestaéumadefiniçãocorrectadecrime,entãoparasedeterminar
quaissãoos“gruposdominantesouregulamentadores”equaisosgrupos
oprimidosnumadadasociedadetudooqueprecisamosédeconsultaras
estatísticasdoscrimes.Deveríamosesperarqueosgruposdominantesou
regulamentadoresproibissem poucoasactividadesdosseusmembrose
proibissemfortementeasactividadesemqueosgruposoprimidostendema
envolver-se.Istoresultarianumataxamaisaltadecrimesentreosgrupos
oprimidosdoqueentreosgruposdominanteseregulamentadores.

         Certamente,grupos éticos ou raciais que são frequentemente
consideradospelopoliticamentecorrectocomooprimidos,(afro-americanos
nosEUAeCanadá,maorisnaNovaZelândia,aborígenesnaAustrália,etc.)
deverãoterumataxadecriminalidademaiselevadaqueogruporacial
maioritário.Estáforadoobjectivodestecapítulodiscutirasrazõesdestataxa
decriminalidademaiselevada(2).Tambémnãovouaquitomarposiçãosobre



seestesgrupossãoosoprimidosouosmaus.Oqueafirmoésimplesmente
queogrupodasvítimas,quetemsidotãoefectivamenteinfluenciadopelos
meiosdecomunicação,estudiosos,eleitoresepolíticos,estábaseadonuma
fundamentaçãoteóricafracanoquedizrespeitoàsmulheres.Comoas
feministasdefendemvigorosamentequeamulheréumaminoriaoprimida(e
que,portanto,ohomemnãoé),ataxadecriminalidadefemininadeveriaser
maiorqueataxadecriminalidademasculina.

         Claroqueestenãoéocaso.Amaisaltataxadecriminalidademasculina
pareceindicarqueohomem,enãoamulher,éooprimido.Alémdisso,sãoos
homens,enãoasmulheres,queestãonumericamenteemminoria.NosEUA,
porexemplo,oseleitoresfemininos,tem mesmoultrapassadoonúmerode
eleitoresmasculinos,duranteváriosanos.Até1991,asfeministasnão
repararambemnesteassunto.Noentanto,quandofoiaeleiçãodeBillClinton,
elasaumentaram aspontuações,efalaram sobreainfluênciapolíticadas
mulheresnassondagens,econseguiram elegeroseucandidato.Neste
contexto,époucorazoável,classificarasmulheresnogrupodasminorias.Se
fizermosaatribuiçãocontrária,dequeohomem éosexooprimido,então,
tambémporaqui,asvítimasestãodeacordocomofactodeconstituíremo
grupominoritário.

         Noentantoapesardatendênciaanti-masculinadajustiça,nemtudoestá
bemnocampofeminista:porvezesostribunaistratamasmulheresempéde
igualdade,easfeministasnãogostam:

         Oquenóstemosactualmenteéqualquercoisaqueosmeuscolegas
chamaramde“igualdadecomvingança”.Hádebateentreescolasfeministas
sobresesedeveounãocontinuaraforçarnosentidodaigualdadeporque,
particularmentenaáreacriminal,aigualdadetem prejudicadoasmulheres.
(BarbaraE.Bloom,professora,UniversidadeEstatalSanJose,Womenin
Prison, magazine,Setembro/Outubro1998)

         DarevistaMs.atéàrevistaGlamour,asfeministasestãoemforçasobre
asrazõesporqueataxadeprisãodasmulheresestaraaumentarmais
rapidamentequeamesmataxaparaoshomens.Estaéumaestratégia
comum,queelasusamsemprequenaestatísticasosnúmerosabsolutosde
vítimas sãomaioresparaoshomensqueparaasmulheres.“Sim,masataxa
decrescimentodecasosnovosémaiorparaasmulheresqueparaos
homens!”dizem elas.AsfeministasdaNovaZelândiafizeram ogoverno
despenderdinheironaprevençãodotabagismonasmulheresporqueataxa
demulheresquefumamestáacrescer.AADLMfazcomsejaimpossívelpara
qualquergovernodirigirajudaapenasparaoshomens.Aajudaédirigidaa
ambosossexos,ouapenasàsmulheres(ouàsmulheresdeumgrupoétnico,
taiscomoasmulheresMaori,nocasodotabagismo).

         Contudo,continuaverdadequeamaioriaexecutivosnamaioriadas
sociedades são homens.Então como podem os grupos dominantes
oprimirem-seasipróprios?Atradiçãodápartedaresposta.Oslegisladores
vêem-seasipróprios,eemcertamedidacorrectamente,alegislaremproveito



detodaapopulaçãomaisdoqueapenasemseubenefício.Assimelestratam
qualquergrupoquenãotenhavoto,ouquepareçadesprotegidoem algum
aspecto,comalgumgraudeproteccionismopaternalista.Destemodo,quando
asociedadereconheceuohomemcomoochefelegaldefamília,nãosentiram
queasmulheresestavam acompetircom eles,eentãooslegisladores
redigiram e incentivaram a aplicação de leis dirigidas a criminosos
masculinosetrataramasmulheresnaspalminhas.

       GruposdePressãoPolítica

         Outrarazão,noentanto,équeemsociedadesdemocráticasospolíticos
reagemmuitoagruposdepressão.Assimqueumgruposocialencontraum
canalparafazercreratodaasociedadequeéoprimido,adquireumgrande
podermoralsobreaelitelegisladora.Podermoraléconvertidopelosmeiosde
comunicaçãoempoderpolítico.Nospaísesocidentaisumaaltapercentagem
dosmeiosdecomunicaçãoestãoligadosaumououtrogrupo.E,comofez
notarJ.W.Boyce,osmeiosdecomunicaçãotêm umatendênciaanti-
masculina.

         Estateseencontrouumadisparidadesignificativaentreotratamentode
vítimasdeviolênciafemininasemasculinasetaxasdevitimizaçãofemininae
masculina... este tratamento contribui para causar quantidades
desproporcionadasdemedoem homensemulheres,ignoraviolênciaque
podeafectarparticularmenteoshomens,efalhanoreconhecimentodeque
homensemulherespodem ambosseragressoresevítimas.Em termosde
opiniãopública,istoencorajaumafocagemsingularnamulhercomovítima
em todos os estudos,campanhas de meios de comunicação,e no
financiamentodeprojectoserefúgios,entreoutrascoisas.

                  Aprincipalconsequênciaéqueaviolênciacontraohomem é
ignorada,apesardas estatísticas mostrarem que os homens são tão
propensosquantoasmulheresaserem vítimasdeviolência.(J.W.Boyce,
ManufacturingConcern:WorthyandUnworthyVictims-HeadlineCoverageof
MaleandFemaleVictimsofViolenceinCanadianDailyNewspapers,1989a
1992,pp31-32)

         Duranteosúltimosduzentosoutrezentosanos,muitassociedades
evoluíram dovelhomodelopaternalísticoparaomodelodosgruposde
pressão.Dequalquermodo,éimportantenãosubestimaro“poderpordetrás
dotrono”.Gruposquenãodetémactualmenteopoderpodem,contudo,puxar
oscordéisligadosàsmãosdetentorasdopoder.Asmulheresnasposiçõesde
podernãoestãomaisimunesaistoqueoshomens.

         Quantomaisasmulheresatingem posiçõesdeinfluência,maisduas
coisasacontecem.Primeiro,tornam-seobjectodasmesmaspressõesdos
seusparesmasculinos,edestemodoassuasactuaisdecisões(emmuitos
casos)diferempoucodasdoshomens.Estaéarazãoporqueasfeministas
reivindicamqueasmulheresqueofazemsevendemaosistemamasculino.
Destemodo,menoshomensestãopresentesqueremposiçõesdepoderquer



desejosos de oferecera protecção paternalística ou cavalheiresca às
mulheres.Istopodeconduziraocolapsodasociedadetradicional,eao
definharemortedosoriginaispapeiscomplementaresecooperativos.

Atesealternativadasfeministaséqueasmulheressãorealmenteoprimidas,apesar

deseremoshomensquetêmamaiortaxadeprisões.Quandosereparaemtodasas

outrasdesvantagenssociaisqueoshomenstêm,pareceimprovávelqueas

feministaspossamdefinir“opressão”demodoajustificarassuasreivindicações.

Destemodo,têm-noconseguidoapenasporqueoshomenssãodemasiado

afeiçoadosàsmulheresparaopermitirem.Apesardetudo,comopodemestas

criaturasamorosassereminimigas?

         Édifícilaqualquerhomem atacarumamulher,easfeministas,agora
quetomaramasrédeasdosacontecimentos,têmdesfrutadodasituação.Se
criticarmos as feministas,somos acusados de sermos machistas e
misoginistas,apesardetaisacusaçõesseficarem porpoucomaisdoque
chamarnomesesemjustificação.Esteéoseupoder,contudo,estaemoção
transcendetodaaracionalidadequandochegaaassuntasfeministas.

         Porexemplo,um homem quedissequeeueramachistadefendeua
noçãoderecrutamentomilitarparaapenashomenscombasenoseupapel
masculino.Estava,noentanto,deverasassustadocomasuamulherfeminista
parasugerirqueasmulherestambém devem terum papeligualmente
restritivo,talcomoficarem casaecuidardascrianças!Istoéum critério
duplotípicodeumfeministamasculinoanti-machistaquedominaapolíticae
leisexual.

         Homensemulheresdeverãoterambospapeisdiferenteserestritivos,ou
nãotêmnenhuns.Asmulhereseascriançasficariamaganharseoshomens
parassemdetentaremsercavalheiros,ecomeçassemaactuarcomohomens
autênticos.Ecomoagemoshomensautênticos?Nointeressedajustiçapara
todos,emvezdointeressedeapenasumdadosegmentodasociedade.

Génerosexualeinjustiça

Afraudefundamental dapretensãofeministatorna-seaindamaisóbvia
quandoexaminamosasestatísticasrelativasainjustiçasnadiferenciaçãodos
sexos.Deacordocom aAgênciadeEstatísticasJudiciaisdodepartamento
AmericanodeJustiça,(www.ojp.usdoj.gov/bjs/crimoff.htm)de11deJulhode
1999,otempoquedeprisãodeumapessoaémaiorpara:

1. Oshomens(9%)doqueparaasmulheres(1.1%)



2. Negros(16.2%)eespânicos(9.4%)doqueparaosbrancos(2.5%)

3.Podever-sequeadisparidadeentrehomensemulheresémesmomaior
queadisparidadeentrenegrosebrancos.Porquê?Seumataxamaisaltade
prisãodenegrosindicarepressãoracial,entãoquedizerdamaisaltataxade
prisãonoshomens?

Desde1974,quealgunsespecialistasatribuem estasdiferençasem grande

parteàsdiferençasentreospapeissociaisdohomemedamulher.Haskelle

Yablonsky(1974)criaramumsecçãoesclarecedorasobrediferençassexuaise

criminalidade.Estabeleceram que85%dasprisõesnosEstadosUnidosda

Américaem1972eramhomens.Ascondenaçõesdoshomensultrapassavam

asdasmulheresemtodososcrimes,excepto“prostituiçãoecomercialização

devícios”,e“fugas”.Nosanosde1968a1971,nosEstadosUnidos,apenas3%

dospresoserammulheres

         Deacordocom HaskelleYablonsky,oshomenstendem aocuparas
tarefasmaisperigosas,queenvolvem maisesforçofísico,ouviolência.Os
crimesenvolvemfrequentementepelomenosumdestesfactores.Alémdisso,
ohomem,temsidootradicionalsuporteeconómicodafamília,eistofezcom
queohomem,maisqueamulher,tendam aenvolver-seem actividades
criminais.Noprincípiodadécadade1970,noentanto,ataxadecondenação
femininaporofensasgravesnosEUAcomeçouaaumentarfortemente.Os
autoresatribuemistoàhomogeneizaçãodospapeisfemininosemasculinos
nasociedadeincentivadospelofeminismo.Emparticular,apressãocrescente
paraasmulherescontribuírem parao sustento dafamíliaaumentaa
probabilidadedealgumasmulheresentrarememactividadescriminais.

         Contudo,ataxadecondenaçõesdamulherpermaneceumuitomais
baixaqueadoshomens,eosautoresatribuem ofactoàsseguintesnove
causasemseparado:

1. Ospapeisdasmulheresestãomaisclaramentedefinidos.Asfilhaspodem
em geralobservarassuasmãesfazendoosseustradicionaistrabalhos
femininosemcasa.Osfilhossópodemobservarosseuspaisforadashoras
detrabalho.Destemodoosrapazesnãotêm um modelodereferência
ocupacionaltãobemdefinidoapartirdosseuspais,comoasraparigastêma
partirdassuasmães.

2. Asraparigassãomaiscontroladaspelospais.Ospaistendemarestringir
maisosmovimentosdasfilhasquedosfilhos.Tendemacontrolarmaisos
amigosdasfilhas(especialmenteosnamorados)doqueofazememrelação
aosfilhosrapazes.

3. Asraparigasrecebem maisprotecção.Ospaiseoutrosmembrosda
famíliaestãomaisdisponíveisparaajudarasmulheresdoqueoshomens
quandosurgem necessidadesoudificuldadesem termosfinanceirosou
noutrosdomínios.



4. Asmulheressemespecializaçãotêmmaisopçõesdecarreira.Oshomens
sem especializaçãotendem,maisqueasmulheres,aprecisardelutarpela
vidanoduro.Asmulheressem especializaçãopodem maisfacilmenteser
valorizadassocialmentecomodonasdecasa,nãoimportandosequersesão
ounãoboasacozinhar,cuidardacasaoudascrianças,etc..Empaíses,como
osEUA,étambémmaisfácilparaelasconseguiremempregosemcasasde
pessoasabastadas(comoamas,cozinheiras,etc.)queoshomens.

5. Ospapeismasculinossãomaisactivos:“Aproximadamentequinzevezes
maishomensquemulheres,sãocondenadosporconduzirem embriagados.
Nanossacultura,quandoumamulhereum homem estãonum automóvel,
espera-sequesejaohomemaconduzir.Seestiveremambosembriagados,é
maisprovávelqueohomem conduzaeportantomaisprovávelqueseja
condenadoporconduziremestadodeembriaguez.Éeletambémqueémais
propícioaserapanhadonapossededrogas,emboraquerohomemquera
mulherasusem”(Haskell&Yablonsky,1974,249).

5. Osnossosestudosexaustivosdaliteraturafeministadisponívelsobreeste
assunto têm aindarevelado algumatendênciaparao sistemajudicial
beneficiaramulherepenalizarohomemnestescasos.Épossível,contudo,
queestescenáriosvenhamamudarcomoresultadodainfluênciafeminista
norelacionamentohomem.

6. Oshomenstêmtendênciaaseremcavalheirosealgumasvezesdeixam-se
responsabilizarpeloscrimescometidospelasmulheresoucomaconivência
dasmulheres.

7. Opúblicoentendeoshomenseasmulheresdemaneiradiferente.Amulher
podeseguirlivrementeoseucaminhoapósdizeroufazercertotipodecoisas
pelasquaisum homem seriapreso.Além disto,umamulherpodelevarum
homem asercondenadoporqueele“aameaça”,masseum homem tentar
fazercomqueumamulhersejacondenadapelomesmomotivoapolíciaea
opinião pública considerá-lo-á cobarde e efeminado,um parvinho,um
queixinhas,umfracoquenãomerecerespeitoouamor.

Esteéumproblemaquetêmoshomens.Asmulherespodemreclamarsobre
osdefeitosdohomem,masseoshomensreclamamsobreoqueasmulheres
fazemoudeixamdefazer,éporquesão,comoumafeministadisseaWarren
Farrell,“unsqueixinhas”.

Eisoutroexemplodecomoopúblicotemdiferentesexpectativasemrelação
aohomemeàmulher:paraumprojectoaáreadaagressãosexual,arevista
Ms.,encarregouMaryP.Kossdeinvestigaraprevalênciadeviolaçãoou
agressãosexualemcolégiosamericanos.Umadasdefiniçõesdeviolaçãoque
Kossusoufoi:“Játeverelaçõessexuaiscompletasquandonãoqueriaporque
umhomemlhedeuálcooloudrogas?”(RevistaSociety,Março/Abril1994).Ela
definiuviolaçãocomoumarelaçãosexualconsentidacom relutância.Mas
como Van Mechelen referiu,“com estadefinição podemoscertamente
encontrarmilhõesdehomensquepodemosqualificarcomovítimasde



violaçãofeminina.”(www.backlash.com/book/rape8.html)

         NoseulivroCasadocom Crianças(Marriedwithchildren),deacordo
com VanMechelen,vemosquePeggyestásempreaatirar-seaAlparater
sexo,comoeledetestatersexocomela,ecomochoraquandoelaoforçaa
terrelaçõessexuais.Ninguém dizqueeleestáaserviolado,ninguém
questionaqueumhomemdemeiaidadequenãoqueiratersexocomasua
esposa,masdeacordocomadefiniçãodarevistaMs.,istoéviolação.

8. Apolíciareagedemododiferentecomoshomensecomasmulheres.Um
homem quecaminhanaruaduranteanoiteéum possívelcriminoso.Uma
mulherquefaçaamesmacoisa,porseulado,éumapossívelvítima.Comohá
poucosgruposdedireitosdoshomens,nãosehouveninguémdizerqueisto
constituium critériosexistaduplo.Contrastemosestasituaçãocom a
situaçãoparaleladapolíciareagirdemaneiradiferentecomraçasdiferentes.
Nestescasos,aparecemimediatamentegruposdepressãocomacusaçõesde
racismo.

9. Umagrandequantidadedecrimescometidospelasmulheresnãosão
detectadosousãoocultados.Osautorescitamestudosemquesobressaem
osseguintestiposdecrimes:

a) Roubospormulheresemsupermercadosraramentesãoalvodeprocesso,

mesmoquesedescubram.

b) Acusaçõesfalsassãoraramenteinvestigadas,frequentementeacreditadas,

eporvezesconduzemàcondenaçãoinjustadaparteinocente.Equandose

descobreamentira,estaficaimpune,comoKenPangbornrefere:

“Falsasacusaçõesdeabusodecrianças,violênciadoméstica,violações

conjugais e outras tornaram-se comuns nos processos de divórcio

americano.Emalgunscasososabusoseramverdadeiros,masemmuitos

deles não”. (Ken Pangborn, Founder, The A-Team, www.a-

team.org/child.html).

Apolíciadesculpa-sepelasuapassividadecombasenolemadequenão

queremdesencorajarasreclamações.

c) Roubosporempregadas.Quandosãodescobertos,normalmentesão

punidospordespedimentoemvezdequeixapolicial.

d) Roubosporprostitutasapropriedadesdeclientes.Oshomensficam

normalmentedemasiadoenvergonhadosparasequeixaremàpolícia.

e) Chantagem.Quando asmulhereschantageiam homens,estesficam

demasiadoenvergonhadosparairemàpolícia.

f)  Ofensasexualacriançaspormulherespermanecenamaioriadasvezes

oculta.

g) Abortoilegal,noqueseaplicaàsmães.Osautoresestimaramumnúmero



de200000poranonosEUAantesdaliberalizaçãodalei.

h) Assassínioporenvenenamento,executadopelasmulheresaosmembrosda

família,ouporamasoucozinheirasaosclientes.Istotendeaserocultoe

portanto,nãopunido.

i)Infanticídio.Asmulherespodem matarcriançaspormá-nutriçãocom

poucoriscodequesejamdescobertas.

Justiçadiscriminante

Farrell(1993)documentoucompletamenteomodocomoajustiçaamericana
discriminaoshomens.Porexemplo,umhomemquecometeassassínionos
EUAévintevezesmaispropensoasercondenadoapenademortequesefor
umamulher.Umamulhertemquemataroutramulherouumacriançapara
correralgum risco de condenação a pena de morte.Evidentemente,
assassinarumhomemnãoésuficientementesérioparaserexecutada.

Em 30deJaneirode2000,ogrupotrabalhistadoMinistériodaJustiçado
GovernodaNovaZelândiaanunciouqueasmulheresdeveriam estarem
posiçãodeigualdadecom oshomens,noquerespeitaacondenaçõespor
agressõesindecenteseoutroscrimessexuais(jornalDominion,31deJaneiro
de2000).Estaéotipodeigualdadequeoshomensgostariamdever!Escrevi
entãoaoMinistrodosAssuntosdasMulheres,perguntandoporqueéqueo
seuMinistério,cujamissãoincluiatendênciaparaa“igualdade”,nãotinha
sugeridoestamudançaàváriosanosatrás,masnãoobtiveresposta!

Osistemadejustiçadospaísesocidentaisétendenciosocontraoshomens.
Por exemplo, o portal
<http://www.justice.govt.nz/pubs/reports/1999/sentence_in_nz/index.html>
contémumestudoestatísticooficialquemostraqueserhomemaumentaa
probabilidadedeselevarumasentençaseveraporumdadocrime.

         NaNovaZelândiaem1991,17%dascondenaçõesnãorelacionadascom
ocódigodaestradaenvolverammulheres,noentantoasmulheresconstituem
apenas6%dapopulaçãopresa,oqueindicaqueacondenaçãodemulheres
pelostribunaisémenosfrequenteeporperíodosmaiscurtosquenocasodos
homens.

         Ondeéqueestasvariantesaplicadasaraças,nosconduzemasuspeitar
deracismo?Na,NovaZelândia,porexemplo.Deacordocomumatabelade
“sexo,etniaeidadedejovensenvolvidosemcasosqueem1995terminaram
emacusações”(3):

Etnia Provados %provados Não

provados

%nãoprovados Total



   

proporção raça

 

proporção raça

 

Europeia 419 35,81 11,30 751 64,19 20,26 1170

Maori 810 37,92 21,85 1326 62,08 35,77 2136

Pacifica 138 34,41 3,72 263 65,59 7,009 401

outras 19 33,93 0,51 37 66,07 1,00 56

Total 1367 36,88 36,88 2340 63,12 63,12 3707

Taxaporraça

Aspercentagensdatabelaoriginalcomparamumgrupoétnicocomoutro.Por
outroladoaspercentagensqueeuadicionei,comparamasproporçõesde
casosqueforamconsideradosprovados(porgrupoétnico),quemostramque
Maoriscom37,9%têmumapercentagemdecondenaçãosuperiorem3,2%
aosoutros.

Vejamosagoraoutrasecçãodamesmatabela:

Sexo Provados %provados Não

provados

%nãoprovados Total

   

proporção sexo

 

proporção sexo

 

Masculino 1246 38,31 32,15 2006 61,69 51,75 3252

Feminino 188 30,13 4,85 436 69,87 11,25 624

Total 1434 37,00 37,00 2442 63,00 63,00 3876

Taxaporsexo

Podemosveraquiqueoshomensprocessados,38,3%,temumapercentagem
decondenaçõessuperiorem8,2%emrelaçãoàsmulheres.SeosMaorissão



consideradosoprimidos,devidoaentreoutrascoisas,àsuamaiortaxade
condenações,entãooshomensdevem serconsiderados2,5vezesmais
oprimidos,emrelaçãoàsmulheres.

Comonotouosociólogo,Dr.GregMewbold,“asmulheresviolentassão
propensasa serem tratadasdemaneira maisbranda pelostribunais.
Raramentelhesãodadassentençasdeprisão,mesmoparaofensassérias,e
quandovãoparaaprisão,normalmentetêm sentençasmaiscurtas.A
violênciadasmulheres,éaindamuitoocultada.Asmulheressãotãooumais
propensasaagredirem osseuscompanheiros,masaviolênciadoméstica
ondeamulheréaagressoraestásubestimada”(4).

         ComoexemploelecitaocasodeRaewynBell,sentenciadanoTribunal
SuperiordeWellingtonaumaperdadetutelapormolestarsexualmenteuma
meninadenoveanosdaqualeraama.OadvogadodeBelldissequeela
estavaperturbadadevidoaváriosabortosexpontâneoseproblemascom a
menopausa.Estegénerodedesculpa,dizoDr.Newbold,nãopodeserusado
peloshomens,“masasmulheresusamesãoacreditadas”.

         Aindústriadeinvestigaçãofeministatemtrabalhadoarduamentepara
descobrirdesculpasparaoscrimesdasmulheres–abortosexpontâneos,
menopausa,tensãopré-menstrual,Síndromadasmulheresagredidas,...a
listanãopáradecrescer.Sehouvessetambémumaindústriadeinvestigação
masculinista,provavelmentetambém seriam encontradosrazões,comoos
níveisdetestosterona,desordenscromossómicasegenesdefeituosos,para
desculparcrimes.

Leisdodivórcioedatutelademenores

Asleisdafamíliamudaramsobinfluênciafeminista.Amulherpodechegarao
casamentosem nada,eabandoná-lopoucosanosdepoiscom metadedos
bensdomaridomais(namaioriadoscasos)atuteladosfilhos.Umaautentica
punhaladadopontodevistadohomem,masumautenticonegóciodaChina
dopontodevistadamulher.Acresceaistodeduçõesnosimpostoseoutras
medidasdeapoiosocial.Aomaridorestaopagamentodeumapensãode
alimentosparatentarteracessoocasionalaosseusfilhos.

Oarsenaldequedispõeumamulheraodivorciar-seéformidável.Estána
modaamulherfazerfalsasalegaçõesdeabusodecriançasedeviolência
domésticacontraoseumarido,eistoémaisquesuficienteparaficarcoma
tuteladascrianças.Comobónuspoderáainda,seinsistirmuitonestas
alegaçõesfazercom queomaridosejacondenadoaprisão,comorefereo
advogadodedireitosdoshomensFrankZepezauer.

Alegaçõesdeabusodecriançassãofrequentementeacreditadascombase
emevidênciasmuitofrágeis.OlivrodebebésdaSociedadePlunketavisaos
pais de que as crianças mentem com frequência,mas testemunhas
especializadasemabusosexualdecriançasalegamqueascriançasnunca



mentem!Efrequentementeparecequeostribunaiseinstituiçõessociais
estãomaisinclinadasaacreditarem acusaçõesgratuitasdemalvadez
masculinadoqueem acreditarqueamulher,tantooumaisqueohomem,
podeserautoradeabusodecriançaseviolênciadoméstica.

Entretanto,asfeministasestãoadivulgaractivamenteasuamensagem
misandricanoterceiromundosobopretextodelibertarasmulheresda
opressão.Consequentemente,asleisdafamíliaestãoactualmenteaoprimiro
homem em cadavezmaispaíses,forçando-osaactosdedesespero.A
violênciadomésticapoderesultardeabusoverbalprolongadoedeassédio
cometidopelamulher,apesardostribunaissóreconhecerem oqueé
cometidopelohomem.Contudo,fazendovistagrossaaoquepoderíamos
chamar“síndromadomaridoatormentado”,ostribunaisporvezesincentivam
aactosexplosivosdedesespero.

         Porexemplo,ojornalDominion,deWellington,nodia6deAbrilde1999,
referiuum casodeum homem quefoisuspeitodecolocarexplosivosna
principallinhadecaminhodeferroBeijing-Guangzhouporqueasuamulherse
divorcioudele.Talcomoamaioriadospaisseparadosnospaísesocidentais,
perdeu a tutela dosseusfilhos.Devemosreconhecerquetalatitude
desesperada,equeconstituiumcrimepolítico,nasceudeumsistemainjusto.
Umcolapsodehumanismodevidoaumsistemajudicialanti-masculino.

Ascausasdocrime

Umacaracterísticanotáveldosguetosdenegrosdascidadesamericanaséa
altaproporçãodemãessolteiras.Éumfactoamplamentereconhecidoqueas
mãessolteirastêmproblemasemcontrolarosseusfilhosadolescentes.Esão
precisamenteestesguetosquetêm osmaisbaixosníveisdeeducação,a
maiortaxadepobreza,amaiortaxadecriminalidade,amaiortaxadeabuso
dedrogas,omaiordesamparopolicialedopoderemgeral,talcomoamaior
tendênciaaproduzirtumultos.

Ofeminismoporsisónãopodesercensuradopelodeclíniodafamília
biparental,mastem certamenteumagranderesponsabilidade.Etemosque
decidiroquequeremosfazercom isto.Seosnossosobjectivoscomo
sociedadesãomaterialistas,entãotrazercriançasaomundodeveficarpara
segundo plano.Neste contexto,faz sentido para as mulheres não
considerarem ocasamento,demorarem ouevitarem terfilhos,paraque
ambosospaispossamtrabalhar.

Noentanto,seanossaprincipalintençãofortersucessoresemcadageração
num ambienteestáveleseguro,entãoospaistêm quefazersacrifícios.A
menosquefaçamosopçõesdetermosfamíliascomunaisoufamílias
alargadasquepossamcuidardascrianças,umdospais(normalmenteamãe)
temqueficaremcasa.Temosquerecuperaroaltoestatutodedonadecasa,
temosquecriarum climasocialdecensuraaodivórcio,eoprogenitor
empregado(normalmenteopai)tem queserlegalmenteresponsávelpor



cuidardoprogenitornãoempregadoedosfilhos.

         Ofeminismodestroiasfamílias.Ofeminismoincentivaaumaumento
de divórcios e separações.Isto,porseu turno,conduz a famílias
monoparentais.Etodososprofessoressabemquesãoosfilhosdefamílias
monoparentaisosmaispropensosacausaremproblemasdeindisciplinanas
aulas.Estascriançasnãopodemajudar,elasestãotranstornadaseinstáveis
devidoàseparaçãodospais.Asmãessolteirassãotambémmenoscapazes
dedaradisciplinaeareferênciadedesenvolvimentonecessáriaaosrapazes.

         Comotodossabemos,últimasdécadasconheceramumcrescimentode
influênciasfeministascom oconcomitantecrescimentodeseparaçõese
divórcios.Hátambém umagrandequantidadedeestudosqueprovam a
ligaçãoentrefamíliasmonoparentaisecriminalidade.Em1986,porexemplo,
oprimeirogovernadordaCasaBranca,BruceChapman,publicouumestudo
que mostra que apenas 47% dos internados em casas de correcção
americanas foram criados em famílias biparentais, enquanto esta
percentageméde77%napopulaçãoglobal.

         Também asestatísticasdaNovaZelândiaapresentam númerosque
mostram9193divórciosem1993,comparadoscom9114noanoanterior.A
taxadedivórcioaumentoude12,3por1000casamentosem1992para12,4
em 1993.Estecrescimentoépequeno,masconfirmaumatendênciade
crescimentoquetemsidoevidentenosúltimosanos.Ataxadedivórciona
NovaZelândiacontinuamaisbaixaqueareferênciainternacional,osEUA.Isto
podeexplicaracrescenteforçadomovimentodosdireitosdospaisnos
EstadosUnidos.

         Não é apenas o colapso do casamento o único sintoma de
desintegraçãodeumarelaçãoentreossexos.Em1994,JackyRenouf,ochefe
executivodoConcelhodeOrientaçãoparaoCasamentonaNovaZelândia,
dissequeosdivórcioseramapenasapontadoiceberg. Colapsosemuniões
defactoocorriam também sem fazerem partedasestatísticas.Asduas
principaiscausasdodivórcio,disseRenouf(ChristchurchPress,11deMaio
de1994),sãoocolapsonacomunicaçãoeexpectativasdemasiadoaltasou
inatingíveis.

         Comunicaçãoeexpectativasfoisempreum problemaentreossexos.
Masporqueestáodivórcioaaumentar?Porqueéquehámaiscasaisasofrer
umaquebradecomunicaçãodoquehavianopassado?Dondevêem as
expectativasnãorealistas?Quandooschefesdefamíliaocidentaisincluíram
afamíliaalargadaeoscasamentoseram arranjadosentrefamílias,o
casamentonãoeratantopararealizaçãosexualeemocionaldosindivíduos,
masparaacomunidade,continuidadeecooperação.Afamíliaalargada
contribuíaparacasamentosqueeramestáveiseduradouros.Agora,afamília
nuclear ocidental é forçada a sobreviver com os seus recursos
frequentementeescassos,frequentementecomopensamentoempoucomais
doqueoprazerdapaixão,esemresponsabilidade.



         A contracepção seguraeao alcancedetodos,juntamentecom
instrumentosdepoupançadetrabalhoem casa,tornoupossívelàmulher
alcançarempregoremuneradoduranteocasamento.Asfeministastêm
forçadoopatronatoaaceitarmulheresem quantidadecrescente.Eo
feminismoinstruiuasmulheresasentirem-seculpadassenãotrabalharem
foradecasaapósocasamento:

Emúltimaanálise,milhõesdemulheresnestaterraoptaram,elaspróprias,nãousara

portaqueasuaeducaçãolhepoderiateraberto.Aopção,earesponsabilidade,de

voltaracasafoidelaspróprias(BettyFriedan,TheFeminineMystique)

Ofeminismoincentivoutambémoutrasmudanças.Muitosgovernosfederais
deixaramdetaxarasfamíliascomounidades.Istosignificaqueumcasalem
queambostrabalhem,quetenham doissaláriosbaixospagam menos
impostosqueumafamíliaquetenhaapenasumsaláriocomomesmovalor
bruto.Istodescriminaasmulheresqueescolham permanecerem casaa
cuidardascrianças.Alémdisso,asfeministastratamoassuntodotrabalho
domésticocomoumassuntodeconstanteguerraentreoscasais.Seamulher
nãotrabalhar,istonãoconstituiráproblema.Masasfeministaspensamqueé
melhorparaasmulheresterumempregoforadecasadoqueterumaboa
ocupaçãoacuidardascrianças.

Assimquecomeçaramatrabalhar,eporquenuncamaisviramotrabalhoque
ohomem fazem casacom “trabalhodoméstico”,asmulheressentem
frequentementequefazemagrandepartedotrabalhodecasaeressentem-se
disso.Estaéumaatitudequeasfeministasencorajam (ArlieHochschild,
SecondShift).Emvezdeseenvolveremnapropagandadequeomaridonão
estáafazeroseudever,porquenãoficaremcasa?Quetalseoseumarido
preferissequeelaficasseem casaatratardosassuntosdacasa?Uma
relaçãofuncionamelhor,sobretudo,sesebasearnacomplementaridade.No
amor,acompetiçãoapagaondeacomplementaridadeacende.

Noseuúltimolivro,WarrenFarrellprovaqueoshomensfazemtantotrabalho
domésticocomoasmulheres(Farrell,WomenCan’tHearWhatMenDon’tSay,
Tarcher/Putnam,1999,www.warrenFarrell.com)“trabalhosdemanutençãoà
voltadacasa”étrabalho,querohomemgostedelesounão.Secontribuipara
obem-estardafamília,étrabalho.

         Talcomonospapeis.Omelhordaantigafilosofia“olugardamulheré
em casa”équemaridoeesposatinham papeisdistintos,bem definidose
complementares no sistema sócio-económico da família.Se ambos
trabalharem,então,sãoem certamedidaconcorrentes.Éclaroque,a
complementaridaderesultatambém seaesposatrabalhaeomaridoforo
“dono-de-casa”.Tendo o seu próprio emprego amulhertorna-semais
propensaasentirquedeixouoseumarido.Todaarelaçãocaminhano
sentidodonervosismoedatensão,eoclimasocialelegalajudaadeterminar
quantoumcasaldeverápermitirantesdaseparaçãooudivórcio,equetipode



tácticaslegaiselespodemusarumcontraooutro:

         Duranteomeudivórcio,apósaavaliaçãodospaisterresultadoameu
favor,aminhaex-mulheracusou-medemolestaromeufilhode2anos.O
peritodaAssistênciaSocialcom queelafalouescreveuum relatóriode30
páginascontramin.Apóstersidosujeitoaum detectordementirasea
investigaçãodaAssistênciaSocialterlimpoaminhaimagem,processeia
minhaex-mulher.AsuadefesafoiqueoperitodaAssistênciaSocial“a
entendeumal”equeelanuncameacusou.Aparentemente,todaagentecom
queaminhaex-mulherfaloua“entendeumal”,istoé,aamadascrianças,a
educadora,todososseusamigos,asuacompanheiradequarto,etc.Apesar
daprovaem contrário,enãoobstanteaforteevidênciadequeistofoium
casoclássicodefalsasalegações,elanuncafoipunida,processadaou
mesmorepreendidaporapresentarporescritoum relatóriofalsodeabuso
sexual.

         Comodefensordosdireitosdoshomens,vi,literalmente,centenasde
casosem quefalsasalegaçõesforam usadas.Defacto,vimuitasmais
prováveisfalsasalegaçõesdoquealegaçõespotencialmenteverdadeiras.E
tenhocontinuadoavê-lasdeformaregular.Umafalsaalegaçãodotipo
“arremesso”pode serlivremente usada pelas mulheres sem qualquer
possibilidadederepercussão,ecomistoobtémfrequentementeatuteladoou
dosfilhosenvolvidos(LeeMath,27October1999).

         KennethPangborn,dabemconhecidaA-Team(www.a-team.org),
confirmaisto:

Ousoporpartedamulherdefalsasalegaçõesdeincestoemcasosdedivórcionãoé

novo.PodemosapresentarcasosdestesrecuandoaotempodaSegundaGuerra

Mundial.Estescasos,naalturaeramraros,nasnadaquenãoseouvissecontar.Eo

sistemadaalturalidavacomelesdeformasubstancialmentediferentedaformaque

nóslidamosactualmentenumclimadopoliticamentecorrecto.

Em1981nós(movimentodosdireitosdohomem)começámosanotarqueas

alegaçõesdeincestoseestavamtornarcomunsecadavezmaisfrequentes.Em

1982estabelecemosumaligaçãoentreosvários“refúgiosdemulheres”egruposde

mulheres.Começámosaverquepublicaçõesdebaixonívelencorajavamas

mulheresausaristocomotácticadedivórcio.Finalmente,nofimde1982obtivemos

umfolhetodeváriaspáginasdactilografadasefotocopiadasqueestavaem

circulação.Umsegundo,maisprofissionalfolhetoimpressoveiodeumaagente



femininaemPhoenix,noArizona.Desdeestetempoforamapanhadosvárioscasos

deadvogadasfeministasquepublicavampossíveisalegaçõesparaassuasclientes.

Emmeadosdadécadade1980choviamalegaçõesdeincesto.Verificou-sequeestas

declaraçõesde1979a1989tiveramumcrescimentode2000%.Asactivistas

feministasalegamdeformaestridentequeistoseexplicaporumaumentoda

divulgaçãodoscasos.NoentantoquandoexaminamosnúmerosdoCentroNacional

deAbusoeNegligênciadeCriançascompiladospeloseuprimeirodirector(Dr.

DouglasBersherov)vemosqueháumcorrespondenteaumentodefalsosrelatórios.

Nofimdadécadade1990,noentanto,ataxadealegaçõesdeincestoemprocessos

dedivórciocomeçouacairemdesuso,sendosubstituídaporfalsasalegaçõesde

violênciadoméstica.Estassãomaisseguras,vistoqueamulhernãodependedo

factodeascriançasteremquesustentarafalsidadedahistórianemdeumsistema

quejáatingiuasaturaçãopeloelevadouso.Alegaçõesdeincestocomotácticade

divórciopraticamentedeixaramdeapareceremalgumaspartesdopaís.Osjuizes

tornaram-seespecialistasnadetecçãodefalsasalegações.Masataxadefalsas

alegaçõesemdivórcioscontinuaaltaemcontrastecomoutrosperíodosaolongodo

séculoXX.Emais,ofenómenosaiudosEstadosUnidosedivulgou-senaEuropa

(KennethPangborn,www.a-team.org,1999).

FazjámuitotempoqueosactivistasdosdireitosdospaiseoescritorHughNations

fezestecomentáriosobreainfluênciadofeminismonossistemaslegaisocidentais:

“Umdosmaioresdesastresdajurisprudênciafeministafoiaideiadeobjectivo,istoé,

padrõesidentificáveispelosquaisacondutapodeserjulgada.Talvezistoagoraseja

maisvisívelqueemcasosdeassédiosexual.Historicamente,aleianglo-saxónica

pretendiaqueantesqueumacondutafossepunida,oalegadoofendidotinhaque

conheceracondutaquedeveriaterevitado.Nãoapenasnoassédiosexual,no

entanto,sea“vítima”pensaquefoiassediada,asuareacçãopodeseracausade



umaacção.Seguindoomesmoprincípio,umhomempodeirdebaixaaoempregose

pensaqueestádoente.Claro,sabemosqueistonãoéposível.

Talcomonoassédiosexualenodivórcio,seamulherquepensaqueévítima,
entãoévítimaeohomemoagressor.Eparecequeostribunaisconcordam.

Conclusão

DeacordocomThomas(NotGuilty:InDefenceoftheModernMan,London,
WeidenfeldandNicholson,1993),asfeministasradicaistêm distorcido
descaradamente os factos no que concerne a crime.Inflaccionaram
barbaramenteasestatísticasdecrimessexuaismasculinoseignoraram os
meiosqueasmulheresusam paralesarosoutros.Temosquecuraristo.
Ofensassexistaseantimasculinascomo“agressãoaumamulher”devemser
removidasdelivrosefolhetosdepropagandaondeexistem.Temosquerever
oregimedepenasereformarosistemadetalmodoque(apósumperíodode
cercade20anos)onúmerodehomensemulheresnaprisão,easquantias
pagasemmultassejaigual.Emresumo,àsmulheresnãodeveráserpermitido
fazeroquelhesapetecee ficarimpunes.

CAPÍTULO7:QUESTÕESDEEMPREGOEAMENTIRADEQUE“AS
MULHERESPODEMFAZERQUALQUERCOISA”

Notícia

BarryCeminchuk...processouoPresidentedosEstadosUnidoseoSecretáriode

Defesapordiscriminaçãonoempregocontrasiecontratodososhomens(1).

Introdução

Háempregosem queamulherganhouumavantagem injustasobreos
homens.Outrosemqueamulherestavajáemvantagem.Eoutrosemqueas
feministasforçarameexacerbaramoestadodedesigualdadeexistente.Três
sectoresdeempregoondeoshomensestãoemdesvantagemsãonapolícia,
nosmodelosenodesportoprofissional.Porquê?Porqueohomeméobrigado
acompetircomamulheremcamposfavoráveisàsmulheres,equandoisto
nãoacontece,asmulheresconseguemumtratamentoespecialepreferencial.

Olemadeque“AsMulheresPodemFazerQualquerCoisa”,muitopopularna
NovaZelândia,foipensadoparareclamarqueasmulherespodem fazer
qualquertarefaqueoshomensfazem.Naprática,istotornou-seumdogma
quetemdeserprovado,normalmenteporaplicaçãodeumduplocritério(2).
Assim,nasforçaspoliciais,oshomenstêmquefazerprovasfísicascadavez
emmenostempoqueasmulheres(nosEUAistoéchamadoa“normalização
sexual”).



Éumvoltaraonossoataqueaoduplocritério?Semdúvida.Deacordocom
umartigopublicadonojornalDominion,deWellington,em11deOutubrode
1997,asmulheresnãopermanecemnapolícianeozelandesaomesmotempo
queoshomens,masapenas7anos,em média,contra17anosparaos
homens.Destemodooinvestimentonaformaçãodeumamulherpolíciaéum
relativodesperdíciodedinheirodoscontribuintes.

         Omesmoduplocritérioseaplicaem outrasáreas.Nosdesportos
profissionais,ogolfecolocouhomensemulheresemcamposseparados.No
ténisprofissional,asmulherespontuamnos“trêsmelhoresjogos”,enquanto
oshomenspontuamnos“cincomelhoresjogos”,paravirtualmenteomesmo
prémioemdinheiro.

         Ésupostooduplocritériosersexista?Nestecasonão,deacordocoma
professoradedireitodaUniversidadedeMichigan,CatharineMacKinnon:
“Porqueéqueumamulhertemqueserigualaumhomemparaobteroqueum
homem obtém simplesmenteporqueeleéhomem?”(TheSeattleTimes,
March6,1992).Elaargumentaqueodesempenhodolocaldetrabalhoé
julgadoporcritériosmasculinosbaseadosemparadigmasmasculinoseque
istoconduzadiscriminaçãoquandoestescritériossãoaplicadosamulheres.
Destemodoosempregadoresnãodevemjulgarasmulherescombasenestes
critérios.

         Nomundorealesteargumentoéincoerente.Um empregonãoéum
direito.Um empregoéum meiodeproverrecursoseconómicosparanós
próprios,paraosnossosdependentes,eparaacomunidadeem geral.Os
homensocidentaispermitemqueasmulheresfaçampartedaforçalaboralno
pressupostodequeelassãotãocapazescomooshomens.Pelomenos,de
acordocomapropagandafeministasão-no.

         Seasfeministasagoradizem queasmulheresnãosão,afinal,tão
produtivasquantooshomens,eporestarazãoprecisamdeseravaliadaspor
critériosdiferentes,entãoestãodefactoaargumentarqueasmulheresdevem
voltaràcozinha!Pelomenosláelasfarãoumserviçodealtautilidadesocial
pagopelotrabalhodohomem,comofoihábitonassociedadesocidentais.
Nenhumaeconomiaétãoricaetãorobustaquesepossadaraoluxodedar
prioridadeatrabalhadoresineficientesquandoestãodisponíveisoutrosmais
eficientes.

         Oslemasfeministasdeque“Asmulherespodemfazerqualquercoisa”e
“asraparigaspodemfazerqualquercoisa”sãomentiras.Nuncasãoaplicados
com razoabilidade.Masnãosãoverdadeiramenteentendidoscomouma
verdadedefacto.Narealidade,elassãoestratagemas,propagandadotipo
comumempaísestotalitários(porexemplo,paísescomunistas)paravencere
conquistaraverdade,paratornarverdadeumacoisaqueobviamenteonãoé,
paravenderabanhadacobra.

         Oprincipalobjectivodasfeministasnosanosrecentesfoirecrutarmais
mulheresemactividadespagasetornaravidadelasagradáveletãolucrativa



quantopossível,nãoimportandoopreçoqueohomemtinhaquepagarpor
isso.As feministas pagaram adulações à noção de “igualdade” e
“imparcialidade”ondelhespareciaserumatácticainteressante.Masnão
houvegruposdepressãomasculinosqueaderissemaosseuscritérios.Então,
amenosquealgumgrupofeministadecidafazeralgumacoisa,ninguémouve.
Eistodáàmulherumavantagemextremamenteinjusta.

Iguaisoportunidadesdeempregoeacçãoafirmativadestroiemohomem

Iguaisoportunidadesdeempregoéumexemplodepolíticafeministanolocal
detrabalho,eestapolíticadestróiaharmonia.Principalmente,destróio
homem.Eistosem contarcom osempregosquesãoroubadosahomens
capazesparaosdesperdiçaremmulheresmenosqualificadas

Istopodeserdifícildeprovar,vistoquedoiscandidatosparaum dado
empregopodemterdiferençaseducacionaisediferentesexperiênciasdevida
oquetornafácilparaum painelcom umasnecessidadesespecíficas,
descobrirfactorescom implicaçõesnadecisãodeadmissão.Porexemplo,
elespodemdizerqueasuaorganizaçãonecessitadepessoasparaoserviço
aclientescomexperiênciaemtrabalharcomcriançasbirrentas.Elespodem
considerarqueestaexperiênciaémaisimportanteàpartidadoqueconhecer
emprofundidadeosseusprodutos,serviçosouindústria.Mascontinuamosa
necessitardeexemplosondeestatendenciosidadesejaóbvia.Infelizmente,
nãoprecisamosdeirmaislongedoqueaoexemplodostestesfísicosda
polícia,ondeéclarocomocristalqueháaplicaçãodecritériosdiferentesàs
mulhereseaoshomenscomopropósitoexpressodenormalizaçãosexual.

O governodaNovaZelândiaestabeleceucomoobjectivoqueasforças
policiaisdeveriam ter25%demulheres.Paraatingiresteobjectivo,tiveram
quebaixarmaisoscritériosparaoscandidatosfemininosdoqueparaos
masculinos.Ajustificaçãooficialparaestaacçãopolíticaéqueasmulheres
trazem qualidadesespeciaisquefaltam aoshomens.Masesteéum
argumentosexista.

         Asfeministastêm afirmadoinflexivelmenteque“asmulherespodem
fazerqualquercoisa”eoshomens,comosexo,nãopodemserconsiderados
maisaptosqueasmulheresparadeterminadosempregosem particular.
Entãoporquêdizer,queasmulheres,comosexo,sãomaisdesejáveispara
determinadosempregosem particular?Esteéum exemploespantosode
comoasfeministasempregam critériossexistasparaavançarnosseus
objectivos,edecomoistovaicontratudooquedizem defender.Seum
empregoexigequeoshomensatinjamcertoscritériosfísicos,entãodeveser
exigidoquetodososcandidatosatinjamosmesmoscritérios.Seumamulher
podeatingirestescritérios,soboprincípiodeigualdadedeoportunidadesno
empregoeladevemereceramesmaconsideraçãoquequalqueroutro
candidato masculino igualmente qualificado.Mas isto é diferente de
estabelecerprioridadesdiferentesparaumdossexos.

         Olema“asmulherespodem fazerqualquercoisa”significaqueas



mulherespodemfazerqualquercoisaqueoshomensfaçam.Masnãopodem.
Porexemplo,mulheresehomenscontinuam asersegregadosem muitas
actividadesdesportivasporqueapesartodaademagogiasobreasmulheres
teremmaiorresistênciaqueoshomenseteremmaiorresistênciaporunidade
depesoqueoshomens,oshomensquasesempresuperam asatletas
femininas.Oseulemaéumamentira.Eestamentiraformouabaseparaa
bem sucedidacampanhafeministaque colocouasmulheresafazerem
coisasquetradicionalmentenãofaziam.

Asmulheresnãopodemfazertudotãobemcomooshomens

Quandoasmulheresficamgrávidasouduranteamenstruaçãooumenopausa,
fasesquenãotêm equivalentemasculinasprecisas,tendem afuncionar
intelectualmenteabaixo damédia(verartigosdeinvestigação médica:
BuckwalterJG;StanczykFZ;McClearyCA;BluesteinBW;BuckwalterDK;
RankinKP;ChangL;GoodwinTM(1998)andKeenanPA;YaldooDT;Stress
ME;FuerstDR;GinsburgKA(1998)).Certamentenãopodemsuportarotipode
actividadefísicaexigidosporalgunsempregos.Easmulheresgrávidasficam
de licença.Elas podem voltar,e em muitos sistemas judiciais os
empregadoressãoobrigadosamanterosseuspostos,masenquantoestão
foraosseuscolegastêmquesuportartrabalhoeresponsabilidadesextras,e
depoisreintegrá-lasnoserviçoquandoregressam.Destemodo,asmulheres
podemcustarmaiseproduzirmenosqueoshomens.

Além disso,amentirafeministacolocaapopulação(principalmenteos
homens)sobriscoquandopermitequeasmulheresocupemposiçõesparaas
quais são fisicamente incompetentes.Sempre que agentes da polícia
femininosemasculinosfazemumapatrulhajuntos,foinegadoumempregoa
umhomem.Amentiradeuoempregoaumamulhercujodesempenhonos
testesfísicoséinferioràdestehomem.Entãoquandoestesdoispolícias
patrulhamjuntos,ohomeméporvezesforçadoaprotegeramulherporque
elanãoseconsegueprotegerasiprópria.Istoaconteceurecentementeem
Wellington,naNovaZelândia.Doispolíciasdesarmadosforamlesadosnum
ataque,ohomemmaisgravementequeamulher.Empregarmulherescomo
bombeirasétambémumriscoparaapopulação.Aspessoaspodemmorrer
apenasporqueàsmulheresfaltaforçanapartesuperiordocorpopara
transportarpessoaspesadaseinconscientesparaforadeum edifícioem
chamas,porsipróprias.Nopassado,sedoisbombeirosentravam num
edifícioemchamaseviamduaspessoasinconscientes,estasduaspessoas
seriam carregadasouarrastadasparafora.Agora,seentram um homem e
umamulherbombeirosnumedifícioemchamasedescobremduaspessoas
inconscientes,umadestasvítimaspodemorrer,anãoserqueohomempossa
voltaratempodesalvarasegunda!

Alógicadestecenáriofalaporsisó.Empregarmulheresnestasprofissões
podesignificarperdadevidashumanas.Nemtodososempregosexigemeste
tipodeforça,masoqueexigem?Políticasdeoportunidadesiguaisde
empregoparamulheresehomenssãooresultadodeumarelativamente
recentevagademulheresnaforçalaboral.Estavaga,porseuturno,foio



resultadode:

1. umacrescentemecanizaçãodolocaldetrabalho,oquereduziua
importânciadaforçafísica;

2. umavulgarizaçãodoselectrodomésticos,oquepermitiuàmulhertermaior
tempolivre;

3. umadisponibilidadedemétodosconvenientesesegurosdecontrolode
nascimentos,quedeuomesmoresultado;

4. pressão das feministas,que convenceram gerações de mulheres
ocidentaisdequeémaisnobretrabalharemfunçõesremuneradasdoqueser
dona-de-casa.

         Consequentemente,asfeministasditaramemgrandeparteaslinhasao
longodasquaisaspolíticasdaigualdadedeoportunidadesnoempregose
implementaram. Elas exigiram que empregos masculinos ou
predominantementemasculinosseadaptassemparasetornaremmaisfáceis
demodoapoderemdarentradaamulheresquequeriamtrabalharaoladodos
homens.Alémdisso,elasnãoseinteressamcomaspolíticasqueoshomens
podem precisarparaosajudaratrabalharcom todasestasmulheres!As
únicaspolíticasquelheinteressam sãoaquelasqueforçam oshomensa
tornaremotrabalhoeolocaldetrabalhomaisfácilparaasmulheres.

         O manualdacomissãoneozelandesadedireitoshumanosparaa
igualdadedeoportunidadesnoempregodefine“igualdadedeoportunidades
noemprego”como:

         Umconjuntodeacçõessistemáticoeorientado,dirigidonosentidoda
identificaçãoeeliminaçãodebarreirasdiscriminatóriasquecausem ou
perpetuem desigualdadedeempregodequalquerpessoaougrupode
pessoas.

         Vistosuperficialmente,istopareceaplicar-sea“qualquerpessoaou
grupodepessoas”semtendencionismos,incluindooshomens.Hátrêsáreas
sociais,noentanto,ondeohomem édiscriminadoporestasbarreiras.Ea
comissãoimporta-secomisso?Não.

Oshomensnãoestãoincluídosnosgruposparaosquaisasditasacções
estãoorientadas,istoé,nãopertencemanenhumaminoriaétnica,enãosão
alvodeconsideraçãoespecialnestemanual.

Poroutraspalavras,oshomensnãocontam.Defactodeacordocomalgumas
dasprincipaisescritorasfeministasdecharneira,taiscomoAndreaDworkin
andMarilynFrench,oshomenssãocriminososdeguerra.Destemodo,tais
políticasvãorepararcrimesdeguerra.Masmesmooscriminososdeguerra
têmmaisdireitosqueoshomensaesterespeito–pelomenososseusfilhos
nãosãopunidospelosseuscrimes.Nascerdosexomasculino,porinocente



quesejacomoindivíduo,ésuficienteparaserpunido.Poroutraspalavras,
nasce-senumaclasseespecial,com maisdireitosqueum escravo,mas
menosqueumcriminoso.

         Asmulherespodem estarsujeitasadiscriminaçãonoempregoem
modosqueoshomensnãoestão,masasociedadediscriminaoshomens
doutrasformas.Setradicionalmenteasexpectativasdosempregadoresem
relaçãoàsmulheressãofracasedão-lhespoucasoportunidades,asmaiores
oportunidadesparaoshomenssãoacompanhadasdemaioresexigências.
Tradicionalmente, os empregadores esperam dos homens uma
disponibilidadetotal,paratrabalharforadohoráriodetrabalho,epara
trabalharem condiçõesprecáriasdesegurança.Eemboraascondições
melhorem quantasmaismulheresforem admitidasnolocaldetrabalho,as
exigênciasaqueoshomensestãosujeitosmudaramapenasnamedidaem
quenãoforsuportáveloduplocritério,enquantoasexigênciasparaas
mulheresvãobaixando.

         Alémdisso,estadiscriminaçãoéagravadapelalegislaçãodosdireitos
humanosqueraramenteéescritaapensarnoshomens,eoexagero
cavalheirescoaplicaum duplocritériosexistaquefavorecenamaioriados
casosasmulheres.Porexemplo,eutrabalheinum localondeprevaleciam
mulheresquandoodirectoradoptouumprogramaanti-assédiosexual.Este
programafoiprojectadoporumacomissãolideradaporumafeminista
exacerbadadadirecção.Esteprogramadavaexemplosde“assédiosexual”,
queincluíam “olharparaasmini-saiaseparaosdecotes”.Obviamenteque
istosedirigiaasofensoresmasculinosoulésbicas.

         Imediatamente,duasfeministasdemeiaidadequeconsideravasem
atractivoscomeçaram acurvar-sedemodoexporem-meossoutienseos
seios(vistoqueeueraconhecidocomoactivistaanti-feminista).Considerei
istoassédiosexual,masoprogramaanti-assédiosexualconsiderouqueeué
que as estava a assediarsexualmente a menos que eu desviasse
instantaneamenteosolhos!Destemododirigi-meaoúnicomembropró-
masculinodacomissãoereclamei,apósoqueeleconseguiuquese
emendasseotextodemodoanãofazerreferênciaaatitudesespecíficasou
exemplos.Estoucertodequenenhumaoutrapessoapensariaouteriaousado
levantarumdedoparamudaresteprogramaanti-masculino.

Inaginaçãoversusrealidade

Todaapropagandasobreoportunidadesdeempregoiguaistempressionado
organizaçõesparacontrataremepromoveremmulheresapenascomofimde
contrataremepromoveremmulheres.Estasorganizaçõespreocupam-secom
asuaimagem.Asmulheresdespendemmuitomaisdinheiroemconsumodo
queohomem,oquelhesdápodersobreempresasderoupasepublicitárias.
No artigo Sonho de um dia de Trabalho, (na internet em
www.geocities.com/CapitolHill/6708/199enslt.html#Dream),oautorescreve:

Com umahoraparadesfrutarointervalodealmoço,casualmentedeiuma



voltanoscorredoresdocentrocomercialbrilhantementeiluminados.À
medidaqueiaolhandoàminhavolta,dava-mecontadequepoderia
perfeitamentepassarorestodaminhavidasemprecisarde95%dosartigosà
vendanestelocal.Noentanto,emtodososladosquevieramprincipalmente
mulheresatirarcoisasdasprateleiras,em cima,em baixo,àesquerda,à
direitaeaocentro.

Oshomensdevem seracusadosquandodãoempregoamulheresquenão
sãoseleccionadascombasenoseumérito,masapenasporquesãomulheres.
Istoéumasériadiscriminaçãosexual.

         EmJunhode1994,opessoalmasculinodoInstitutoPolitécnicoAberto
daNovaZelândiaformouumaredemasculina.Oseuobjectivoeracombater
osefeitosdalimpezasexualdapolíticadeoportunidadesiguaisnoemprego
praticadapeladirectoradainstituição.TomDowling,coordenadordestarede,
dissequenuncatinhapensadoseriamentenadiscriminaçãocontraos
homensoucontraosdireitosdoshomensatésetornaróbvioqueoshomens
estavam aserremovidosparadarlugaràsmulheres.Euentrevistei-onum
programadarádiolocaldeWellingtonsobredireitosdoshomens.Disse-me
quefoinumencontroinformalaocafédamanhãqueoassuntoselhetornou
óbvioasieaosseuscolegas.OPolitécnicoAbertoestáparadoameiodeum
processodereestruturação,oquintoem quatroanos.Asdemissõesdeste
processoforamotópicodaconversaaocafé.

         Oquelheschamouaatençãoparaosdireitosdoshomensfoique79
das80pessoasquetinham sidodespedidaseram homens!Além disso
notaram que48das52queestavam em viasdeserem despedidaseram
homens.“Nãosurpreendeque,comohomens,achamosistoum bocado
desconcertante”,disseDowling.Quatroanosantes,quandoadirectora
substituío o directoranterior,o Politécnico Aberto empregava poucas
mulheres.Apenas20%dopessoal,oquesepodepensarqueosassuntos
eramprincipalmentecontroladosporhomens.Agora,deacordocomDowling,
aúltimareestruturaçãotornariaoshomensumaminorianoinstituto.A
maioriadasposiçõesdechefiaestavamacargodemulheres,ouestavamem
viasdeoser.Comooshomensestavamemviasdeconstituíremaminoriado
pessoal,arededehomensdecidiuapelaraosprivilégiosdequeasmulheres
desfrutaramlongamentesoboprogramaeoportunidadesiguaisdetrabalho
doPolitécnicoAberto.

         Arededemulherestinhamumplacarparaseuusoexclusivo.Agoraa
rededehomensreclamouodireitoaoseuuso.Dowlingreferiuqueaideiade
umarededehomensfoiemgrandeparteumabrincadeiraquandocomeçou.
Mastornou-semaissérioàmedidaqueosmembroscomeçaram escavar
maisprofundamentenaactuaçãodaIgualdadedeOportunidadesnoEmprego.
Tiveram conhecimento quegruposcom estatuto oficialnapolíticade
IgualdadedeOportunidadesnoEmpregotinham reuniõesmensais.Estas
reuniõeseram parteem horáriodetrabalho.ComoocampodoPolitécnico
Abertoestavalocalizadoem várioslocais,estepagavaviagensdetáxiaos
membrosquetinham quesedeslocar,paraatenderem aestasreuniões.



Obviamente,estesfundosvinhamdamesmafontequevinhaantesossalários
dostrabalhadoresqueforam despedidos.Estesfundos,bastanteelevados,
eram porvezesusadoscom finsdúbios.Porexemplo,em Maiode1994a
reuniãodarededemulheresfoifeitacomopropósitodeverdiapositivosde
Áfricafornecidosporumaagênciadeviagens.Eem 1993oprograma
IgualdadedeOportunidadesnoEmpregodoPolitécnicoAbertofundouum
festivalgastronómicodeetnias.

         Aquestãodossanitáriosfoioutrapolémica.Istoéparticularmente
interessantevistoqueumadasfeministasmaisradicaisdoParlamentoda
NovaZelândia,MarilynWaring,fezumgrandealaridocomafaltadesanitários
femininosnosedifíciosdoparlamento.Nopisodocamposecundáriodo
institutoondeDowlingtrabalhava,osúnicossanitárioseram femininos,
apesardasmulheresestarememminorianestepiso.Ohomenstinhamque
desceraopisodebaixo,queestavaarrendadoaoutraorganização,para
usaremossanitáriosmasculinos.Paracúmulodahumilhação,ossanitários
masculinoseram malcheirososedotiposanitáriospúblicos,enquantoos
sanitáriosfemininoseraaveludados,perfumadosecom extracçãodear.A
situaçãorelativamenteaossanitárioserasemelhanteemoutrosedifíciosdo
Politécnico.Quandoosempregadoresdiscriminam oshomensdevários
modos,raramenteseconseguealgumapublicidadeouacção.

EstatísticasFalsas

Ovigorcomoqualalgumaspolíticasdeengenhariasocial,comoaIgualdade
deOportunidadesnoEmprego,estãoimplementadasestáfrequentemente
ligadoàseveridadedoassunto.Esãoosestudiosasfeministas,quenasua
maioria,produzemestatísticascomopropósitodemostrarquãogravessão
estesproblemas.Destemodo,estaspolíticas,sãofrequentementebaseadas
em estatísticasdistorcidas.Um relatóriooficialdogoverno,porexemplo,
refere:

Houvepoucoprogressonaigualdadesexualnasescolasnosúltimostrês
anos....Menosmulheresquehomensconseguiram posiçõesderelevo,
particularmenteemescolasprimárias.Alémdisso,elasreceberam,emmédia,
saláriosmaisbaixosqueosseuscolegasmasculinosem igualdadede
posiçõesoucomasmesmasqualificações(3).

Estapassagem foiobviamenteplaneadaporduasautorasparacriara
impressãodequehaviaaquiumproblemaqueprecisavadeserresolvido.O
folhetofoidivulgadocompalavrascomo“desequilíbrio”,“sub-representação”
eporaífora.Noentanto,ofolhetonãoteveem conta,ounem sequer
mencionou,otempodeserviço!Astabelassalariaisdosprofessores,naNova
Zelândia,sãobaseadasnum sistemadeantiguidadeapartirdeum ponto
inicialdeterminadopelasqualificações.

         Próximodofim,ofolhetonãomencionouquantoasmulheres,maisque
oshomens,deixamoserviço(temporáriaoupermanentemente),eéóbvioque



onascimentoeocuidadodascriançasdevemestarentreasrazões.Alémde
queofolhetonãoinvestiganemmencionaqualquerrazãoporqueasmulheres
têmsaláriosmaisbaixosqueoshomenscomasmesmasqualificaçõesoque
nãoapoiaasuapretensãodetendenciosidadesexual.Porqueelastêm
carreirasmaiscurtas,nãoprogridemdamesmamaneiranatabelasalarial,e
estãomenosaptasaapelarouser-lhesdadaspromoções.

Arazãoéóbvia,emboranãopossaconstarnasdiferençasestatísticasentre
ossaláriosdasmulheresedoshomensnoensino.Ofolhetotransmite,
intencionalmente,umaimpressão errada,easautorasdevem tersido
incompetentesouintencionalmentefraudulentas.Easnossasautoridades
importam-se?EscreviaoMinistrodaEducaçãosobreistoearespostado
responsáveldogabinetedoMinistronemcontrariaistonemsedesculpapelo
engano:

Infelizmente,osdadossobreotempodeserviçonãoestavam disponíveis
quandoorelatóriofoipreparado.Emboraconhecendoarelevânciadeste
factorem algumasdasquestõesdiscutidas,asuaausêncianãoinvalidao
materialque foiincluído.Porexemplo,se a posição é parcialmente
determinadaporanosdeserviço,entãoaanálisedosaláriopordesignação
tambémreflecteotempodeserviçoaolongodoqualpessoaestáaensinar.

         Elessimplesmentenãoseimportam.Enquantonãohouverinvestigação
masculinistaqueequilibreatendenciosidadedasinvestigaçõesfeministas,
este tipo de distorção continuará imutável e implicará medidas
administrativasquefazemdiscriminaçãocontraohomem.

         Oshomensganham maisdinheiroqueasmulheresetrabalham para
isso,masasmulherescontrolammaisde65%dariquezapessoalnosEUAe
despendememconsumopróprioquatrovezesoquedespendemoshomens.
Istosignificaqueariquezapessoalécontroladaprincipalmentepelas
mulheres,porqueasmulherestêm umavidamaislongaqueoshomense
herdam assuasriquezasnaalturadavidaem queelessãomaisricos.As
mulheresrecebem aindadinheiro doshomensatravésdepensõesde
alimentosepensõesdealimentosacrianças.Receitasestasquenãosão
obrigadasadeclararparapagamentodeimpostos.

Assédiosexual

Osregulamentosrelativosaoassédiosexualsãooutroexemploderegras
parciaisinstigadasporfeministas,quesãoincompletastendoematençãoas
necessidadesoudireitosdoshomens.Em algunscasos,estasparecem ter
sidoidealizadasporlésbicasque,detodo,preferemnãoternadaavercom
homens!São geralmente os homens que tomam a iniciativa nos
relacionamentossexuais,comtodososconcomitantesriscosderejeição.Isto
significaqueoshomens,nogeral,devem sermaisabertosnosdesejos
sexuaisouterminarem solteiros,celibatáriosousolitários.Asmulheres
heterossexuais,emgeral,tendemasermaispassivasesãomenosabertas



quantoaosseusdesejossexuaisvistoquepodeminsinuar-seeesperaraté
queohomemtomeainiciativa.

Deste modo,os regulamentos sobre assédio sexual,porque punem
comportamentossexuaisnaturaismasculinosenquantorecompensam a
passividadenaturalfeminina,sãoopressoresdoshomens.Homensque,por
agiremnaturalmente,podemagoraficarcomassuascarreirasprejudicadas,
enquantoasmulheres,poragiremnaturalmente,sãodefinidasnestecontexto
como empregadas modelo.As mulheres podem,e fazem-no,assediar
sexualmenteoshomens(eujáfuitestemunhadisto),masébasicamenteuma
ofensaàesperaqueohomemacometa.

Osregulamentosrelativosaassédio sexualpodem tertendênciaanti-
masculina,comoeujámencionei.Aspolíticas,porexemplo,querestringem
os“olharesporbaixodassaiasouporcimadassaias,etc.”comoformade
assédiosexual,nãocolocamrestriçõesaosmodosdevestirdasmulheresque
usamgrandesdecotesoupermitamaobservaçãodegrandepartedaspernas
oumesmodaroupainterior,dependendodaposiçãoem queseencontraa
mulher.Istotornaasmulheresoficialmenteinocentesenquantoforçaos
homensadesviarosolhosoucorrerem oriscodeserem automaticamente
culpadosdeassédiosexual.

         NaAmérica,aAssociaçãoNacionaldeEstudantespôsumanúncioda
ediçãodeMarçode1994daAmericanSpectatorpublicandoasuapolítica
sobreassédiosexualeliberdadeacadémica.Doisdosmaisimportantes
pontosqueaconstituemsão:

1. Asinstituiçõesdeverãodefinircomprecisãooqueentendemporassédio
sexual,confinando-oacomportamentosquesejammanifestamentesexuaise
queviolemclaramenteosdireitosdosoutros;

2. Asinstituiçõesdeverãopunirtodosaquelesquedemáféapresentem
falsasacusaçõesdeassédio.

Esteobjectivotornamaisdifícilàsmulheres,em particular,transformarum
acidentetrivialnumareclamaçãodeassédiosexual,etornamaisdifícilusar
alegaçõesdeassédiosexualcomomeiodeacusarpessoasdasquaisnãose
tenhaboaopinião.Masmuitasinstituiçõesestãodemasiadointimidadaspelo
lóbifeministaeseusadvogadosparaimplementaremumapolíticarazoável.É
melhordeixarimolarhomensinocentesdoquearriscar-seaumdispendioso
processodetribunalcomtodososconsequentesdanosnareputação.Mais
umavezseprovaqueoshomensestãooprimidos.

Segregaçãonodesporto

Ondeestáolema“AsMulheresPodemFazerQualquerCoisa”emdesportos
profissionaistaiscomooténis?Asmulheres,emdesportosprofissionaisou
semiprofissionais,recebem maisdinheiroem prémiosepublicidadequeos



homens para níveis equivalentes de desempenho.Porexemplo,em
competiçõesmistasosmeiosdecomunicaçãoeojúridãomaisatençãoao
homemvencedor,etalvezaosegundoouterceiroquepassaalinhadameta,e
depoisàsprimeirasmulheres,mesmoqueestasmulherescheguemdepoisde
dúziasdehomens.Nãosósediscriminamoshomensquechegamprimeiro,
comoacomparaçãodostemposdoprimeirohomemedaprimeiramulhersão
porvezescensurados.Seráparaesconderofactodequeasmulheresnão
podemfazerqualquercoisaqueohomempode?

Em Outubrode1993,houveum provaconstituídaporumacombinaçãode
corridacombicicletademontanhaemDunedin,NovaZelândia.Entraramna
competiçãohomensemulheres,masfoidado20minutosdeavançoàs
mulheres.Comoumdoshomensdafrentenãofoipontuado,istofoialtamente
sexista.Amulherquebeneficioudeavançoechegouem primeiro,deveria
receberexactamenteomesmoprémioqueovencedordoshomensapesardo
seuatrasode20minutos.

Seasmulheresqueestãoabaixodoshomensem certosdesportostêm o
mesmoníveldepublicidadeepatrocínio,entãotambém odeverãotero
melhordosjunioresquersejarapazourapariga,omelhordosdeficientesquer
sejahomem oumulher,omelhordosidosos,etc..Ondequerquehaja
segregaçãosexualasfeministasreclamam,chamam-lhe“sexista”eapelamà
suaabolição.Masem competiçãoabertacom oshomens,ondeasatletas
femininaspoderãomostraroquevalem,asfeministasmudamdeopinião

Casossemelhantesocorremnoutrosdesportos,comooténiseogolfe,como
refereBertels(1981).Astenistasprofissionaisjogamtrêsjogosenquantoos
seuscolegasjogam cinco.Odesempenhodeumatenistaémaisbaixoem
comparaçãocomumseucolegamasculino,noentantoastenistasfemininas
raramenteperdem aoportunidadedereclamarhonoráriosiguaisaosdos
homens!Nogolfe,oteedasmulheresémaispróximodogreenqueodos
homens,apesardeseróbviaadesigualdade.Tambémaqui,aindanenhuma
feministareclamou,massãocapazesdereclamarigualprémio.

Seráquedeverãoreceberprémioigualaosdoshomens?Thomas(NotGuilty:
InDefenceoftheModernMan,London,WeidenfeldandNicholson,1993)
também referequeem Wimbledon,oprémiofemininoécercade10%do
prémiomasculino.Algumasjogadoras,comoMonicaSeles,quiseram 100%
deparidadenoprémio.AlgunsanosatrásojogadorPatCashdissequeas
mulheresnãosónãoeramtãoboasemténiscomooshomens(enenhuma
mulheronegououtentourefutar),comotambém nãoseesforçavam tanto
parareceberoprémio.

Quemestácerto?

Barbara Potter,uma comentadora de rádio da BBC e antes jogadora
profissionaldeténis,calculaqueapenas50%dasjogadorasprofissionaisde
ténisestãorealizadas.Oshomenssentem-semaisrealizados,vistoque
competem em circuitosmaiscompetitivos.QuandoajogadoraSteffiGraf



ganhouocampeonatodeWimbledonem1991,tevequejogar128jogospara
ganharumprémiode216000libras.MichaelStich,campeãonomesmoano,
tevequejogar257jogosparaoseuprémiode240000libras.Istodá933,85
librasporjogoparaoMichaelequaseodobroparaaSteffi.Com baseno
pagamentoporjogo,nãohánadaareclamar.

TambémdeacordocomThomas(NotGuilty:InDefenceoftheModernMan,
London,WeidenfeldandNicholson,1993)nãopodem pedirprémiosiguais
com basenasreceitasquegeraram.Natelevisãobritânica,porexemplo,a
BBCteve8,1milhõesdeespectadoresnafinalmasculinaem Wimbledone
apenas7,1milhõesnamesmafinalfeminina.Ospreçosdosbilhetesno
mercado negro para estecampeonato foi650-900 libraspara a final
masculinaeapenas300-450paraafinalfeminina.

Deondeprovémodinheiropagoàstenistasfemininas?Damesmafonteque
pagaaoshomens.Masasjogadorassãomaisbempagasqueoshomensem
relaçãoàsreceitasquegeram.Seosjogadores(as)fossem pagos(as)na
proporçãodoseuvaloreconómico,entãoosjogadoresmasculinosdeveriam
ganharmais porque geram receitas superiores.Então os jogadores
masculinosestãoasubsidiarassuascolegasfemininas.Nãoéistoumduplo
critério sexista? Dois sistemas separados e desiguais,um para as
privilegiadasmulhereseoutroparaosburros-de-cargadoshomens?Mas
ondeestãoasfeministasquepedemhonoráriosiguaisparatrabalhoigual?

         VistoqueasfeministassãoafavordaIgualdadedeOportunidadesno
Emprego eseopõem a clubesdehomensseparados,o sistema de
segregaçãosexualem todososdesportosdeveráserabolido.Istoé,as
jogadorasdeverãojogarnamesmacompetiçãoqueoshomensepara
prémiosiguais.Aalternativaécontinuarcom ahipocrisiafeminista,ou
permitirquehajasegregaçãosexualemalgumasáreassociaisedesportivas
através de legislação, com os homens a receberem honorários
substancialmentemaioresdeacordocomasdiferençasdecritério.

         Éaltamenteinjusto,querparaoshomensquerparaasmulheres,serem
tratadosigualmentenoempregoapenasquandoistointeressaàsmulheres!
Devemosopor-nosactivamenteaisto,porqueasfeministasestãoareclamar
maisdestetratamento“igual”(dinheiroecoberturanacomunicaçãosocial)
emtodasasáreas.

Critériosduplos

Aspolíticasderecrutamentopolicialdiscriminamoshomens.Omeuexemplo
éodapolícianeozelandesa,masestoucertodequeestadiscriminaçãoé
normalnamaioriadospaísesocidentais.Jánãoháum requisitodealtura
mínimanorecrutamentoparaapolícianaNovaZelândia,maserausualhaver.
Pergunteinosquartéisdepolíciaporqueéqueesterequisitotinhasido
eliminado,easuarespostafoiesclarecedora.“Èumfactobemconhecido”,
disseram eles,queoshomens,sãoem médiamaisaltosqueasmulheres.



Deste modo,argumentaram,isto conduziria a uma discriminação das
mulheresem relaçãoaoshomensseseestabelecesseamesmaaltura
mínimaparaoshomenseparaasmulheres.

         Quandosãoanunciadosempregosdeperfilfeminista(noMinistériodos
Assuntos das Mulheres,ou funções na comissão de Igualdade de
Oportunidadesno Emprego,etc.)um doscritériosénormalmente“ter
interesseporassuntosdeigualdadesexual”,ououtrafrasedestetipo.
Proporcionalmente,maismulheresdoquehomens,obedecemaestecritério,
masaindaninguém dissequeoMinistériodeveriabaixaroscritériosde
selecçãonesteassuntoparaoshomens,paraseserproporcionalmentejusto.
Eisoutro(sebemqueextremo)exemplo:Étambém“umfactobemconhecido”
queémaisdifícilparaumamulher,oumesmoparaumgrupodemulheres,
violarumhomemdoqueparaumhomem,ougrupodehomensviolaruma
mulher.Alguém jáargumentouqueaspenasparahomensqueviolam
mulheresdeveriamserbaixadasparaseremproporcionalmentejustasparaos
homens?

         Oobjectivodapolíciaéefectuarum trabalho,quenãoseregepelos
ditamesdasfeministas.Seráqueum criminoso(nãoobstanteasfantasias
feministasmostradasnatelevisão)deixadecometerum crimeviolento
quandodeparacom umapequena,eprovavelmentefraca,mulherpolícia?
Ficaráessecriminosointimidadopelalógicafeministadaproporcionalidade?
Porqueéqueoscontribuintestêmquepagarparateremruasmaisinseguras
devidoamanipulaçõespolíticasdainsolênciafeminista?

         Esobreduploscritériosétnicos?Setemoscritériosduplosparahomens
emulheres,entãologicamentedeveríamostercritériosdiferentesparagrupos
étnicosououtroscujascaracterísticasfísicasmédias,diferissemdamédiada
população em geral.Visto que alguns grupos étnicos,tais como os
geralmentefortessamoanos,devem teruma“vantagem injusta”sobreos
outrosgruposétnicos,taiscomoosgeralmentemaisdelicadoslesteasiáticos,
deveriaaplicar-se-lhesumcritériomaisexigente.Mastomemosadistorcida
lógicafeministaeapliquemo-laaosdeficientes.Setemoscritériosdiferentes
parahomensemulheres,entãodeveremostercritériosdiferentespara
deficientesfísicosouintelectuais,quedeverãotambémpoderaspiraraserem
agentesdapolícia.

         EscreviaoMinistériodaPolíciaeobtiveumacópiadosseusantigose
modernoscritériosderecrutamento.Nãopodiaacreditarnosmeusolhos!A
versãode1990tinhaexplicitamentecritériosdiferentesparahomense
mulheres,emqueoshomensdetodasasidadestinhammenostempopara
efectuarexercíciosfísicosqueasmulheresemidadescomparáveis.Masem
1993foifeitaumarevisãodestescritérios,em quediziaque“ostestes
anteriorestinhamrequisitosdiferentesparaoshomenseparaasmulhereso
quenãoseriamaisaceite.”Entãomudaram oprocessodeselecção.De
maneiramaisjusta,doquepossamospensar.Masosnovosregulamentos
tambémtinhamcritériosdiferentesparaoshomenseparaasmulheres!Tudo
oquedefactomudoufoiosistemadeclassificaçõesqueforamconvertidos



emgrausde0a3.Aformuladeconversãoeradiferenteparaoshomense
paraasmulheres.

         Destemodoum homem eumamulherpoderiam ambosatingira
classificaçãomáximaparaosaltoemaltura,porexemplo,masohomemtinha
queatingiros48cmoumaisenquantoàmulherbastava-lhe40cm,eomesmo
paraasoutrasváriasactividades.

         Obviamente,quetinhamosseusadvogadosacriarummododemanter
oduplocritériosem quehouvessecontradiçãocom anovalegislaçãode
DireitosHumanos!Pensemosemtodososcandidatosmasculinosqueforam
excluídosemboratenhamreveladoummelhordesempenhoqueasmulheres
queforamaceites.Esqueçaoshomens,penseemsiounosseusfamiliares
sujeitosaumamenorsegurançaporquenãoserecrutaram osmelhores
candidatosàpolícia.

         Outro locais discriminam os homens no acesso ao emprego,
especialmente organizações de domínio feminino,como porexemplo,
empresasdecosméticos.Umexemplodestetipodediscriminaçãopodeser
encontradonoportalwww.geocities.com/peterzohrab.

Trabalhodoméstico

Apropostadequeàsmulheresdeveserpagosaláriopelotrabalhodoméstico
éoutromeiopeloqualasfeministasestãoatentarextrairdinheiroaos
homens.Seasmulheresnãopuderemterumtrabalhoassalariado,entãoos
contribuintesdevem pagar-lhesparaficarem em casa!Numaentrevistade
rádio umarepresentantedo Ministério NeozelandêsdosAssuntosdas
MulheresreferiuqueoMinistérioopôs-seasaláriosparatrabalhodomésticoe
educaçãodecriançasequiscontinuarcom osistemadeimpostosque
favoreceoscasaisquetrabalhamemvezdefamíliasdeumsósalário.Porquê?
Simplesmente porque achariam injusto que mulheres que trabalhavam
estivessemapagaraoutrasparaficaremcasa!

Háaquium óbviojuízodevalorfeminista:encorajarambosospaisater
empregoémaisimportanteparaelasqueotrabalhodomésticoecuidarda
família.OquearepresentantedoMinistérionãodissefoiquetendomais
esposasemcasaacuidardascriançasdeverádiminuiraforçadolóbidas
mulherestrabalhadoras,queéosuportedomovimentofeminista.Estaéa
verdadeirarazãoporquealgumasfeministasseopõemaumsalárioparaas
donasdecasa,earazãoporquealgunspartidosconservadorescristãosestão
aseufavor.Osempregadores,noentanto,podem terváriosmotivospara
atenderemàspretensõesfeministas,asmulherespodemnãoseimportarde
trabalharpormenosqueoshomens,etendomaismulheresaoladodos
homensaumentanotrabalho,aumentaorendimentofamiliarebaixaos
salários.

Além disso,osimpostossobreotrabalhoem váriospaísesocidentaissão



estruturadosdeacordocom osinteressesfeministas.Umapessoaquena
NovaZelândiaganhe,digamos,40000dólares,pagamaisimpostoqueum
casalquenototalrecebaosmesmos40000dólares.Poroutraspalavras,a
famíliadeixoudeserumaunidadefiscal,sendoindiferenteonúmerode
dependentesparaocálculodoimpostoapagar.Istocontribuiaindaparao
crescenteaparecimentodefamíliasmonoparentais.EaNovaZelândianãoéo
único país que vaineste caminho.Os impostos de alguns países
desencorajam activamenteocasamentoecom issocontribuem parao
desaparecimentodastradicionaisfamíliasbiparentais.

Porquequererãoelasfazeristo?Porquetalcomoocomunismochinêsde
Mao,asfeministasvêmafamíliacomoumaestruturadepoderrivalquedeve
serenfraquecidaoudestruída.Asfeministasadoptaram estapráticanos
países ocidentais,e estão continuamente a reestruturara sociedade
centrando-anamulhertrabalhadora(comousemcompanheiro,ecomousem
crianças).Porexemplo,umartigodeBarbaraAndolsen,“Otrabalhodeuma
mulhernuncaestáfeito”(1985),tratadoassuntodasdonasdecasaquando
ambosmaridoeesposatrabalham,masaesposacontinuaafazeramaioria
dotrabalhodoméstico.Elaargumentaqueajustiçareclamaquehomense
mulheresnestasfamíliasdevempartilharigualmenteotrabalhodoméstico:

Em 1983,52%dasesposaseram trabalhadorasassalariadas.Quasedois
terçosdetodasasmulherescomcriançascomidadesentreseisedezassete
anoseram trabalhadorasassalariadas.50%dasmãescom criançascom
menosdeseisanostrabalhavamforadecasa-umaumentode17%numa
década.Maisdetrêsquartosdetodasasmãestrabalhavam.Asfamílias
americanasnasquaisosaláriodomaridosustentavaafamília,eemquea
esposaprovavelmentesededicavaàcasa,estãoagoraadiminuir(página4).

O mesmo período pode provocaro aparecimento de um estudioso
masculinistacomoutroargumentobaseadoemestatísticas:Umaumentode
vendasdelivrosdefeministas,umaumentodataxadedivórcio,umaumento
nataxadedelinquência,um aumentonataxadetoxicodependência,eum
aumentonataxadecriminalidade.Podemosespecularsobreoaumentodo
númerodelivrasfeministas(juntamentecom amelhoriadosmétodosde
controlodanatalidade)persuadiramcadavezmaismulherescasadasajuntar
-seàforçalaboraledeixarosseusmaridos(nãonecessariamenteporesta
ordem).O crescentenúmerodefamíliasdedoissaláriosedefamílias
monoparentaisconduziuaoaumentodadelinquência,toxicodependência,e
criminalidadeentreascriançasnegligenciadas.ArevistaNewScientistde20
deFevereirode1999referequeBernardLerereosseuscolegasdescobriram
queascriançascujospaisseseparavamsãomaispropensasaterproblemas
psiquiátricosnavidafutura.

         Ofeminismodesestabilizouafamíliatradicional,eincentivoumuitas
mulheresasentirem-seinsatisfeitas(ouasereminduzidaseminsatisfação)
com afamílianuclear,ondeomaridoeraoúnicoassalariadoetambém o
titulardocargode“chefedefamília”.Osmaridos,oupotenciaismaridos,têm
ouqueseconformarcom amudançadepapelnafamíliaouoptarpelo



celibato ou separação (caso já estejam envolvidos numa relação).O
feminismo(particularmenteofeminismoradical)também romanticisado
“independênciafinanceiraeemocionalemrelaçãoaohomem”éumidealao
qualtodaamulherdeveaspirar.

         Defactoparecequeoscasaistrabalhadoresnãopartilhamigualmenteo
trabalhodoméstico:osmaridostrabalhadores,com esposastrabalhadoras,
apenasfazem,em média,até25% doqueAndolsenchamaas“mais
agradáveis”tarefasdomésticas,taiscomocuidadossociaiseeducacionais
comascrianças,preparaçãodealimentos,elimpezadealimentos.Istoignora
astradicionaisocupaçõesmasculinas,taiscomopraticardesportocom as
crianças,jardinar,tratardamanutençãodocarro,bricolage,oquetomaao
homem muitotempodetrabalho.Masasfeministasnãoincluem istonas
suaslistas.Talvezporqueficamcommenosparaseagarrarem;Orelatóriode
WarrenFarrell(1993)referedoisestudosamericanosquemostram queos
homensfazem maistrabalhoqueasmulheres,seincluirmostrabalho
doméstico,tempodetransportes,pequenasreparações,trabalhonojardim,
etc..

         Asfeministastambémignoramqueosmaridossãomaissolicitadosa
trabalharemparaalémdohorárionormal,outrazendotrabalhoparacasaou
permanecendofisicamentenolocaldetrabalho.Ecomomaishomensdoque
mulheresocupam posiçõesmaiselevadasistoaplica-semaisaoshomens.
Note-sequeumadasrazõesporqueoshomensocupam posiçõesmais
elevadaséprecisamenteporqueoshomenstrabalham significativamente
maisqueasmulheres.

         Andolsenestáconscientedisto,mascomorespostapropõequeos
empregadoresdeixem deexigiraosseusambiciososempregadosque
trabalhematémaistarde!ComoaescritorafeministaEllieMcGarthreferiu,“a
soluçãonãoéexcluirasmulheresdeempregosimportantes,masredefiniras
nossasexpectativasparatodaagente”(revistasavvy,Junhode1989,página
40).Istonãosóéirrealista,comomostraqueasfeministasaumentaram a
noçãodepartilhadetrabalhodomésticoaumpontoidealparaservirosseus
propósitos,enãoporumaquestãoétnicaoudeequidade.

Umimpostodeestrogéneos?

Numaemergênciaqueenvolvaperigo(quersejalocalepessoal,civilou
militar),sãooshomens,nãoasmulheres,queasfeministasesperam que
corram riscos.(Pessoalmente,sintoquealgumapreguiçaqueoshomens
mostrem em casaéumatrocajustapeloperigoqueasociedadenospode
chamaracorrer.)

Masqualarealidadedesserisco?Comopodemosquantificá-lo?Oproblemaé
actuarialpornatureza,dogénerodosqueascompanhiasdesegurosestão
habituadasafazer.Estascompanhiascalculamosseusprémioscombase
em cálculos estatísticos sobre a probabilidade de ocorrência de um
acontecimentocontraoqualelasestãoafazeroseguro.Incluemaindauma



margem delucro.Nestecontexto,serepresentarmosafamíliacomouma
unidadesócio-económica,então,todososoutrosfactoresficam iguais,a
razãoporqueosprémiosdesegurosãomaisaltosparaoshomensquepara
asmulhereséporqueoshomenscorremmaisriscosaolongodavida,porque
oestadodespendemenosdinheironoestudo,publicidade,prevençãoe
tratamentodasaúdedoshomens,eporqueoshomensnãosãoincentivadosa
cuidaremdasuaprópriasaúdetãobemcomoasmulheres.

Assim,oshomensdãoprotecçãonumabasenão-lucrativa.Podemosaté
ignoraraquestãodochefedefamília,nestecaso.Oshomensdãoprotecção
contrapotenciaisassaltantes,violadores,etc.,efazem-noapenascomasua
presençafísica.Actualmente,porvezestêmqueconfrontarestescriminosos,
masfrequentementeoscriminososevitamentrarnumacasaporqueresidelá
umhomem.Oshomenssãotambémsujeitosaseremrecrutadosemtempo
deguerraparadefenderosobjectivosmilitaresdetodaanação.

         Arespostafeministahabitualparaistoéqueéum problemados
homens,maselasprecisam deprotecçãocontraagressoresmasculinos.
Assim,oshomensdeveriamsersujeitosaum“impostodetestosterona”para
ajudarapagarasdespesasextraqueoshomensimpõemàsociedade(June
Stephenson,Menarenotcost-effective).Noentanto,nãoháevidênciadeque
asmulheres,numpaísespecíficoemtempodeguerra,sejammaispacifistas
queoshomens,enãoháevidênciaqueaschefesmulheressejam mais
pacifistasqueoschefeshomens,istoporqueosporqueoschefesquetêm
tomardecisõessobreaguerrasãonormalmentehomens,asfeministas
sentam-senaretaguardaedizemqueestasdecisõesnãotêmnadaavercom
asmulheres.Do mesmo modo,declaram queoshomenstêm maior
propensãoacometercrimesqueasmulheres,mashámedidaquemais
mulheressetornam assalariadasataxadecriminalidadeparaasmulheres
sobe.

         Emvezdeum“impostodetestosterona”,éargumentávelanecessidade
deum“impostodeestrogéneos”porqueasmulheresvivemmaiseporisso
usammaisosdinheirodoeráriopúblicoemdespesasdesaúdeebenefícios
dereforma.Recebem aindamaisdinheirodeajudaslegaisebenefícios
quandosãomãessozinhas.E,em paísesem queesteépermitido,éaos
fundosdoestadoquevãobuscardinheiroparaoaborto.Asmulheres
despendem também umamaiorpartedoProdutoInternoBrutodospaíses
ocidentais,vistoqueumaproporçãosignificativaégastaem publicidade,
burocracia,sistema educacional,e legislação dedicada a promovere
implementaragendasfeministasesuprimirosdireitosdoshomensedospais.
Asmulheresnuncasãorecrutadasparaalinhadafrenteemtempodeguerra,
entãodeveriampagarumimpostoporestainsenção.

         Deveráserperfeitamentepossívelquantificarestesriscosparaohomem,
equantificarovalordotrabalhodoméstico,ebasearosimpostosapagarem
ajudanolar.Nestabase,deveráserpossívelquantificaromuitoouopouco
trabalhodomésticoqueum homem adultomédiodeveráequitativamente
fazer.Seamulhernãotiverum empregoforadecasa,entãoquem faza



maioriadotrabalhodomésticonãodeveráconstituirproblema.Maso
feminismoincutiuaideiadequeémelhorterumempregoforadecasadoque
terumaocupaçãoemcasaacuidardasprópriascrianças.Vistoqueestãoa
trabalhar,asmulheresnãovêm porquedevem fazeramaioriadotrabalho
doméstico,tendoassimumaboarazão.Poroutrolado,podeserqueomarido
prefiraqueelafiqueem casaafazerotrabalhodomésticoecuidardas
crianças.Porquêdeveráelesuportaracargaextracriadaporumadecisão
materialistaeegoístadasuaesposa?

Asrelaçõespróximas,porexemploasconjugais,funcionammelhorquando
sãobaseadasnacomplementaridadeemvezdacompetição.Umcasamento
deduaspessoasdepersonalidadesemelhantenãofuncionatãobemcomo
umemqueestaspessoassecomplementamsimultaneamente.Talcomonos
papeis.Omelhordavelhafilosofiadeque“omelhorlugardamulheréem
casa”eraasesposasterempapeisdistintos,bemdefinidosecomplementares
nosistemasócio-económicofamiliar.Seambostrabalharem,entãosãoem
partecompetidores.Claroqueacomplementaridadetambém resultasea
esposatrabalhaeohomem forodono-de-casa,maspoucasmulheres
deverãoestarinteressadasnestaconfiguração.

         Teroseupróprioemprego,fazcomqueamulhersejamaispropensaa
sentirquepodeabandonaromarido,eentãotodasasrelaçõescaminham
paraumasituaçãodetensão.Oclimasocialelegalajudaadeterminarquanto
équeum casalestádispostoasuportaratésesepararoudivorciar.Eas
feministastêm observadoqueasmulheresmaisdoquenuncaestão
apostadasaromperafamília.

Recrutamentoeserviçomilitar–Osilênciofeminista

Recrutamentoeserviçomilitarsãoáreasondeasmulherestêmtidosempre
vantagem em relaçãoaohomem,easfeministasnuncasemostraram
interessadasemfalarnelas!Masestãoatrabalhararduamenteparapoderem
daràsmulheresapossibilidadedecarreiramilitarsemquesejamsujeitasao
serviçomilitarobrigatório.Em nenhumaoutraáreaoduplocritériodas
feministasémaisevidente.Farrell(1993)comentaesteassuntodoserviço
militaremtermosgráficos:

Imagine:Amúsicaestáatocarnorádiodoseucarro. Subitamenteolocutor
interrompe:“Temosumainformaçãoespecialdopresidente.”...Opresidente
anuncia,“vistoque1,2milhõesdeamericanosforammortosnaguerra,como
partedoprogramaparaaigualdade,passamosarecrutarapenasmulheres
atéque1,2milhõesdeamericanastenhammorridonaguerra(página28).

Asguerrastêmimplicadosemprebaixasentrecivis,masamaioriadasbaixas
sãomilitareseamaioriadosmilitaressãohomens.Destemodopensoque
valeapenatransformarocenárioimagináriodeFarrellnumapropostapolítica.
Pelomenosistoexporiaahipocrisiadasfeministaseoseudesinteressena
efectivaigualdade.



         Nomínimo,osmasculinistasdeverãoapelaraqueorecrutamentode
mulherescomotropasdalinhadafrentedeveráserfeitaexactamentecomo
mesmocritériodoshomens,querseestejaemguerraouempaz.Atéporqueo
crescenteusodetecnologiamilitarreduziuaimportânciadasuperioridade
físicaoudascaracterísticashormonais.Noentanto,istoémaisumaquestão
moraldoqueprática,eoargumentoparaorecrutamentoobrigatóriode
mulheresacaba porsermaisfortena ausência detecnologia militar
sofisticada.

         Àparteargumentosmoraisepolíticos,osmasculinistastradicionais
continuam apreferiradivisãotradicionaldastarefas:apenasoshomens
deverãosersujeitosarecrutamentomilitar,masdevem recebertratamento
especialquandovoltam.Oestatutolegaldecabeçadecasal,porexemplo.Isto
podeatéserusadocomoargumentopararevogarodireitodevotodas
mulheres:porquedeverão asmulhereselegergovernantesquepodem
declararaguerraquandoelasnãopartilham igualmenteosperigosquea
guerraenvolve?

         Algumasfeministasdefendemaaberturadorecrutamentodemulheres
emregimedevoluntariado.Noentanto,asfeministasnãogostamdaideiade
obrigarmulheresacumprirestetipodetarefasdesagradáveiseperigosas.É
claro,muitoshomenstambém seopõem àideia,masasfeministasquese
refugiam nestaideiasãohipócritas.Muitasfeministaspretendem queas
guerrassão“jogosdehomens”oqueconstituiumagrandementira.Amaioria
dasguerrastêm tidotantoapoiodasmulherescomodoshomensdas
populaçõesenvolvidas.Quantasfeministasselevantaramedisseramquea
InglaterranãosedeveriadefendercontraHitler,porexemplo?Liumavezque
umamãealemãadoravatantoHitlerquedisseque,seHitlererarealmente
homossexual,eladeveriaenviaroseufilhoparadormircomele!Em1999o
PrimeiroMinistrodoSriLankafoiumamulher,enesseanoumamulher
bombasuicidafez-seexplodirnumatentadoparaamatar!Emquemedidaé
queistoéum“jogodehomens”?

         Asfeministasdizem também quedevemosconcentraresforçosna
prevençãodaguerraporqueummundosemguerranãotêmnecessidadede
recrutamentomilitar.Éverdade,masnãofazcom queelasdeixem de
reclamarqueasmulheresdevempoderservoluntáriasparaoserviçomilitar.
Além disso,háumacontradiçãoentreistoelinhaseguidapelasfeministas
sobreoaborto.Sobreoaborto,nuncaseouviuasfeministasdizeremquese
opõem aoabortoporqueestãoaconcentraresforçosnaprevençãode
gravidezesindesejadas!

         Todaagenteconcordaqueaguerraeasgravidezindesejadasãomáse
deverãoserevitadas.Masnocasodaguerra,asfeministasdizemquepodem
evitaromaleignoram aquestãodorecrutamento,enquantonocasoda
gravidezindesejada,preocupam-seemremoveroinconvenienteparaamulher,
mesmocomocustodeumavidahumana!

         Masestenãoéoúnicocontextoemqueelassofremdefaltadesentido



deproporcionalidade:OMen’sManifesto(deRichardDoyle,Associaçãode
Defesadoshomens,1992)referequeasfeministasfizeram umagrande
pressãoparaaerecçãodeumaestátuaà“mulhercombatente”noMemorial
daGuerradoVietnamenosEstadosUnidos.Istopretendiahomenagear
especialmenteeseparadamenteasoitoamericanasquemorreramnaguerra.
Este memorialdeveria assim serpartilhado com o já existente em
homenagem aos58000americanosquemorreram noVietname.Estafalta
completa de compaixão,gratidão e sentido de proporcionalidade é
absolutamentetípicadasfeministas.

Outrasquestõesdeemprego

Noiníciodestecapítulo,mencionámosmodelosetenistasprofissionais.
ComoThomas(NotGuilty:InDefenceoftheModernMan,London,Weidenfeld
andNicholson,1993)referiu,ébastanteesclarecedorcompararasituação
profissionaldastenistascom adasmodelosprofissionais.Oshonorários
paraosmodelosmasculinossãomuitomaisbaixosqueospagosaos
modelosfemininos,vistoqueoshomensconstituem em geralum mercado
maispequenoparaoscosméticoseroupasdemodadoqueasmulheres.

Nestaárea,aocontráriodastenistasprofissionais,asituaçãoeconómica
determinaoshonoráriosdosprofissionaismasculinosefemininos.Noténis,
comovemos,asfeministasexercemumapressãopolíticatalqueastenistas
profissionaisdetoporecebem 90%dosseuscolegasmasculinos.Vemos
tambémcomoastenistasseesforçammenosdólar-a-dólar,libra-a-libraque
ostenistas,ecomoastenistasgerammuitomenosreceitasqueostenistas
profissionaismasculinos.Nomodelismo,noentanto,asmulheresgeram
muitomaisreceitasqueoshomens,massãopagasproporcionalmente.Onde
está,então,aexigênciadeigualdade?

Enquantomodelosfemininasatingemganhosanuaisdaordemdosmilhões
dedólares,osmodelosmasculinosdotopoatingem asmerasdezenasde
milhares,istoé,umcentésimodosvaloresfemininos!Háumadesigualdade
óbviadestasituação.Oshomensdevem exigirqueosmodelosmasculinos
também recebam 90%doquerecebem asmodelosfemininas,ouentãoas
tenistas profissionais passam a ganharaquilo que valem em termos
económicos.

Asdiferençasentreossexos

UmdostemascentraisdeTiger(1984)éque“asdiferençasentrehomense
mulheres,comogrupos,nãoserestringem somenteàsdiferençasfísicas
discerníveiseàsrelacionadasfunçõesreprodutivas”.Vejamos,comoexemplo,
ashormonas.Sãodiferenteseafectamonossohumoreemoçõesdemodo
diferente.Apesardeashormonasserem“físicas”ohumoreasemoçõesnão
osão.



Assim que uma feminista admita que homens e mulheres são
psicologicamentediferentes(seapenasdevidoàshormonas),torna-semuito
difícilnegaroutrasdiferençaspsicológicasentremulheresehomens.Estas
diferençaspsicológicassão o quetornaa“igualdade”(no sentido de
tratamentoigual)difícildesuportarnateoriaoudeatingirnaprática.Defacto,
qualquersociedadequetenteimplementarotipodemudançassociais
pretendidaspelasfeministasarrisca-seacolapsarsoboefeitodatensão
socialqueseinstalaequecrescedeformadescontrolada:

Pareceinevitávelqueumaconsequênciadistoéageneralizaçãodoatrasono
casamento,atrasodapaternidade,seestaocorrer,eporconsequência,
famíliasmaispequenas.Comosabemosquefilhosdepequenasfamílias,têm
elespróprios,famíliaspequenasoumesmomaispequenas,pareceque
entramosemciclovicioso.Paralelamente,aumentaramonúmerodehomens
emulheresnãocasados...,epresumidamente,aistosedeveodeclínio
profundonataxadenascimentonaseconomiasindustriais(Tiger1984,
Prefácio).

Um dos aspectos mais notáveis dos guetos de negros das cidades
americanaséasuaaltaproporçãodemãescommuitosfilhos.Émuitovulgar
queasmãessolteirastenham problemasparacontrolarosseusfilhos
adolescentes.Aspessoasdosguetostêmosníveiseducacionaismaisbaixos,
amaiorpobreza,amaiorcriminalidade,amaiortoxicodependência,omaior
desrespeitopelapolíciaeautoridadesem geral,assim comoumamaior
tendênciaàdesordem.Ofeminismo,porsisó,nãoéoresponsávelpelo
declíniodasfamíliasbiparentais,mastêmumaboaquotaderesponsabilidade.

Queremosounãocriançasnanossasociedade?Estaéaquestão.Seonosso
objectivoprincipalformaterialista,entãoascriançasdevem ficam para
segundoplano.Nestecontexto,fazsentidoparaasmulheresnãocasareme
atrasaremamaternidade,paraqueambospossamtrabalhar.Noentanto,seo
nossoobjectivosocialprincipalforarenovaçãodasgeraçõesnumambiente
seguro,ospaistêmquesacrificarosseusdesejosmaterialistas.Amenosque
existam famíliasalargadasouorganizaçõescomunitáriasparacuidardas
crianças,umdospais(normalmenteamãe)temqueficaremcasa,etemos
querestauraroestatutodedona-de-casacomoocupaçãodealtonível.Temos
queestigmatizarsocialmenteodivórcio,opaitem queserlegalmente
responsávelpelocuidadodacompanheiraedascrianças.

Conclusão

Hááreasdeempregoemqueasmulheresadquiriramumavantageminjusta
sobreoshomens.Háoutrasáreasem queasmulheresestavam jáem
vantagem,eondeasfeministasaumentaram epioraram oestadode
desigualdade.Aigualdadeprecisadeserrestauradanolocaldetrabalhoou
oshomenssofrerãosériosdanosmorais.Alémdisto,aeficiênciadoslocais
detrabalhodeclinarásecontinuarmosadiscriminaroshomenscom leise
regulamentasfeministas.



CAPÍTULO8:AEDUCAÇÃOMENTIROSA

Naeducação,talcomo noutrapartedasociedade,asfeministastêm
procuradoeencontrado“vítimas”.ParaparafrasearoqueVoltairedissesobre
Deuseoshomens:seasvítimasfemininasnãoexistiremondeasfeministas
asprocuram,elasinventam-nas!

Um mitoqueelascontinuam afazercircularéodequeosrapazes
monopolizamaatençãodosprofessoresnassalasdeaulas.Emváriospaíses,
estemitoésustentadoàsexpensasdosministériosousejadoscontribuintes.
Independentementedequem pagaaconta,oresultadoéomesmo:Uma
grandedistorçãodosfactos.

Principalmente,elassustentamqueasraparigassofremcomoconsequência
dasua(ligeiramente)maisbaixataxadeparticipação,eatéquandoosdados
indicam claramentequeosrapazessãopioresqueasraparigas,elas
continuamaacharqueasraparigassãoasmaioresvítimas:

ODepartamentodeEstudosEducacionaismostroutambémqueosrapazestêmum

maioríndicederepetênciaededesistênciaqueasraparigas.Contudoasraparigas

querepetemumanosãomaispropensasadesistirqueosrapazes(American

AssociationofUniversityWomenwww.aauw.org/1000/eseamyth.html,1999).

Eutiveumagrandeexperiênciadestetipodeestupidezfeministanocampo

académico,masistoéumexemploclássico:Elasfazemumgrandeespalhafato

sobreosupostodomíniodosrapazes,eignoramoquerealmenteasprejudica!É

óbvioqueumintrovertido(rapazourapariga)quecalmamentesededicaaoseu

trabalhopodetermaistempoparafazerumbomtrabalhodeaprendizagemdoque

alguémqueestásempreatomarotempodoprofessorportudoepornada.Seriaútil

paraelasinvestigaremesteaspectodaquestão.

         Ironicamente,quandoEileenByrne,queregeuadisciplinadeEducação
emEstudosPoliciaisnaUniversidadedeQueensland,Austrália,visitouaNova
Zelândiaem1994,desmascarouváriosmitossobreasraparigasnaeducação,
incluindooseguinte:

         Nãoéverdadequeemclassesmistasosrapazesdominemaclasse.Os
120estudosexaustivosmaiscitadosnestaáreamostramque,numterçodos
casosnenhum dossexosédominadorenoutroterço,adiferençaétão



pequenaquenãoservedebaseparaumaacçãopolítica.Noterçorestante,aí
sim éverdade,queosrapazesdominam,maséapenasum,doisoutrês
rapazes.Nãoamaioriadosrapazes.Istoéumaquestãodecontrolodasala
aulapeloprofessor.Em primeirolugar,émauquequaisquertrêsalunos
tenham omonopóliodaatençãodoprofessor,quersejam rapazesou
raparigas.Em qualquerdestescasoshásempreumaraparigaouduasque
tentam dominar.Também existem raparigas“espevitadinhas”(PPTANews,
Vol.15No.3,Abril1994).

         Umdosproblemasqueafectaosrapazeséacrescentefeminizaçãodo
ensino.DeacordocomumartigonapáginaE2doSundayStar-Timesde10de
Marçode1996,opsicólogoaustralianoSteveBiddulphobservouqueuma
diminuiçãodosprofessoresmasculinosprovocounosrapazesaideiadeque
“estudarnãoeraumaactividademasculina”(1).Temosqueouviroladodos
homensedosrapazes.Semaisrapazesdoqueraparigastentam cativara
atençãodosprofessoresnaminoriadasaulas,seráqueéporqueamaioria
dosprofessoressãomulhereseelessentem atracçãosexualporelas?Ou
seráqueprofessorasfeministastendemadarmaisatençãoàsraparigasque
aosrapazesqueporissosesentem desprezados,oumesmoinjustiçados?
Istonãoébomparaasuamoral,auto-estimaou(comtodaaprobabilidade)
desempenhoacadémico.

         Vou-lhedarum pequenoexemplodetendenciosidadenasescolas:
Numaescolamistavinocatálogodabibliotecaumalistademaisde300
livrossobre“mulheres”e“raparigas”masmenosde30sobre“homens”e
“rapazes”!Háumagrandeevidênciadeescolasquediscriminamosrapazes.

         Num dosseusestudos,SarahFarquhardaUniversidadedeMassey,
NovaZelândia,descobriuqueadiscriminaçãodoshomensvem desdeo
infantário(EducationWeekly,Vol.8No.284,Monday,February3,1997).Além
disso,55% dos professores masculinos referem sertratados como
abusadoresoupotenciaisabusadoresdecriançasdevidoatodaapublicidade
querodeoualgunscasosdealegadoabusodecrianças.Istoexpulsaos
homensdassuasprofissões,eagoraalgumasescolasdiscriminam os
homensparalugaresdeprofessores.

Devidoàactividadeanti-masculinadafeministas,ostribunaisestãoacondenar

homensinocentese,emalgumasprofissõesháhomenscomdificuldadeem

conseguiremprego(2).Masumnúmeroexcessivodeprofessoraspodeimplicarum

efeitosinistronaeducaçãodosrapazes:

Verificou-seumatendênciasistemáticaparaosprofessoresavaliaremo

desempenhodasraparigasdemodomaisfavoráveldoqueodesempenhodos

rapazes...nasáreasdaleituraedaexpressãoescritaosprofessoresmostramuma



tendênciasistemáticaparaavaliarodesempenhodasraparigasdemodomais

favoráveldoqueosrapazesmesmodepoisdeseremfeitosajustesàsdiferenças

sexuais(3).

Osautoresdesteestudoacreditamquearazãoparaestatendênciaéqueos

professoresinconscientementeincluemumaavaliaçãodecomportamentose

personalidadesnasuaavaliaçãodotrabalhodosestudantes.Elesdizemtambémque:

Étambémpossívelqueatendênciaparaosprofessoresavaliaremasraparigasde

modomasfavorávelé,emparte,umaconsequêncianãointencionaldamáaplicação

dosprincípiosdaigualdadedesexos.

Qualquerquesejaacorrecta,oumesmoqueasduasestejamcorrectas,parecequea

tendenciosidadeémaispronunciadaemprofessorasdoqueemprofessores

masculinos.Estaéoutrarazãoporquedeveriahavermaisprofessoresmasculinos,

depreferência50%donúmerototaldeprofessores.

Tendênciaanti-rapaz

Thomas(NotGuilty:InDefenceoftheModernMan,London,Weidenfeldand
Nicholson,1993),chamaaatençãodeque,nosjardinsdeinfânciaeescolas
de1ºciclo,asraparigastêmmelhordesempenhoqueosrapazesoquepode
serumaconsequênciadapreponderânciadeprofessorasnestesníveis.Ele
citaestudosquemostramqueosprofessoreselogiammaisasraparigasque
osrapazes,ecriticammaisosrapazesqueasraparigas.Umainvestigação
feitapelaUniversidadedaCalifórnia,em osAngeles,provaestacitação(4).
Quandoascriançasdojardimdeinfânciaaprendemalercomumcomputador
didáctico,osrapazesaprendem melhorqueasraparigas.Masquandoas
criançassãoensinadasalerporumaprofessora,asraparigasaprendem
melhorqueosrapazes.

Écadavezmaiscomumosmeiosdecomunicaçãoreferiremqueasraparigas
têm melhordesempenhoacadémicoqueosrapazes.NoiníciodeJulhode
1999naNovaZelândia,houveumaconferêncianacidadedeWaitakeresobre
osrapazesnaescola,apartirdaqualumarevistaoficialsobreeducação
publicouum relatório.Então,em 29deJulhode1999,SusanWood,do
programaHolmesTV,entrevistouoministrodaeducação,NickSmith,
simultaneamentedirectordocolégioScotsem Wellington,quedissequeé
precisolevarmaishomensparaoensinobásico,eéprecisoassegurarmo-
lhesquealegaçõesinfundamentadasdeabusoouassédiosexualnãolhes



destróiemascarreiras.Umgrupoderapazes,apósoprogramaterfaladoem
sucessodasraparigasnosistemaeducacional,repetiramemcoro“Enós?”

NaInglaterra,asdescobertasdoprofessorRichardKimbell,daUniversidade
deLondres,sobreestetópicoreceberam famaanívelinternacional.E“os
homenstornaram-seosnovos“patinhosfeios”daUniversidadenaAustrália”,
deacordocom oartigo,“Homens:aslourasdosanosnoventa”(Men:the
blondesofthenineties,NZEducationReview,November4,1998).

         FergussoneHorwood(1997)descobriuque,emtodasascomparações
educacionais,osrapazesdos8aos18anossãopioresqueasraparigas.Os
seusdadossãocompatíveiscomaconclusãodequeatendenciosidadedos
professorescontraosrapazeséparcialmenteculpada,apesardosautores
nãoestareminclinadosaconcordaremcomestainterpretação.Masodirector
daEscolaSecundáriadeMotuekanotouquemuitosrapazesdizemque“os
professoresfavorecem maisasraparigasdoqueosrapazes”(TheNew
ZelandGazetteof14June1999,page4).Quandoasraparigasdizemestetipo
decoisas,asfeministaserguem-seaapoiá-las,mascomosãorapazeso
Directornãoostomouasério.Pensoquesedevecolocarestesrapazesno
mundoaquetêm direito.Acimadetudo,elessãoosconsumidoresdeum
processoeducacionaleosseussentimentoseopiniõesmerecem ser
tomadosasério.Senãooforem,entãoistoéemsipróprioumaindicaçãode
tendenciosidadecontraosrapazes.

         Na minha experiência como professor na Nova Zelândia,a
tendenciosidadeanti-masculinaestátãoentranhadaentreosmeuscolegas
que eles são incapazes de reconhecê-la quando a vêem.Num dos
departamentosem queensinei,umaprofessoratinhaumaplacanasua
secretáriaquedizia“Oshomensnãosabemfazernada”.Eureclameiaochefe
dodepartamento,quefezcomqueaprofessoraoremovesse.Semdúvida,a
professorafaziadistoumapiada,masondeéquenum paísocidentalum
professormasculinopodeterumaplacanasuasecretáriaadizer“As
mulheresnãosabemfazernada”,comopretextodequeéumapiada?Uma
colegadeidade(efeminista)reparouumavezqueumaproporçãode6
mulherese2homensnumareuniãodocomitéera“umaexcelenteproporção”,
eomoderadormasculinodareuniãodauniãoregionaldeprofessoresdisse
queoshomenseram“demasiadoestúpidosparalidaremcomfechadurasde
código”,nasportasdossanitários.Nemelenemninguémsorriu.Quandoeu
maistardelevanteioassuntonumareuniãoexecutivadosprofessoresdo
meugrupo,amaioriadoshomensriu!Noquetocaaprofessoresesquerdistas,
adiscriminaçãosexualdehomenserapazesestácorrecta.Apenasosexismo
contraasmulheresestáincorrecta.

         Seeunãotivessemencionadoestesassuntosaoutraspessoas,
ninguémtinhadadopornada.Aspessoassãotipicamentemisandristas(que
odeiamhomens)noseudia-a-dia.Possivelmente,istoéarazãoporqueSue
WooddoprogramaHolmesTVtevequesedirigiraoDirectordeumaescola
privadacarismáticaparaencontraralguém quefossecapazdefalarem
defesadosrapazes(29deJulhode1999).



         Umaoutrarazãoparaistopodebemserqueoscurrículos,métodosde
ensinoedeavaliaçãosãosistematicamentealteradosparafavoreceras
raparigasemrelaçãoaosrapazes.Seistoéoresultadodeumaconspiração
deliberadaouumresultadoacidentaldeumafeminizaçãogeraldossistemas
deeducaçãoemváriospaíses,édifícildedizer.

         Porexemplo,osrapazesparecemmotivar-semaiscomacompetiçãodo
que as raparigas,mas a competição é politicamente incorrecta e os
professoresdesencorajam-na.Aavaliaçãocontínuatende,asubstituiros
examesem algunspaíses.Istoimpedeoanonimatodosexamesescritose
permiteatendênciaanti-rapazdosprofessores.Outrofactoréainterdiçãode
castigoscorporais,quetemumefeitosalutarnocomportamentoeatitudesde
algunsrapazes(naminhaexperiênciadeprofessor).MuitospolíticosnaNova
Zelândiaacreditam queasuaremoçãodosistemadeensinoéaprincipal
razãodonúmerodesuspensõesnosrapazes.Cercadetrêsquartosdas
suspensõessãoderapazes(NewZelandEducationGazette,june14,1999,
page5).Algumasáreasespecíficastambém podem sersujeitasàmesma
tendência,deacordocomoartigodeRobertPool,“Howspeechisbuiltfrom
memories”(NewScientist,April5,1977).

         OsneurocientistasnosEUA...sugerem queasmulheresretém mais
palavrasemmemóriaqueoshomens...oshomenssãomaispropensosque
asmulheresateremdificuldadescomosverbosregularesapósdoençasque
prejudiquemamemória.Masambostêmproblemasnaformaçãodopretérito
imperfeitodecertaspalavras.Istosugere...queasmulheresarmazenam
maispalavrasnamemóriaqueoshomens,ultrapassandooseudesempenho
apenasquandoconfrontadascompalavraspoucofamiliares.

Isto sugere que dar ênfaseàsregrasgramaticaisfavoreceosrapazes,
enquantoqueretirando-lheimportânciafavoreceasraparigas.Atendênciano
ensinodaslínguasnosúltimosanostemsidonosentidodedesvalorizaras
regrasgramaticais.Oensinodaslínguastemsidodominadopelasmulheres
que descuidaram as velhas regras gramaticais porserem demasiado
académicaseelitistas,especialmenteempaísescomoaNovaZelândia,onde
aslínguasnãosãoobrigatóriasnoscurrículos.Paratornarestamatéria
opcionalatractivaaosestudantes,osprofessorestendemaaparentá-lamais
simples.

Conclusão

Asescolasnãosãoum lugarparadescobrireremediarclassesdevítimas,
masparaformarturmasdeestudantes.Devemosfazê-lodemodotãoefectivo
quantopossívelcomrespeitoportodosesemtendenciosidades.Apesardos
grandesesforçosdosgrupasfeministasparafazerdasraparigasumaclasse
especialdevítimasedar-lhesprioridade, devemoscomrazãoebomsenso
retiraracoroadevítimasàsraparigasesubstituí-laemtermosapropriados,de
modoaqueumdiaosrapazessejamtambémreconhecidoscomopessoas.
Umavezqueistosejaatingido,quantotemposeránecessárioatéquea
sociedadecompreendaqueoshomenstambémsãopessoas,epessoascom



direitos?

CAPÍTULO9:Mentiras,danadasmentiraseasestatísticasdasNações
Unidas

Introdução

         Ocapítulo13,entreoutrosdáexemplosespecíficosdecomoaindústria
deinvestigaçãofeministaexploraoseucontrolosobreainvestigação
publicandoedisseminandoestatísticasfalsaseenganadoras.Estatísticas
quesurgemsobaformadecombinaçãoirónicadeincompetênciafeminista,
dasuanegligênciadesumanadaverdadeedarelutânciacobardedemuitos
académicosnãofeministasemapuraraverdadearriscandoassuascarreiras.

         Aúnicamaneiradeconterasuamáquinadepropagandaécom
coragem,persistência,estudosimparciaiseestatísticasrigorosas.Neutralizar
omalcom obem.Hámuitoquem jáotenhatentado.Masaquiaparecea
partemaisdifícil,obteraverdadeultrapassandoasfeministas,burocratas
dominados,livreiroseeditoresquesuprimam ouignorem quaisquerdados
quenãoapoiemopontodevistafeminista.Porexemplo,umavezescrevià
polícianeozelandesaapedirdetalhesdassuasacçõesem casodefalsas
reclamaçõesporcategoriadecrimeenvolvido.Responderam-mequenão
possuíamtaisestatísticasequetambémnãoasiriamcompilarparamin,nem
permitiriamqueeutivesseacessoaosseusficheirosparaqueeupróprioas
pudessecompilar.

         Noutraocasião,escreviaoMinistériodaJustiçaneozelandês.Apedir
estatísticassobreafrequênciacomqueospaisobtématuteladosfilhosem
tribunal,erecebiumarespostaigualmentenegativa.Estadeterminaçãode
quererencobrirestatísticasquepossamserrelevantesparaasnecessidades
dospaisteveeconocorreioelectrónicoseguintequerecebideRobynMunro,
doMinistériodaJustiçaneozelandês,em12deNovembrode1999:

         Emrespostaàsuachamadatelefónicadehojedemanhã:Infelizmente
nãopodemosfornecer-lheinformaçãodetalhadasobretutelaoudireitode
visitadecretadospelostribunais.Possuímosinformaçãosobreosnúmerosde
casosprocessados,masquenãoestáseparadadomodocomopede.Foram
processadosnoúltimoano9068casosderegulaçãodepoderpaternalna
NovaZelândia.Lamentonãopoderajudarmais.Ainformaçãoqueprocura
nãoestáorganizadanumabasenacionalenãoédomeuconhecimentoque
ostribunaisorganizemestainformaçãodestemodo.

NaInglaterraasituaçãoésemelhante:



Infelizmente,osnúmerosdeixamdeexistirlogoquerevelamqueoshomens
nãosãoosmaus(Thomas,NotGuilty:InDefenceoftheModernMan,London,
WeidenfeldandNicholson,1993,página145).

      Istoéfeitotornandoosdadosindisponíveis,istoé,asestatísticas
previamentepublicadassãoremovidasdosregistos!Oíndicedeestatísticas
dosEstadosUnidos,porexemplo,costumavapublicarestatísticassobre
abusodecriançasporsexodosseusautores.Comoumaassociaçãode
direitosdehomensreclamouasuadivulgação,ogovernodecidiuqueo
mundonãoprecisavadesaberqueamaioriadosautoresdeabusode
criançaserammulheres.Destemodooanode1992foioúltimoemqueestas
estatísticasforampublicadas(StatisticalAbstractoftheUnitedStates,1992,
TabelaNº301).

OGDIeoGEM

DasConferênciasdeMulheresdasNaçõesUnidasadocumentostaiscomoo
RelatóriodasNaçõesUnidassobreoDesenvolvimentoHumanode1995,
podemosverqueasfeministasestaoactualmentebementrincheiradasnas
NaçõesUnidas.Pior,elasestãoausaraONUparaexportarofeminismo
ocidentalparaorestodomundo.

         Napágina73dorelatóriode1995sobredesenvolvimentohumano,por
exemplo,num capítulosobre“medidadadesigualdadeentreossexospor
simples medida de dados facilmente disponíveis”,elas propõem duas
medidas:aGDIouÍndicedeDesenvolvimentoRelativodosSexos(Gender-
relatedDevelopmentIndex)eaGEMouMedidadoPoderRelativodosSexos
(GenderEmpowermentMeasure).OGDIésimplesmenteumaadaptaçãodo
índice já existente nas Nações Unidas,isto é,o HDIou Índice de
DesenvolvimentoHumano.O HDIatribuíacadapaísumaposiçãode
desenvolvimentorelativodeacordocomossalários,esperançadevida,etaxa
deliteraciadosseuscidadãoseonúmerodepessoasenvolvidasnosistema
educativo.

         Demodosimilar,oGDIdáaposiçãodasmulheresdospaísesdeacordo
com asremuneraçõesrelativasdoshomensedasmulheres,esperançade
vida,literaciaenúmerosdepessoasenvolvidasem sistemasdeeducação.
Claroqueaesperançadevidaéaquia“pedranosapato”,easfeministas
desejariamnãoterqueaincluirnosseusíndices.Masparafazeremaceitaro
seuGDItiveramqueatenderaestecompromisso.

Tiveram quelidarcom oproblemadapropagandaàvoltadaesperançade
vida,jáqueasmulheresvivem maisqueoshomensem todosmenosdois
paísesnomundo.Maspelomenosestesestavamlá!Paradesviaratenções
doproblemadaesperançadevida,HillaryClintonfezumdiscursolamentando
queaesperançadevidadasmulheresestivesseabaixodadoshomensem
doispaísesdoSulasiáticoquandoosvisitou.Istofoiopontodepartidaparao
queplanearamdeseguida.



         PrimeiroasfeministasdasNaçõesUnidasarranjaram um truque
estatístico:estabeleceramartificialmenteumaesperançamáximadevidadas
mulherescincoanosacimadadoshomens,eumaigualmenteartificial
esperançamínimadevidaparaasmulherestambémcincoanossuperiorà
doshomens.Procederam,entãoao“ajuste”dosseusdados,fizeramosseus
cálculoseestabeleceramassuaspontuaçõesnestabase.Masnãoserãoas
diferençasrelevantes?Deverãoelasficarescondidassobestaartimanha?
Comojustificaçãoparaestegolpedeesperteza,afirmaram:

Hádefactoforteevidênciadequeopotencialmáximodeesperançadevida
paraasmulheresémaiordoqueparaoshomens,paraosmesmoscuidados,
incluindocuidadosdesaúdeefacilidadesnutricionais.

Citam ostrabalhosrelativamenteantigosdumasescritoras(Holden1987e
Waldron1983) destalinha.Namesmapágina,continuamafirmando:

         Opotencialparaumamaisaltaesperançadevidadasmulheresé
também antecipadoporprevisõesdemográficas.Paraoano2050,por
exemplo,aesperançadevidanospaísesindustrializadosestáprevistaser
87,5anosparaasmulherese82,5anosparaoshomens...

Istodemonstracomoasmulheresnãotêm quesercompetentesparase
manteremnumcargonumambientepoliticamentecorrecto.Nãoéopotencial
deesperançadevidadaspessoasquetemqueserantecipadoporprevisões
demográficas,masasuaesperançadevidaactual.Seoobjectivoépredizera
evolução actual dos acontecimentos de forma tão exacta quanto
humanamentepossível,nenhum demógrafoserátãopoucointeligenteque
façaprevisõescombaseempotenciais.

         Paraalémdomais,Vallin(1995)temumpontodevistacontrárioquanto
àscausasdadiferençaactualdeesperançadevidaentrehomensemulheres:

Durantemuitosanos,amaioriadosautoresconcordouemqueasdiferenças
depapeissociaisentrehomensemulhereseoutrosfactoresrelacionados
constituíam aprincipalcausadasuadesigualdadeperanteamorte(página
178).

Seadiferençaentreesperançasdevidaentrehomensemulheresédefacto
consequência das diferenças entre os seus papeis sociais,então as
feministasnãodeverãoesconderofactoatravésdejogosdenúmeros.Há
algumasteorias(verKirkwod,1999)dequeasmulheresvivemmaisqueos
homens,devidoànecessidadedasociedadeasseguraroscuidadosprimários
dascriançasatéqueestasatinjam amaturidade.Istoéumaespeculação
tantomaisque,particularmenteatéaosrecentesdesenvolvimentosdas
práticashigiénicas,porvoltadoiníciodoséculo20,asmulheresmorriam
primeiroqueoshomenssendoapaternidadeasseguradapelopai.

Seguidamente,asfeministasdaONUapareceram com aMedidadoPoder
RelativodosSexos(GEM),um índicecompletamentenovoquenãotêm



inconvenientescomoaesperançadevida.Estamedidacomparahomense
mulheresdeacordocom:

1.Onúmerodelugaresocupadosporelasnoparlamento;

         2.Asproporçõesdemulheresemlugaresadministrativos;

3.Salários.

Esteíndiceéarbitrário,politicamentemotivadoecriadoexclusivamentecomo
objectivodedemonstrarqueasmulheressão“oprimidas”,emerecem
simpatia,atençãopolíticaeverbas.DizerqueoGEMétendenciosoéumfavor
queselhefaz.

Conclusão

Osmovimentosdehomensoupaisfariam bem em proporoseuÍndicede
PoderRelativodosSexos,oqualcomparariahomensemulheresdeacordo
com:

1.     Asuaproporçãonoeleitorado;

2.     Assuasproporçõesnosmeiosdecomunicaçãosocial;

3.     Asuaesperançadevida;

4.     Assuasproporçõesemquerecebematuteladosfilhosnaseparaçãoou
divórcio;

5.     Proporçãoem quebeneficiam decuidadosdesaúdeedeassistência
social(incluindosubsídiosdeúnicopai,investigação,publicidade,prevenção
etratamentosrelacionadoscomdoençassexuais)

6.     Asuaproporçãonastaxasdemorteporsuicídio;

7.     Suasproporçõesemburocracias;

8.     Suasproporções napopulaçãoprisional;

9.     Suasproporçõesnaparticipaçãoemguerras;

10.   Suasproporçõesnorecrutamentomilitar;

11.   Suacapacidadededeterminarseassuascriançasdevemserabortadas;

12.   Taxasdecircuncisãofemininaemasculina;

13.   ExistênciaounãodeMinistériosdosAssuntosdosHomenseMinistérios



dosAssuntosdasMulheres.

Certamentequeistoécomoevocarumarevoltapolíticaenfurecidanas
feministas,masdeveráeladeter-nos?

ConsideremosaFrança,ondeoshomenscometemtrêsvezesmaissuicídio
queasmulheres,eossuicídiosmasculinosaumentaram 35%desde1974
enquantoataxadesuicídiofemininopermaneceuconstantenomesmo
período(1).Oshomensnãocometemsuicídioemnúmeroscadavezmaiores
porestarem aconduzirasociedadeem seubenefícioeoprimirem as
mulheres!Seassimfosse,asmulherescometeriammaissuicídioemorreriam
emidadesmaisjovens.

         Aindústriadeinvestigaçãofeministatemexploradooseumonopóliode
investigaçãoemquestõesdediferençasentreossexosatravésdapublicação
edisseminaçãodeestatísticastalhadasàmedidadosseusobjectivos
políticos.É difícilobterestatísticasquesuportem ospontosdevista
masculinosvistoqueasburocraciasocidentaisdominadaspelasfeministas
nãovêemnecessidadedecolheroupublicarestatísticassobreestesassuntos.
Aindaporcima,asuniversidadestêmreceiodeinvestigarestestópicos,sendo
muitas vezes os seus órgãos dirigentes censores dos projectos de
investigação,afimdeprecaveroaparecimentoderesultadospró-masculinos.

         Éumaguerradeinformaçãoeosmovimentosdehomensepaisdevem
veroconhecimentoeosdadoscomoarmasnoesclarecimentodasmassas.
Deveremos,portanto,fazercercocontraasmentiras,bombardearosmeiosde
comunicaçãosocialcomsalvasdefactosatéquenosseusouvidosseouçao
zumbidodaverdade,ebombardearosarsenaisdasmentirasfeministas,istoé,
asuniversidadeseasburocraciasgovernamentais.Nãoqueremosmais
mentiras,nãoqueremosmaismeiasverdades,nãoqueremosmaiscaçaàs
bruxas.

CAPÍTULO10:AMENTIRADAIGUALDADE

Introdução

            Umadasmaioresmentirasfeministaséqueelasdefendemaigualdade.Esta

mentirafoitãobemsucedidaeaceitequeelasficamchocadassemprequealguém

ousadesafiarasuasabedoriaapontandooabsurdodassuasdeclaraçõescomo

quemgritaqueoreivainu.

         QuandoajornalistaderádioKim Hillnumaentrevistamepediuque
definissefeminismo,porexemplo,ficousurpreendidaquandoeuafirmeiquea



igualdadenãoeraumadassuaspreocupações:elasagarram em assuntos
específicosedefinem oqueelasentendem por“igualdade”com respeitoa
estesassuntosapartetudooresto(1).

         Porexemplo,comotemosobservadoasfeministasreclamamprémios
em dinheiroparaastenistasiguaisaosdosseuscolegasmasculinos,
ignorandoqueasmulheresjárecebemmaisdinheiroporjogoqueoshomens.
Vamosporumfimneste“separadosmasiguaisexceptoquandoistonãonos
serve”.Outroexemplo,éodeasmulheresobteremoprivilégiodovotosema
obrigaçãodeservirem nasforçasarmadas.Oudecomoasfeministas
obtiveram aliberalizaçãodasleisdoaborto,masapenasparaasmães.Os
paisnãotêmopção,apenasaobrigaçãodepagar!

         Assimnoqueasfeministasestãoatrabalharénumaigualdadesexual
selectiva,istoé,seleccionamositens,definemosignificadode“igualdade”e
definemaordemdetrabalhos.Oqueistoprovaéque“igualdade”é,paraelas,
umpoucomaisqueumlema:Umabandeirasobaqualelasjuntamastropas
eenganamassuaspresas.Seelasestivesseverdadeiramentepreocupadas
comaigualdade,convidariamgruposmasculinistasparasejuntaremaelas
numacoligaçãoparaescolherosassuntosadiscutir,determinandojuntos
soluçõesdecompromissoparachegaraumaverdadeiraigualdadedesexos.
AlgunsmasculinistascomoWarrenFarrell(www.warrenfarrell.com),autorde
WomenCanNotHearWhatMenDoNotSay(asmulheresnãopodemouviro
queoshomensnãodizem),oactivistaRichardDoyle,daAssociaçãode
DefesadosHomens(www.mensdefense.org),eassuntostaiscomooaborto,
quotas,circuncisão,infanticídio,recrutamento eserviço militar,leisdo
divórcio,violênciadoméstica,acusaçõesfalsas,leissobreprovaemtribunal,
tendenciosidadedosmeiosdecomunicaçãosocial,saúdeelongevidade
masculina,estudos masculinos,ministério dos assuntos dos homens,
tendenciosidadepolicial,violação,abusosexualefalsasreminiscências,
linguagem sexista,leissexistas,separaçãonosdesportos,síndromase
defesaslegais,leissobreimpostosetendenciosidadedosprofessores
(members.tripod.com/peterzohrab/manifest.html).

Amentiradaigualdade

            Asfeministasjogamfacilmentecompalavrascomo“igualdade”ou“equidade”,

masraramenteasusamcomumsignificadopreciso.Oqueelasrealmentepensam

sobreoméritorelativodoshomensedasmulheressósetornaclaroquandoas

apanhamosdesprevenidas,quandopensamqueestãoafalardeoutracoisaqualquer.

         FranWilde,aprimeiraautarcadeWellington,naNovaZelândia,éuma
feminista.Nasuacampanhaeleitoralchegouatéafazerumareuniãoonde
manifestouaintençãodetornarWellingtonaprimeiracidadefeminista.De
acordocomumartigonojornalDominion,destacidade,noferiadododiadas
comemoraçõesemhonradosmortosdeguerradaNovaZelândia,FranWilde
estevenocenotáfiodeWellington,edisse:

Lembramosqueoshomensquemorreramnaguerraforamimportantes,mas



éigualmente(ênfasedoautor)importantereconhecerossacrifíciose
experiênciasdasmulheresfrequentementedesvalorizadas.

         Oseuusodapalavra“igualmente”édepasmar,porquecercade1000
homensneozelandesesforam mortosnaSegundaGuerraMundial,3000
foramferidosecercade2000foramfeitosprisioneiros.Podemosadicionara
estenúmero,osmilharesdehomensqueforammortos,feridosoucapturados
naGuerradeBoer,naPrimeiraGuerraMundial,naGuerradaCoreia,naGuerra
doVietname,eem váriasoperaçõesdepazdasNaçõesUnidas.ParaFran
Wilde,oqueestesmilharesdehomenssofreramfoi“igualmente”balanceado
porumgrupodecinquentaenfermeirasqueforamservirnoMédioOrientena
PrimeiraGuerraMundial,maisumamulherquetrabalhouem cantinase
trabalhounaprevençãodedoençasvenéreasentreastropas.Onúmerototal
destas51mulheresneozelandesasqueforamcapturadas,feridasoumortasé
precisamentezero.

         Poradmirávelquetenhasidootrabalhodestasmulheres,amaioriade
nósconcordaráquezeromulheresmortaséumnúmeromenorquemilhares
dehomensmortos.Evidentemente,noentanto,amatemáticafeministaestá
emdesacordo.Nasuaideologia,otrabalhode51mulheresémaisvaliosoque
otrabalhoeamortedemilharesdehomens.Aquitemosopontodevista
femininoda“igualdade”sexualnumafórmulamatemática:

Asvidasdemilharesdehomensigualaummerodesarranjonoestilodevida
de51mulheres.

Qualquermasculinistaqueestejacientedaopressãofeministadoshomens
nãoterádúvidasqueistoconstituiumadesvalorizaçãogrosseiradosdireitos,
interessesesacrifíciosdoshomens,maspelomenosistodá-nosumaideiada
dimensãodoproblema!

MasculinismoLiberal

Osmasculinistasliberaisgostariam deconcordarcom asfeministasnas
consequênciasdasuamentiradaigualdade:aigualdadesexualtemestado
emquedarápida.Háumaprodigiosainvestigaçãofeministaeumaindústria
depropagandanospaísesocidentaisenasNaçõesUnidas(porexemplo,
departamentosdeestudossobremulheres,ministériosdosassuntosdas
mulheres,a Associação Americana da Universidade das Mulheres,a
OrganizaçãoNacionalparaasMulheres,MsMagazine,etc.)que,sobo
enganoso apeloà“igualdade”inundaram avidapolíticacom questõesque
escolheram,definiram e“solucionaram”deformaunilateral.Porquenão
permitem quegruposdepressãomasculinosdêem oseucontributoneste
processopolítico,osdireitosdoshomensestãoasofrererosãocomolodo
sobodilúviodas afirmaçõesfeministas.Porexemplo:

1.Osdireitosdoshomensnafamília(divórcio,separação,tutela,direitode
visita,propriedadematrimonial,paternidade,etc.);



2.Direitosdoshomensnolocaldetrabalho(assédiosexual,igualdadede
oportunidadesnoemprego,etc.)

3.Direitodoshomensàvidaeàsaúde(longevidade,despesascomasaúde
doshomens,circuncisão,recrutamento,etc.)

4.Direitoslegaisdoshomens(ainvençãodequehámaiscrimesnoshomens
e mais vítimas nas mulheres,atenuantes (como síndromas,estados
depressivos e hormonas) para crimes perpetrados por mulheres,
descriminalizaçãodecrimespredominantementefemininos,aumentodas
penasparacrimespredominantementemasculinos)

Noentanto,océuéolimite.Oúnicolimiterealéopoderinventivodas
feministas.Poderiaserpior,razãopelaqualmesintofelizquandoconsigo
frenaroupararaavalanchefeminista.Valeapenainsistir!

Algunsescritores,taiscomoChristinaHoffSommers(1994:WhoStole
Feminism?,Simon and Schuster),fazem distinção entre feministas
preocupadascom igualdade/equidadeeaquelasqueonãoestão,maseu
pensoqueistoéumadistinçãoartificial.Emtermosdasuatácticapolíticaem
sociedadesdemocráticas,asfeministasdetodasasespéciesconsideramútil
invocaraspalavras“igualdade”ou“equidade”.Naprática,nenhumafeminista,
actualmente,estáinteressadaemigualdadesexual.

Nenhuma feminista até agora propôs uma conferência de activistas
masculinosefemininoscomoobjectivodeouvirtodosospontosdevistae
chegaraumasoluçãoquereunisseigualmenteoconsensodetodosos
intervenientes.Porexemplo,numaconferêncialegislativanaNovaZelândiaa
professoradedireitocanadianaSheilahMartinpropôsum tratadoentre
homensemulheres.Porcorreioelectrónicopropus-lhequedeveriahaver
representaçãodegruposdeDireitosMasculinosem qualquerconferência
destas.Pôsoassuntodeladodizendoqueoquetinhaem menteeraum
tratadodotipodosquepaísescomooCanadáeaNovaZelândiatêmcomas
suasminoriaspréeuropeias,com asmulheresarepresentarem aclasse
minoritária.

Estestratadosenvolvemnormalmenteogoverno(oqualaminoriaajudoua
eleger)deumladoeadesignadaminoriadooutro.NapropostadeSheilah
Martin,isto teria a forma de um tratado entre um governo (eleito
principalmentepormulheres)deumladoegrupasfeministasporoutro,sem
qualquerrepresentaçãodegruposdepaisouhomens.Seéistoquedistingue
umasfeministasdasoutras,bem precisamosdeum microscópiopara
perceberasdiferenças.

         Algumaconfusãoexistecomaspalavras“igualdade”e“equidade”nos
meios políticos.A palavra “equidade”significa qualquercoisa como
“honestidade”,eondequerquesejausadaseráemfavordahonestidade.O
problema,emteoriapolítica,éaescolhadepadrãopeloqualdecidimosoque
éhonestoeequitável.Éaquiqueapareceapalavra“equidabilidade”.Aideia



nopensamentopolíticoocidentaléqueoúnicomododechegaraumestado
deequidabilidadeéresolverosassuntoscomtodasaspartesenvolvidas.Gail
Tulloch (1989:Milland SexualEquality,HemelHempstead:Harvester
Wheatsheaf)deucontadadificuldadedeserclarosobreosignificadode
“igualdade”:

         Aprópriaequidade...éumatributo...equidadeéumconceitorelacional
edeveserbaseadonumatributocomun.Umatábuapodesermaiorqueuma
fatiadebolo.Umcãoeumgatosãodiferentes,masnemporissodesiguais.É
atédifícilcolocaraquestãoseum gatoeumaroseirasãoiguais.Oúnico
sentidoquepodeserdadoaestaespeculaçãoéimaginarumasituaçãoem
queomeugatoestápersistentementeausaraminhamagnificaroseirapara
arranhardescascando-anestaactividade.Masaquieunãopossoperguntar
qualdosdoisestácerto,eresolveroproblemadestemodo.Emvezdissoeu
tenhoqueestabelecerasminhasprioridades,em termosdeimportância
relativa para min e meteros dois numa escala de preferências,e
provavelmentedecidirqualficaráemcasaequaldeveráabandoná-la(página
181).

         “Atábuapodesermaiorqueafatiadebolo”escreveuela,mas(deixa
implícito)nuncaperguntamosseatábuaefatiadebolosãoiguais.Porquê?A
razãoimplícitanodiscursodeTullochéqueelesnãopartilham atributos
comuns.Equidadeéumarelaçãoentreduasoumaisentidades,nãohavendo
nenhumparâmetroaoatributorelevante(acreditaTulloch)sobreoqualuma
tábuaeumafatiadeboloserelacionem.Masseráistoverdadeactualmente?
Não.Emtermosdepreço(valorrelativo),porexemplo,podemosperguntarse
opreçodeumatábuaémaior,igualoumenorqueodeumafatiadebolo.A
economiaéumagrandeniveladora.Talcomoparaoutrosparâmetroscomo
comprimento,altura,peso,volume,massa,densidade,teorem açúcar,
combustibilidade,rigidez,conductividade,etc..Quasepodemosperguntarse
umatábuaeumafatiadebolosãoiguaisemrelaçãoaestescritérios.

         Noentanto,temosqueexplicarporqueéqueTullochescolheuuma
tábuaeumafatiadebolo,comoexemplodeitensnãocomparáveis.A
possibilidadeéqueTulloch,talcomoamaioriadaspessoassemdúvida,vêas
funçõesdatábuaedafatiadebolonasociedadehumanadetalmodo
distintasqueaideiadequetenhamalgumacoisaemcomumnãolheocorreu.
Aquestãopolíticaéqueaquestãodaequidadeérelevanteapenasseas
funçõesdoqueestamosacompararsãosimilares.Senósqueremos
compararoshomenseasmulheres,comoasfeministasvulgarmentefazem,
entãoaprimeiracoisaquetemosqueperguntaréseasfunçõesdohomeme
damulhersãosuficientementesimilares.Nãoestouasugerirqueseja
impossívelcompará-losseassuasfunçõesforemdiferentes.Mas,talcomoa
tábuaeafatiadebolo,acomparaçãonãoseráparticularmenterelevanteseas
funçõesforemmuitodiferentes.

         Esteéoâmagodoparadigmaqueofeminismodeuàhistóriahumana:A
posiçãopré-feministaounãofeministatemsidoque,globalmente,asfunções
dohomemedamulhersãoedeverãoserdistintas,enestecasoaquestãoda



equidadeéirrelevante.Aposiçãofeminista,evidentemente,temsidosempre
queasfunçõesdohomemedamulherdeverãosermaisoumenosidênticase
quedeverãosertratadosdomesmomodoenquantoexecutamestasfunções
idênticas.

         Istoexplicaoparadoxodopoderdomovimentofeministaemtempode
guerra.Ofactodeasociedadechamarasmulheresaassumiremoslugares
deixadosvagospeloshomensrecrutadospeloserviçomilitarfazasfunções
doshomensedasmulheresparecerem (emboratemporariamente)muito
maissimilares,eentãoanoçãoeequidadetorna-seaparentementerelevante.

         Entãooâmagodaquestãoéseasfunçõesdoshomensedasmulheres
nasociedadepodem sertãoidênticasqueaverdadeiraequidadeentre
homensemulherespodeserestabelecida.Algumasfeministasestãoa
esforçar-seatravésdesteargumentoparaproduzirsociedadesunissexoou
multi-género.Osmasculinistasliberaisdeverãoestaremgeraldeacordocom
osmotivossubjacentesaesteargumentose(eesteéumgrande“se”)forem
dadasaoshomensoportunidadesiguaisemprocessosdepolíticasexual.De
outromodo,homensemulheresacabarãocomasmesmasfunçõesexcepto
queoshomensdeverãopermanecercom aquelasqueasmulheresnão
querem.

Masculinismoconservador

Osmasculinistasconservadoresnãorejeitam absolutamenteaideiade
igualdade,masdãomaisimportânciaàequidadeporquearelaçãoentreos
sexosésignificativamentediferentedarelaçãoentreosváriosgrupossociais
eraciaisaosquaisomodeloda“igualdade”foiprimeiramenteaplicado:

Ostribunaisnãopodem tratarasmulheresdomesmomodoquetratam as
minoriasraciais....Ogovernonãopodedartratamentodiferenteouregalias
diferentesàsraças....Nenhumaregrapodeserconcebidacomrespeitoaos
homenseàsmulheres,porqueanossasociedadesentefortementeque
existem diferençasrelevantesequeestasdevem serrespeitadaspelo
governo.Para daros exemplos mais óbvios,nenhuma cidade pode
constitucionalmenteimporsanitáriosdiferentesparaosbrancoseparaos
negros,maspodecertamentefazê-loparamulheresehomens.Domesmo
modo,asforçasarmadasnãopodemdispensarumgruporacialdodeverde
combatermaspodem seguramentemanterasmulheresforadecombate
(Bork,1990,página329).

Homensemulheres,sobretudo,penetram-se,sendoestaaúnicarelação
primárianecessáriaàpreservaçãodaespécie.Éumarelaçãodedependência
mútua.Háainda,diferençasfísicasentrehomensemulheresquefazemcom
quetenhampapeissexuaisdiferentes,oqueimplicaoaparecimentodeleis
sobreestesassuntoscomo,porexemplo,aviolação.

Umdosprincipaisobjectivosdequalquersociedadeéassegurarasuaprópria



sobrevivênciaatravésdaprocriaçãoeeducaçãodadescendência.Istoé
normalmentefeitoatravésdecooperaçãoeinterdependênciaentreossexos.
Atecnologiamédicapodeeventualmenteofereceroutrasopções,masécom
certezademasiadoprematuroestaraavançarcomespeculaçõesdestetipo
demudanças.Asopçõestecnológicasnãosãosatisfatórias,oquegerauma
interdependênciaquecomplicaastentativasfeministasdeaplicaroseu
modelo“igualdade”àsrelaçõeshomem-mulher.Pondoascoisasdemaneira
simples,seosdistintosgruposdevem cooperarese,pornatureza,têm
funções complementares (mais do que idênticas),será a igualdade
significativa,ouapenasapropriadaoudesejável?Senão,deveremosnós
trabalharemalgumcritériodeequidadebaseadoemmaisalgumacoisaquea
igualdade,talcomo,“direitos iguais e responsabilidades iguais”?(Van
Mechelen,1993,www.backlash.com/book/light.html)

Dimorfismosexual

         Asfeministaspressionamfrequentementeasmulheresdizendo-lhesque
elasdevemquerersubstituiroshomensnassuasfunçõestradicionais.Este
estadodeconsciênciatranspiranosencontrasfeministasecursosde
mulheres,cinemaeespectáculosdetelevisão,revistaseeditoriaisdejornais.
Deste modo,elas encorajam as mulheres a entrarem em ocupações
tradicionalmentemasculinas,mesmoaquelasmalpagasoudebaixonível.
Comoseistofosseoúnicomeiodeamulhersetornartãoimportantecomoo
homem.

         Claroquemuitoshomensconcordam queotrabalhoinicialmente
reservadoaoshomensédealgummodomaisimportantequeoreservadoàs
mulheres.Defactomuitoshomenssãolevadosaacreditarnistodesdeo
berço,porquemuitosaspectosdafunçãomasculinaenvolvecertossacrifícios
e desvantagens (isto é,mais baixa esperança de vida,cavalheirismo,
recrutamentomilitar)paraqueoshomensnãosãovoluntáriosondenãohá
qualquercompensaçãoemtermosdeestatuto.Masporquevãoasfeministas
cairnestepontodevistadistorcido?

         Tradicionalmente,as mulheres têm um sentido calmo da sua
superioridadeem relaçãoaoshomensquelhespermitem fazerfaceaos
diferentessacrifíciosedesvantagensqueassuasfunçõesexigem.As
feministas,no entanto,parecem acreditarqueo papeltradicionaldas
mulhereséinferior,eestaconfusãodepapeis(ainvejadopénis?)éa
verdadeiracausaeorigem dofeminismo.Muitosdosescritoresiniciais,a
começarporMaryWllstinecraft,tempraticadolesbianismooubissexualismo,
oquepodeexplicarestaconfusãodepapeis.CamillePaglia,umalésbica
carismáticaeanti-feministapodeseraexcepçãoqueprovaaregra.

Considerandoqueistonãoprovanecessariamentequeofeminismoestá
errado,algunsfactoresobjectivos,comoamelhoriadacontracepçãoedos
electrodomésticosquepoupam esforçoem casa,tem dadoaideiaquefaz
sentidoamulherassumirpartedopapeltradicionaldohomem.Masatéonde
poderáirestarupturadaligaçãoentreossexos?Odimorfismosexualpode



dararesposta.

         Odimorfismosexual(caracteressecundáriosquepermitemdistinguiro
machodafêmea)écomum entreorganismosvivosquesereproduzem
sexualmente.Algumasvezesodimorfismoécomplementadoousubstituído
por características não visuais,tais como o cheiro,etc.,ou por
comportamentosespecíficosdesexo.Obviamente,istoserámuitoineficiente,
dopontodevistadesobrevivênciadaespécie,seosseusmembrostiverem
dificuldadeemutilizá-loparadistinguirosmachosdasfêmeas.

         Entreoshumanos,ospapeissexuaisajudamadistinguiroshomensdas
mulheres.Nãopretendosugerirqueseremosextintosseospapeisfemininos
emasculinossetornarem idênticos,umavezquepermanecem outras
característicastaiscomoroupa,cosméticos,cortesdecabelo,tomdevoz,etc..
Ironicamente, algumas pessoas estão tão preocupadas com a
sobrepopulaçãoquedefendemaaboliçãodasdistinçõessexuaiscomoforma
delimitarareproduçãohumana.Asfeministas,noentanto,parecempensar
queésuficienteestabeleceraidentidadedospapeisfemininosemasculinos.
Dizem,então,queofactodepuderemseridênticosprovaqueosdeveremos
tornaridênticos.Maisumavez,assuaspretensõesocultasparecemserque
ospapeismasculinosefemininosnãopodemseriguaisanãoserquesejam
idênticos.ParaAlexanderachaveestánaliberdadedeescolha:

         Olugardamulhernavidalimitou,nopassado,assuasoportunidadesde
realizaçãointelectualecriativa.Aresponsabilidadedeeducarascriançasedo
trabalhodomésticodeixavapoucotempoparaamaioriadasmulherespara
estasactividades.Eseacivilizaçãosetornoumaispobreporisto,tornou-se
tambémmaispobre,porqueoshomensforamforçadosadesempenharuma
papelestereotipadoquedeixousubdesenvolvidapartedasuahumanidade
(Alexander:AWoman’sPlace?,Hove:Wayland,1983,p.17).

         Como é normal,há muitas pretensões ocultas nesta área de
reivindicação feminista.Que proporção da população feminina sente
normalmentenecessidadescriativaseintelectuais?Soulevadoapensarqueé
apenasumapequenaproporçãodaclassemédia.

         Além disso,seráqueasresponsabilidadesaqueoshomensestão
tradicionalmente obrigados lhes deixam mais tempo para realização
intelectualecriativadoqueàsmulheres?Naverdade,muitasmulheres,
incluindoescritorasfeministas,têmtempoparaarealizaçãodosseussonhos
precisamenteporquetêm relativamentepoucasexigências.Algumasvezes
mesmo,graçasàabundânciadeelectrodomésticos,dapílulaedeummarido
trabalhador,levamumavidadeparasitismocaseiro,queasdeixacheiasde
tempodisponívelparaactividadesqueoseumaridoestáimpedidodeterpor
tersidoapanhadonasteiasdeumaprofissãoexigente.Seestasmulheres
pretendemterempregosatempointeiro,quantotempodisponívelterãopara
escreveremlivrossobreasuapretensainfelicidade?

         Um exemploéCynthiaSmith,autoradealgunslivrosesclarecedores



comoWhyWomenShouldNotMarry(PorqueéqueasMulheresnãoDevem
Casar).Graçasaoseu(exouactualmentefalecido)marido,quefoimédico,ela
pôdedar-seaoluxodeescreversobreavidahorríveldasmulheres.

         Com poucas,emboranotáveis,excepções,asmulheresquefazem do
feminismoumamaneiradeestarnavidatêm um patrocinadorfinanceiro.
Normalmenteum homem,umaorganizaçãooufundosgovernamentais.
ExemplosdosúltimosdoissãoPatriciaIrelandeEleanorSmeal,assimcomo
asmulheresquesetornaramprofessorasefectivasemprogramasdeestudos
sobremulheres.

         Lamentasfeministas,taiscomooTheFeminineMystique(Amística
feminina)deBettyFriedan,quereclamaacercadosproblemasdeseruma
dona-de-casasuburbana,sãocomparáveisaoqueixumedeumacriança
mimada.Particularmentequandocomparadocomoqueoshomenssofreram
nasduasguerrasmundiaiseoutrasguerrasregionaisoucivis.Ofeminismo
resumeageneralizaçãodequeaspessoasqueseerguememrevoluçãosão
jáfrequentementemuitoprivilegiadas!OnovorecursofemininodaTV,por
exemplo,comcertafrequência,passasobreosacidentaismortaismasculinos
emteatrosdeguerraparaseconcentrarnoqueparaelesémaisgrave,ouseja,
casosdeviolaçãoqueocorremnestesambientes.

         Elasreclamamquesãooprimidas,ejovialmentedesvalorizamqualquer
problemaqueoshomenspossamter,eesperamquenóslhesdemosatenção.
Porquedevemosfazê-lo?Quantosofreuanossacivilizaçãopelofactode
muitasmulheresestarem acozinhar,alimpar,eacuidardecrianças,
enquantodeviameraestarcomoshomens,decarasuja,emminasdecarvão?
Asfeministasnãotêmresposta.Acivilizaçãobeneficiamaisdaexploraçãodo
carvãooudaeducaçãodecrianças?Seráqueasfeministascuidamdefacto
decrianças?Serãoassuaspreocupaçõesrelacionadascomobemestarda
sociedade,ounemporisso?

         Normalmenteaspreocupaçõesdasfeministascentram-semaisem
tornaramulhermaisindependentedohomem atravésdosempregose
educaçãodecrianças,ouemjogosdesedução?Porquepretendemelasque
asmulheressejam independentesdoshomens?A respostatípicadas
feministasextremaséqueoshomensviolam eabusam dasesposase
namoradas.Masistonãoéprovadopelosfactos,comojáexpliqueiemoutros
capítulos.Entãoqualéaverdadeirarazão?Asideólogasfeministasnão
gostam dehomensanívelpessoalnem sexual,etodaasuapropagandaé
meramenteumaprojecçãodoseuódioedasuaorientaçãopsico-sexual.

         Aparteamisandriafeminista,seoshomenscomeçaremcadavezmaisa
fazerem ostrabalhosdomésticoseacuidarem decrianças,nãoficaráa
sociedademaispobreporficarprivadadotalentointelectualecriativodo
homem?Seistopermiteaesteshomensdesenvolverem em parteasua
humanidadequedeoutromodoficariamaldesenvolvida,seráqueistonão
implicaqueasmulheresqueossubstituírem naforçalaboral,sejam elas
privadasdasuapartehumana?Qualquerhomemquesedeixepersuadirpor



estes argumentas feministas deverá ser extremamente ingénuo ou
sexualmentefrustrado.Infelizmente,muitoshomenssão-no.

         As mulheres tendem a promover-se sócio-economicamente pelo
casamento.Masporquemuitasmulheresactualmentetêm bonsempregos,
torna-semaisdifícilparaelasencontrarumhomemcomoqualsepossam
promoveratravésdocasamento.Istoé,aprocuradeumaltoestatutoexige
agorahomenscomaltosalário.Quandoaprocuradeumacoisaaumenta,o
seupreçoaumentaproporcionalmente.Nocontextosexual,istosignificaque
asmulherestentamatodaaforçatornar-sesexualmentemaisatraentespara
chamarem aatençãodoshomensqueacham maisatraentes.Comoa
competiçãosexualentremulheresparaesterecursoescassoaumenta,as
consequênciasemocionaisefísicasdasmulherespodemserconsideráveis,
tornandoinsignificanteoterrívelavisodeNaomiWolfemTheBeautyMyth(O
mitodabeleza).

         Há diferenças naturais entre o homem e a mulherque nunca
desaparecerão,comoreferiuTiger(1990).Ashormonassexuais,porexemplo,
taiscomoatestosterona,queprovocafirmeza,umaumentodedesejosexual
eagressividadequerem primatasquerem humanos.Mesmoantesda
puberdade,osrapazestêmmaistestosteronaqueasraparigas,masapósa
puberdadeadiferençaentreosníveisdetestosteronaentreossexosé
dramática.

         Hádiferençasentreamaturaçãodasraparigasedosrapazes,querem
humanosqueremprimatas.Defacto,algunsprimatasmasculinosdemoramo
dobrodasfêmeasdasuaespécieaatingiremamaturidade.Estasdiferenças
emhumanosemensurável,eéconstanteparatodasasculturas.

         Hátambém evidênciadequeasmulheresriem maisqueoshomens.
Diferençassexuaisdestegéneroaparecemmesmoembebés,àsvezescom
doisdiasdeidade.Algunsacadémicosconsideram osorrirum sinalde
submissividade.Por isso concluem que a mulher é geneticamente
programadaparaserdiferentedohomem.Queristosejaounãoverdade,não
tornaopapelfemininoinferior:seoevitaraviolênciaéumadasrazõesdas
mulheresviveremmaisqueoshomens,entãopoderemosconsiderarqueisto
éumaestratégiasuperior.

         Finalmente,amenstruação,queasfeministastentamusaromais
possível.CombasenapesquisadeKatherinaDalton,Tiger(1970,p.212)
escreveu:

         Cercade40%dasmulheressofrem deumavariedadedesintomas
aflitivosduranteaúltimasemanadociclomenstrual(outrosinvestigadores
referemumnúmeromaisalto)...46%dasadmissõesfemininasaohospital
psiquiátricoocorremduranteaossétimoseoitavosdiasanterioresedurantea
menstruação;também nestaaltura,ocorrem 53%dastentativasdesuicídio
feminino...45%dastrabalhadorasdaindustriaquefaltampordoençafazem-
noduranteesteperíodo;49% doscrimescometidospelasprisioneiras



acontecemdurantenesteperíodoeomesmopara45%dasparticipaçõesde
raparigasnaescola...asquesãomonitorasaplicam puniçõesem número
significativamentemaiorduranteoperíodomenstrual,oquelevantaaquestão
seistonãoseaplicatambémaprofessoras,magistradasououtrasmulheres
comigualnívelderesponsabilidades.

         É,óbvioqueasmulheresnãosãoiguaisaoshomens.Porissonãohá
um meiodirectodemedirsesãoounãoiguaisunsaosoutrosem
determinadasituação.Comosociedadedeveremosestabeleceraequivalência
apropriadaentrehomensemulheresnestasáreasem quehádiferenças
fundamentais.Istoé,devemosempenhar-nosnaequidadeem vezdena
igualdade.

         Umcertograudecomplementaridadedepapeisentreossexosdeveser
inevitavelmenteaceite.Éparanósinjustojulgarasmulheresporcritérios
separadosapenasquandoistoevitaqueasmulheressejam excluídasde
certasprofissões(porexemplopolíciaedesportosprofissionais).Porisso,
devemosusartambém critériosseparadosparabeneficiaroshomens,ou
abolilosemambasassituações.Devemosaceitarqueospapeisdoshomens
edasmulheressãoparcialmentecomplementares,acabarcom aguerrade
sexoserestaurarafamíliabiparentalcom asuafunçãoprimitivacomo
garantiabásicadeestabilidadesocial.

Conclusão

         Esperoquetenhamosesclarecidoamentiradequeofeminismo
pretendeigualdadesexual.Omovimentodehomensreclamaquetragamos
istoadiscussão.Varreristoparadebaixodotapetepermitequeasfeministas,
quecontrolam largamenteaguerradesexos,vacilem entreváriasnoções
implícitasdeigualdadedeacordocom oquemelhorseajustaàssuas
pretensõespolíticasem determinadaaltura.E isto frequentementeem
detrimentodoshomens,criançasesociedade.

         Precisamosdenegociarum contratosexualentremasculinistase
feministasqueincluaanoçãode“equidade”em quetodosestejamosde
acordo.Istopodeserounãocombasena“igualdade”actualentrehomense
mulheres,emboraosfactoresacimamencionadosotornemimprovável.Na
ausêncianaactualigualdadeeidentidadeentreospapeisdehomense
mulheres,deveráhavernegociaçõesentreasvantagensrelativasdospapeis
dehomensemulherescomoforam nonossopassado,ecomocontinuaa
existiremmuitaspartesdomundo.Estanegociaçãodeverácontemplarum
caminhoparaodesenvolvimentofuturodassociedadesocidentais.Atéeste
ponto,oleitorpodeinterrogar-se:

1.Quecaminho?

2.Porquê?



3.Ondenosconduziráele?

4.Porquêseráesseumbomdestino?

Nãotentareiresponderaestasquestões,aqui.Háumagamapossívelde
respostasqueoutrosjápropuseram.Possoescreversobreasminhas
própriassugestõesnum livrofuturo,masporagorasugiroquesedeixeo
assuntoparanegociaçãoentregruposdehomensepaisporum lado,e
gruposdemulheresporoutro.

CAPÍTULO11:ABORTOEDIREITODEOPTAR

Introdução

Asmulheresrecebemsubsídiosgovernamentaisparatiraravidaapessoas
(abortoclinicamenteassistido),masoshomensvãopresospormatarem
pessoas.Noqueconcerneadireitosdedescendência,asmulherestêm os
direitostodos.Oshomenseascriançasnãonascidasnãotêmnenhum.Se,
como elasdizem,asfeministasacreditam naigualdade,então devem
concordarquenamedidadopossíveldadoacomplexidadedoassuntoeas
idadesdaspartesenvolvidas,opoderdeveserrepartidopelastrêspartes
envolvidas.

         Estecapítulotemtrêssecções:Decisãoparaoshomens,decisãopara
oshomensnoaborto,eaborto.Aopçãoparaoshomenscomeçaondeo
feminismopermite,assumindoqueofeminismoganhouaguerradoaborto.
Assecçõesdoabortodiscutemolugardestejágastotópiconocontextoda
guerradesexosemgeral.Sepensaquejáquejásabetudooquequersaber
sobreoaborto,entãopodesermelhoromitirsimplesmentealeituradasduas
últimassecçõesdestecapítulo.Masapróximasecçãopodeteralgumas
surpresasparasi.

Decisãoparaoshomens

DeacordocomaposiçãodoArtigosobreaPosiçãodosHomensnaEscolha
daDescendência:

Umaem cincocriançasnorteamericanasnascem foradocasamento.
Enquanto1,6milhõesdemulheresnorteamericanastodososanosabortame
declinam àpaternidade,meiomilhãodehomenstem oseu“poderpaternal
regulado”nostribunaisnorteamericanosedadospreliminaresindicam que
cercade33%dosnascimentospodem serindesejadospeloshomensseus
pais.Oshomenstêmsidotratadoscomoumasubclassesemdireitossobrea
descendência....Negarosdireitossobreadescendênciaaoshomensé
humilhante,opressivo,ofensivoaosprincípiosbásicosdadignidadehumana...
(www.rahul.net/c4m/c4m.html).



Aoshomensdeveserdadaapossibilidadededeterminarosseusdireitos
paternais e responsabilidades paternais  essencialmente nas mesmas
condiçõesem queépermitidoàsmulheresterminarem assuasgravidezes,
nospaísesem quesãoresidentes.Umapaternidadenãoplaneadapode
causargravestranstornosnavidadeumhomem.Transtornaasuaeducação
easuasaúdemental,defactoafectatodaavidafamiliar.Podeprovocar
desde transtornos psicológicos até ataques cardíacos.Pode provocar
sofrimentofísicoemental.Umacriançanãodesejadapodetambémsofrerde
angústia.Eohomemenvolvidopodeficarcomumestigmasocialporserum
painãocasado.

         Aocontráriodoquedefendemasfeministas,apossibilidadededecisão
paraoshomenséabsolutamentenula.Elasdefendemapenasqueadecisão
deum homem em particularterminarosseusdireitoseresponsabilidades
paternaiséumadecisãodessehomem,domesmomodoqueumamulher
decidesequerounãoabortar.Estaposiçãonãoestáinsentadeproblemas
éticos.Quesentiráumacriançaquandocresceedescobrequeoseupróprio
painãoodesejoueorejeitou?Nocasodeaborto,pelomenosacriançaé
mortaenuncasabequefoirejeitadaemorta.Poroutrolado,pelomenosa
criançacujopaiexerceuasuaopçãocontinuaviva!

Decisãoparahomemnoaborto

Afacçãopró-opçãofavoreceadecisãodesdequeseapliqueapenasàmulher.
Quandopensamnoshomens,elasusamosmesmosargumentosdafacção
pró-vida.Istodemonstraasuahipocrisia.

         Elasdizemqueasmulheresdevempoderdecidiroquefazercomasua
própriafertilidade,masoshomensnãotêmdireitosanãoserodepagara
decisõestomadaspelasmulheres.Seumamulherassinarum impressode
aborto,elaestáaroubarum filhoaoseupai,cujaexistênciaeleatépode
desconhecer.Seamulhernãoassinaroimpressodeaborto,entãoohomemé
obrigadoasustentarumfilhoquenãodesejouecujaconcepçãodesconheceu
porquepensouqueamulherestavaprotegidaporanticoncepção.

          Taléodomínioque,nospaísesocidentais,amulhertem sobreos
homensesobreascrianças,mesmoasnãonascidas.Olemafeminista“oseu
corpo,asuaopção”édetalformaaceitequequalquercoisadentrodamulher
édelaecom oqualpodefazeroquelheapetecer.Ainsistênciafeminista
nesteaspectoétãoextremaqueseopõemàpuniçãodemulheresqueusem
drogasouálcool.Istoignoraofactodequeofetosóestádentrodelaporque
umhomemaajudouapô-laládentro.Ohomemtambémtemdireitossobreo
feto.Sobretudo,porquenãoháatéaomomentoalternativaparaumhomem
quepretendaterumfilhodeformanaturalquenãosejapersuadirumamulher
adá-loaluzporsi.

         Opaipodeterfortesrazõesparaquererounãoqueacriançanasça,e
devepodersertidoemconta.Sobretudoporqueumavezqueacriançanasça



opaipodebemserobrigadoacriá-lo,ouaopagamentodeumapensãode
alimentosàmãeem casodeseparaçãooudivórcio,oulegar-lhepartedos
seusbenscomoherançaquandomorre,etc..Deformasimples,éinjustoque
amãetenhadireitosunilateraisdedecidircomoimporestedeverese
responsabilidadesaopai.ParafraseandoThomas(NotGuilty:InDefenceof
theModernMan,London,WeidenfeldandNicholson,1993),vocêdeverá
permitiraumapessoaquegasteoseudinheiroparacomprarum carrode
luxodaopçãodela,edeixá-lalevá-loparaseuusoexclusivo?

         Háumparalelocomaleiromanadafamília.NaRomaantiga,opaierao
chefedacasa,etinhapodersobreavidaesobreamortedosseusescravos,e
deoutrosdependentes,taiscomo,osseusfilhoseasuaesposa.Hojeemdia,
estesistemaéunanimementevistocomoumaofensaàmoral.Masoparalelo
com opoderabsolutodeumamãesobreavidaesobreamortedeuma
criançanãonascidanassociedadesmodernaséabsolutamenteadmirável.O
tempora!Omores!(Quetempos!Quecostumes!)

Aborto

Hápelomenosdoistiposdemortesqueassociedadesmodernaspermitem–
aguerraeoaborto.Aguerraéquandoaspessoas(principalmentehomens)
arriscamasuavidaparamataroutraspessoas(principalmentehomens)para
obenefíciodasuacomunidade.Abortoéquandoasmulheresarriscammuito
poucoparamatarumapessoaindefesaparaoseuprópriobenefício.Isto
ilustraclaramentecomoassociedadesmodernasocidentaisgiramàvoltadas
necessidades das mulheres,chegando ao ponto de descriminalizaro
assassínio.

UmlivrodetextodeintroduçãoàcriminologiadeHaskelleYablonsky(1974)
contémumasecçãoapenassobreadescriminalizaçãodoabortoquemostra
claramenteodomíniodofeminismosobreopoderintelectualnospaíses
ocidentais.Elesescreveramotextopoucodepoisdadecisãosobreoaborto
doSupremoTribunaldosEstadosUnidosem1973.Esteestabeleceuqueas
mulherestinhamdireitoaoabortonasprimeirasseissemanasdegravidez,e
quenosprimeirostrêsmesesdegravidezadecisãodependiaapenasda
mulheredoseumédico.

         Mesmoantesdisto,noentanto,apenasquinzedoscinquentaestados
dosEUApuniaumamulherqueprocurasseummédicoparamataro“seu”feto.
Geralmente,apenasomédicolevavaapancada.Comparemosistocom o
cenáriodeumassassínioporcontrato,emqueamaioriadospaíseseestados
condenamquerocontratantequerocontratadopelocrime.Comoascoisas
mudaram:

         Razõesmédicas,violaçãoeincestosãoresponsáveisporrelativamente
poucosabortos.Asmulheresprocuram abortarporqueestãorelutantesna
interrupçãodosseusplanosdecarreira,porquetêmfaltadedinheiro,porque
temem perderaliberdadeindividual,ouporquetêm dúvidassobreasua



relaçãocomohomemcomqueestãoenvolvidas(HaskelleYablonsky1974,p.
366).

         Comoresultadodeumadecisãodosupremotribunal,aspessoaspobres
sem possibilidadeseconómicasparaoabortopodem satisfazerasua
necessidade legalmente,sem despesas,e com a assistência de um
profissionaldemedicina.Acriminalidadeseráreduzidaaumaquestãode
satisfaçãodenecessidades.Aquitemosnósumexemplodoqueacontecea
num crimesem vítima(itálicodaminhaautoria)quandoaleiqueregulaa
moralidadeéabolida.Averdadeiravítimadasleisdoabortoéapobremulher
quecometeum abortoilegal.Aleiqueésupostaprotegê-lafazdelauma
vítima(ibid,p.366)

         Considerandoqueistoédeumlivrodetextoparaestudantesdedireito,
os autores são nitidamente tendenciosos.Como é que alguém pode
considerarum acontecimentode“sem vítima”,quandomataalguém que,
dentrodepoucosanos,podeelepróprioviralerestelivrodetextosem
compreendercomolhepoderiatersidoaplicado!Imagineadescriminalização
deum assassinoprofissional,easuadisponibilizaçãoparatrabalharpara
“pessoaspobres,sem custosedeformaprofissional”.Terãoosautores
pensadocomoistoreduziriaacriminalidadeequantasnecessidadesficariam
satisfeitas?

         Defactoosautoresestãoperfeitamenteconscientesdequeoaborto
nãoéum crimesem vítima.Nopróximopassoelesfalam sobrequem éa
“verdadeiravítima”doaborto.Lendonasentrelinhas,parececlaroqueeles
nãotêmcoragemsuficienteparadeclararemqueumacriançanãonascidaéa
vítimadoaborto,masaludemaindirectamenteaelareferindo-seà“verdadeira”
vítima.

         Ironicamente,aúnicavezqueasfeministasseopõemaoabortoeao
infanticídioéquandoocorremempaísesdoTerceiroMundoeasvítimassão
principalmentefemininas,comonaÍndiaounaChina!Elascensuramoaborto
provocadopelosultrassonsdasecografiasaoúteromaternonestespaíses,
porqueoscriançasmortasantesdonascimento,nestascircunstânciassão
essencialmentebebésfemininas.NaChina,tradicionalmenteaspessoasmais
velhasvivemcomoseufilhomaisvelho.NaChinaháumapolíticadecontrolo
denascimentosqueimpõeumfilhoporcasal,queérigidamentefiscalizada
nascidades.Ospaissentem quenãotêm quem cuidedelesquandoforem
idososseoseuúnicofilhofordosexofeminino.Destemodo,com muita
frequência,ouosfetosfemininosdetectadospelaecografiasãoabortadosou,
seagravidezchegaraofim,oinfanticídioémuitoprovável.Asfeministas
abominamestasituaçãoe,sobinsígniada“eugenia”,evocandomemóriasdo
programaNazi,unem-secontraela.Masapenasondeasvítimassão
principalmentefemininas,dandoevidênciaclaradecomosãosexistas.

         Hipocrisiafeministaaparte,épossívelentenderajustificaçãode
libertação que trata o aborto como um despejo (Rothbard,1981,
www.backlash.com/book/abort.html). Na ausência de uma alternativa



razoávelaoaborto,alibertação,implicaamorte.Noentanto,logoquese
tenhainventadoum úteroartificial,perfeitoecomercialmentedisponível,o
despejodoúterodeixadeimplicaramortedacriança.Nestaaltura,olema
“meucorpo,minhaopção”deixadeimplicarassassínio,eserápossívelparao
paidizeràmãe,“Abortaatuaparticipaçãonagravidezsequiseres,masse
optaresporummétodoquemateofetoquandotensoutraalternativa,estása
violarosmeusdireitoseacometerassassínio”(VanMechelen,1991,
www.backlash.com/book/abort.html).

         Noentanto,nãotemosumúteroartificialàvendaetemosquelidarcom
questõesmoraisnasituaçãoactual.Mesmoqueexistisseaopçãode
transferirum bebédoúteromaternoparaum úteroartificial,continuariaa
haverproblemas.Um deles,talcomonocasodadecisãoparaoshomens,
seriaqueteríamoscriançasquecresceriam asaberquetinham sido
rejeitadosporpelomenosumdospais.

         Alinhadepensamentofeministaéqueoabortonãoéumassassínio
porqueaspessoasquematanãosãopessoas.Estadesumanização(ou
objectivação?)dascriançasestámaisdesenvolvidonocasodascriançasnão
nascidas,masostribunaisocidentaistendem aactuarindulgentementeem
favordasmulheresquecometem infanticídio,uma vezquepodemos
testemunharaextensãogradualdo“aborto”acriançasjánascidas.Será
“abortopós-parto”?

         Nãosóosfundamentalistasreligiososquevêmproblemassérioscom
asintençõesfeministasdoaborto,emboraporvezespareçaqueapenaso
direitoreligiosodesejeactivamenteopor-seaoaborto.Algumaslibertárias,
tais como Doris Gordon opõem-se completamente ao aborto
(www.concentric.net/~bwjass/lfl/ac&lp.htm). Pessoalmente, a minha
objecçãoassentanomeuprincípioderepugnânciaaoassassínio,sem
qualquerdoutrinareligiosaemparticular.

Fragilidadefeminina?

NaNovaZelândiaem 1988,deacordocom oRelatóriodoComitéde
Supervisãodoaborto,14965(istoé,98,4%)dos15208abortosfeitosnesse
anoforam autorizadosparaevitar“danosgravesàsaúdemental”damãe.
Quem estãoelesatentarenganar?Alguém acreditaseriamentequetodas
estasmulheres,napequenapopulaçãoneozelandesade3,6milhõesde
pessoas,sofreriam gravesproblemasmentaissenãoabortassem?Num
artigodojornaldaNZMERA (organizaçãoneozelandesadedireitosdos
homens, http://zohmembers.tripod.com/peterzohrab/299enslt.html), Paul
Clarkesugeriuqueogovernoneozelandêsdeveriafazeruminquéritoàsaúde
mentaldasmulheresgrávidasparaclarificaresteassunto!

         Serãoasmulheresneozelandesasassim tãofrágeis?Ouserãoas
feministasquecomandam osistemaque,abusandodalei,ainterpretam
comosendoumalicençaparaabortaràdescrição?Éum factonospaíses
ocidentais que feministas (masculinos e femininos)predominam nas



agênciasqueimplementam legislaçãomédicaesocial,efrequentemente
abusam doseupodereinterpretam aleidomodoquemaislheconvém.
Deveminterpretarapalavra“sério”muitodesregradamente.Casosdeviolação
esaúdefísicadamãeoudofetonãofazempartesignificativadasestatísticas
deabortonospaísesocidentais.Amaioriadosabortossãofeitoscomo
técnicapós-coitaldecontrolodenascimentos.Qualamedidadaseriedade
desteproblema?Tãosérioquantooproblemadanecessidadedesexodeuma
mulher?Tãosérioquantoanecessidadedesexodeumhomem?

         Istolevantaadiscussãodapíluladodiaseguinte(RU486),queproduz
umaespéciedeaborto.Quemforcontraoabortodeverásertambémcontrao
usodestapílula.Deacordocom um artigodoBostonGlobepublicadono
portaldeInternetdoRU486(www.ru486.org/ru9.htm),asfeministasestão
divididasquantoaousodestapílula.Algumasacusaram-nacomoum
“medicamentoperigosoeincómodoquenãodeveserpermitidocomo
substituíntedosconvencionaisabortoscirúrgicosnosEstadosUnidosouem
qualqueroutrolugar”.Istorealçaofactodequeoabortoédefactoolhado
pelasfeministascomomedidacontraceptiva,enãocomomeiodepreservara
saúdemental!

         Oabortoéumassuntomuitoemocional,comfortesargumentospróe
contra.Àprimeiravistapareceum assuntosem qualquerrelaçãocom a
discussãogeralentrefeminismoemasculinismo.Defacto,noentanto,estão
profundamenteenvolvidasquestõesdedireitosdehomensedemulheres,
assimcomodireitosdecriançasantesdenascerem.

         Nofundo,seráque,algumasfeministassesentemmuitoculpadascom
oassuntodoaborto?Certamentequemuitasdasmulheresquetiveramelas
própriasabortos,sim.Seráporistoqueasfeministastentam arduamente
fazersentirculpadostodososhomensdeabusosexual,violaçãoeviolência
doméstica?Paradesviarasatençõesdasuaprópriaculpaevergonha?
Qualquerpessoapoderátalvezescreverum ensaiodehistóriapsíquicado
feminismo,everoabortonestecontexto.

         Vamosexaminaralgunsdosargumentosenvolvidos.Limitarei-meaum
argumento pró-aborcionista,porque está entre um dos seus mais
frequentementeinvocados.Thomson(1980)éumaforteatacantedacausa
anti-aborcionista.No entanto,o seu argumento depende de algumas
assunçõesdúbias.Elaanalisaosargumentosanti-aborcionistasem dois
componentes:

1.Anoçãodequeofetodeveseruma“pessoa”apartirdomomentoda
concepção,vistoque,deoutromodo,éimpossívelestabelecerumalinhaque
separeasuapréviaexistênciacomo“não-pessoa”dasuaposteriorexistência
como“pessoa”.Esteargumentoéumatentativaderefutaranoçãodequea
vidadeumapessoacomeçanonascimento.

2.Anoçãodequeodireitodofetoàvidaémaiorqueodireitodamãede
controlaroqueestádentrodoseucorpo.Opontoaquiéque,namaioriados



casos,aexistênciaactualdamãenãoestáameaçadapornadadequeofeto
possaestar,nãosendooinversoverdadeiro.

Thomsondiscordacomambasasnoções.Comparaaprimeira,comafriezae
desprezo,comoargumentodequenuncasepodedizerquandoéqueuma
bolotadeixadeserumabolotaepassaaserumsobreiro.Oseuargumentoé
quebolotasesobreirosnãosãoamesmacoisa,eassim deveráhaverum
espéciedelinhadivisóriaemborasejadifícildizerexactamenteondeestá.

         Estaé,noentanto,umafalsaanalogia.Um fetoédiferenciadodeum
meninooudeum bebé,sendoalinhadivisóriapuraesimplesmenteo
momentodonascimento.Isto,maisqueumacondiçãobiológica,éuma
construçãosocialqueestabeleceomomentoem que,tradicionalmente,a
sociedadehumanarecebeoseuprimeirovislumbredepessoa.Actualmente
comasecografiastendemaesbaterestafronteira.

         Umabolotapareceeémuitodiferentedeumsobreiro,masumfetonão
parecemuitodiferentedeumrecémnascidoepartilhamuitascaracterísticas.
Defacto,poucodanaturezafísicadeumfetodiferedadeumrecémnascido.
Asbolotassãocertamentediferentesdesobreiros,masentrefetosepessoas
nãohá,emtermostradicionaisdelinguagem,omesmocontrastedeconceitos.

         Háquemsugiraquepodemosdizerqueumabolotadeixadeseruma
bolotaquandogermina,domesmomodoqueumóvulodeixadeserumóvulo,
ecomeçaaserumfeto,logoqueascélulascomeçamadiferenciar-se,cabeça
epescoço,narizededos,umcoraçãoabateremãosaagarrar.Istolevar-nos-
iaaoproblemadeestabelecerumalinhaentreoespermatozóideeoóvulo,e
detecidos,comoporexemplo,um pedaçodeunhaquepodem serusados
paraclonarsereshumanos,porumlado,eumfeto,poroutro.Nãoestabeleço
umafronteiraentreum óvuloeum feto,emboraalgumaspessoaspossam
pensarqueistoéumapossívelposiçãoatomar.

         Thomsonnãoinvocaesteargumentoporqueacreditaqueédifícil
estabeleceromomentoemqueumfetosetornanumapessoa.Domeuponto
devistaumpedaçodeunha,umespermatozóideouumóvulonãoevoluem
espontaneamentenum serhumano,nãosendoporissoum serhumano.É
claro,quemesmoum óvulofertilizadoprecisam deum úteroparase
desenvolveresetornarnum serhumano,masum pedaçodeunha,um
espermatozóideouum óvuloprecisam demaisdoqueisso!Além disso,é
difícilestabelecerexactamentequandoéqueumabolotacomeçaagerminar
ouumóvulodesenvolveórgãos,porqueistosãoprocessosgraduaisquenão
evoluem deformaapoderem dar-nosumalinhanítidacom opropósitode
podermosdefinir“assassínio”.

         DestemodonoqueThomsomseconcentroufoinosegundoargumento,
istoé,arelaçãoentreosdireitosdamãeeosdireitosdofeto.Ingenuamente,
elaimaginaum cenáriodealguém aacordarligadocostascom costasna
camacomumviolinistafamosoeinconsciente.Esteviolinistaprecisaqueos
rinsdestapessoafaçamotrabalhoqueosseusnãoconseguemfazer,assim



oseusistemacirculatóriotemestado,contraoseudesejo,ligadoaodaoutra
pessoaduranteum períododetempoquepoderiaserdenovemeses(ou
eternamente). Nãohaviamaisninguémcujogruposanguíneopermitisseesta
função.Destemodoodadorfoiraptadoetornadoinconscienteenquantoos
médicosligavamosseusdoiscorpos.

         “Oseudireitoàvidaémaisfortequeoteudireitoacontrolaroteucorpo”,
disseomédicoaodador.Thomsonassumequeamaioriadosleitores
concordarãoqueistoseriainaceitável.Seistoéinaceitável,argumentaela,
podeconsiderar-seaceitávelecorrectoterminarumagravidezqueseja
consequênciadeumaviolação(um cenáriodeinvoluntariedadesemelhante
aodoviolinista).

         Aspessoastêmdireitoàvidaapenassenãoforamconcebidasnuma
violação.Ou...todasaspessoastêm direitoàvida,mas...algumastêm
menosdireitoàvidaqueoutras,emparticular,...aquelasquedevemasua
existênciaaumaviolaçãotêmmenos.

         Háumafalhalógicanoseuargumento:abortarumfetoqueresultede
umaviolaçãoparecemaisaceitável(paramuitagente)queosoutroscasosde
abortonãoporqueunsfetostenhammaisdireitoàvidadoqueoutros,mas
porqueodireitodamãecontrolaroseuprópriocorpofoivioladoefoi-lhe
impostaumaresponsabilidadedetalmodograndequeultrapassa(naideiade
algumaspessoas)odireitodofetoàvida.Claroqueoshomensnãoficam
grávidos,eestanãoéumaopçãocom aqualoshomenssevejam
confrontados.Noentanto,ofactodequesejamapenasasmulheresaterque
fazerasuaopçãonãoéum argumentoquepermitaàsmulheresactuarem
imoralmente!Oshomens(em particularem tempodeguerraecenários
potenciaisdeviolação)estãofrequentementeemsituaçõesqueasmulheres
nuncaexperimentaram,eninguém dizqueestefactodesculpaactuações
imorais,taiscomocrimesdeguerra.

         AquiThomsondiscutecasosemqueavidadamãepoderáterminar(na
opiniãodosmédicos)seelalevaragravidezatéaofim,incluindocasosem
queagravidezresultadeviolação.Pôr-me-eidoladodopontodevistada
“sociedade”em atençãoaestescasos.Thomson,porseulado,põe-seasi
próprianapeledasmulheres,evêoabortocomoum actoperfeitamente
justificadodeautodefesa.Colocando-onocontextocerto,istopodeservisto
comoumaatitudedeauto-condescendênciaqueé.

         Aautodefesaécorrecta,dopontodevistaindividual,masasociedade,
emcertascircunstâncias,usa-lopassandosobreodireitodosoutrosàauto-
defesa.Porexemplo,oshomens(nuncaasmulheres)estãosujeitosa
recrutamentoparaaguerradeacordocomoscaprichosdospolíticos.Seos
homensestãosujeitosarecrutamentonointeressepúblico,porquenão
obrigarasmulheresa“recrutamentoparaconcepção”?Sendoeurecrutado
emtempodeguerraemandadoparaparticiparnumataquenoqualeusinto
queéprovávelaminhamorte,nãopossomatarosmeussuperiores
hierárquicoscomoargumentodeautodefesaeesperarqueotribunalmilitar



considerequeomeuobjectivodeautodefesasejajustificaçãosuficiente!

         Ouimagine-seumhomemsaudávelquetenhaoazardecasarcomuma
mulherqueconstantementelhecozinhealimentosdealtoteoremcolesterole
osujeiteaoestresseporchatear,bisbilhotar,etc..Seráqueotribunalpermite
aestehomemmatarasuaesposacomoactodeautodefesa?Nãomeparece.

Abortoparaoshomens

Umavarianterecentedotemadadecisãoparaoshomenséanoçãode
“abortoparaoshomens”,publicadonoportaldainternet
www.rickemerson.com/male_abortion.html:

Oabortomasculino...ésimplesmenteumaformadelibertação,quepodeser
assinadaporambasaspartesemqualqueralturaantesdoactosexual...seja
nosmomentosantes,ousejamesesantes.Oabortomasculinoestipulaqueo
homem desejacontinuarsem crianças,eseresultargravidezdarelação
sexualcom a signatária,ele fica livre de todos os compromissos e
responsabilidades,sendoaresponsabilidadedesermãe,delaeapenasdela.

Concordarãoasfeministascomisto?

Conclusão

Aleicriminaldeveráreporamoralidade.Oabortoéumaáreaemqueopoder

deumadaspartes(asmulheres)tem crescidoaopontodealeiestar

incapacitadaderegularasuamoralidade.Erasupostoasleisantiaborto

protegerem ascriançasantesdonascimentodasmulheresedosmédicos.

Comocrescimentodomovimentodosdireitosdosanimais,podemosjáestar,

ouestarprestesachegar,aumpontoemqueespéciesemviasdeextinçãoou

osanimaisdelaboratóriotenhammaisdireitosqueossereshumanosantes

donascimento!Étempodedizer,“Vamosprotegerosdireitosdoshomense

dossereshumanosnãonascidosprimeiro,epreocupemo-nosdepoiscomos

direitosdosanimais!”

 

CAPÍTULO12:LINGUAGEMSEXISTA:PENSARÁSATANÁSQUEÉHOMEM?

Questõeslinguísticas

MuitasfeministasargumentamqueDeusnãodeveráservistocomosomente



masculino.Algumaschegaramatéareferir-seaDeuscom“ela”.Masnuncaouvias

feministasreferirem-seaoDiabocomo“ela”.Porquê?Pretendemqueapenasas

coisasboasdavidasejafemininas?

Nospaísesocidentaisalinhafeministateminsistidona“linguagemsexista”.

Particularmentenosanúnciosdeempregos.Emlínguainglesa,emqueosnomesde

algumasocupaçõestêmterminaçãoemman(homem)começaramarecomendar

queestesnomesfossemsubstituídos.Porexemplofireman(bombeiro)por

firefighter,oudrafstman(desenhador)pordrafstperson.

Aprincipalrazãoinvocadaparaestasmudançaséqueseovocabuláriousandoos

termosnomasculinodiscriminaasmulheresporfazersuporqueseaplicaapenasa

homens.Isto,aparentemente,desencorajaasmulheresaconcorreremàsreferidas

posiçõesetornamenosprovávelquealguémasseleccioneparaestasposições.Este

éumargumentorazoável.

Masmuitasocupaçõesnãosãomuitoatractivasparaasmulheres,enestescasosas

alteraçõesdosnomesparece-lhesmuitasvezesperdadetempoededinheiro.Nãoé

comosetodasasocupaçõespredominantementemasculinasfossemmaisbem

pagasemaisatractivasqueasprofissõespredominantementefemininas!Muitas

delassãosujas,perigosasemalpagas.Muitosmaishomensquemulheresmorrem

emacidentesdetrabalho.Isto,porsisó,éoassuntodosdireitosdoshomens(Work-

DayDream,zohrab.org/199enslt.html#Dream).

Critériosduplos

Acampanhafeministaparaeliminaroduplocritérionalinguagem nãose
aplicaapenasatermosocupacionais.Palavrasdelínguainglesataiscomo,
chairman(presidentedeassembleia)ouspokesman(porta-voz)emesmo
termoscomochick(referidoamulheres)estãosobataquedasfeministas.
Tudobem,masmaisumavez,quandoimplicaestereótiposnegativos,elas
parecemquererdeixarostermoscomoestão,comoporexemplo,emgunman
(pistoleiro)em vezdegunpersonououtroigualmenteneutro.Desdequeo



termodenigraapenasoshomens,elasficamfelizes.Otermogunmanafecta
todososhomens,porquedáaideiadeapenasoshomensandaremamatar
pessoascompistolas.

Porque insistem as feministas em palavras sexualmente neutras para
algumascoisasmasnãoparaoutras?Porquequeremqueasmulheressejam
vistascomopotenciaischairpersons,masficamcontentesporsóoshomens
seremvistoscomopotenciaisgunmen.Asfeministasdizemfrequentemente
quepretendemigualdadeentrehomensemulheres,masnoquesereferea
linguagemsexistaéóbvioquetambémémentira.Asfeministasnãosãomais
quegruposdepressãoedevemsertratadosdeacordocomisso.

Eisumapassagemdolivrofeminista,Woman’sConsciousness,Man’sWorld,
por[JC1]SheilaRowbotham(1973,Baltimore:PenguinBooks)queestabelece
estecasorazoavelmentebem:[JC2]

         Alinguagemdateoriaexpressaapenasarealidadedosopressores.Fala
apenasparaoseumundoedoseupontodevista.Ultimamenteomovimento
revolucionáriotem quequebraraprevalênciadogrupodominantesobrea
teoria,temqueestruturarassuasprópriasligações.Alinguageméparteda
ideologiapolíticaedopoderlegislativo(pág.32-33).

         Concordocompartedestetexto.Oproblemaagoraéquealinguagemde
políticasexualépreponderantementealinguagemdasfeministas.Expressa
principalmentearealidadequeasfeministaspretendemmostrar.Falaapenas
paraoseumundoedoseupontodevista.Comosseusdepartamentosde
estudossobremulheres,osseusmeiosdecomunicaçãosocialdominados
pelofeminismoeosseusministériosdeassuntossobremulherestêm-se
tornadoasopressoresnassociedadesmodernasocidentais

         Poucassociedadestêmsidotãopoucomonolíticasoutotalitárias(epor
tantotempo)queoslegisladoresdoestado(quetêmsido,econtinuamaser,
principalmentehomens)quetêm controladoassubculturascontrolem as
teoriasabstractas.A sociedadetem sidousualmentedescentralizadao
suficienteparapermitirpelomenosalgum grau(normalmentegrande)de
autonomiaaosartistaseuniversitários,etc.,quecontrolam alinguagem
teórica.Istonãoédizerqueanarquiaouverdadeiraliberdadedodiscurso
sejam muitocomuns,masoquealgunspolíticosgostam dechamar“as
classesfalantes”têmtidosempreacapacidadedeespalharassuaspróprias
ideiasenormalmenteparaseuinteresse.

         Estassãonormalmenteideiasfrustradasdesdeosinfamesincidentes
dasperseguiçõesdosintelectuais.Sócrates(umavítimaderepressão),o
comunistaassassinodemassascambodjanoPolPot,eoimperadorchinês
QinShihHuang,porexemplo.Estesincidentestornaram-sefamosospelos
intelectuaisqueescreveram oslivrosdehistória,masestesincidentessão
relativamenterarosnocontextodahistóriacomoumtodo,eosintelectuais
sempreretomamocontrolodasociedade.AsideiasdeMnCarthenaAmérica,
porexemplo,foramextraordinariamentemalsucedidas,eHollywoodéagora



umpoderinternacionalsupremodepropagandadeesquerdaliberal.

         Agora,quandoosmodelosliberaisocidentaisdeliberdadeeconómicae
intelectualestãoespalhadosempaísesqueforamanteriormenteditaduras,na
nossa cultura ocidentalentregámos a liberdade intelectuala guardiãs
feministasdopoliticamentecorrecto.OsopressoresaqueRowbotham se
referiasãoentãoosregulamentadoresdateoriaacadémica,quecadavezem
maiornúmero,sãofeministas.Assim,osmovimentosmasculinosdevem
quebraraprevalênciafeministanasteoriassexuais:temosqueestruturaras
nossasprópriasligações.Alinguagemfeminista,comosseuslemas,éparte
dopoderpolíticoeideológicodosnossoslegisladores.

         Porqueéqueosdepartamentosgovernamentaiseosmeiosde
comunicaçãosocialordenamaosseusfuncionáriosqueusempalavrascomo
“chairperson”aomesmotempoquenãoseimportam com “gunman”?As
feministasachamcorrectoporqueosúnicosquesãodenegridoscomestes
termossãooshomens,oqueimplicaqueasúnicaspessoasqueusam
agressivamentepistolassãohomens.Poroutroladonãosedevedizer
“chairman”porquediscriminamosasmulheres,ealguémpodepensarqueas
mulheressãomenoscapacitadasqueoshomensparaestasposições.

Capturalinguística

Aquiomeupontodepartidaéumartigode1989deJanetHolmes,umabem
conhecidasociolinguístaefeminista.Oartigo,intituladoLinguisticCapture:
BreakingoutoftheLanguageTrap,atacouoalegadoefeitonopensamento
daspessoasda“novacorrecta”terminologiaeconómicaporum lado,ea
chamada“linguagemsexista”poroutro.

OtítulosugeriuaHolmesesuasleitorasondedescobrirumfimdoespectro
político,e“sexista”juntamentecom anovadireita.Masnãoháfaltade
feministasdedireita.Ofeminismofoiassociadocomaesquerdaporqueos
esquerdistastendemaencontrarcategoriasdepessoasoprimidasemtodoo
lado,enãoporcausadalógicadasrespectivasideologias.

Certamentequeomasculinismoeomovimentodoshomens,comoeuovejo,
podeapelaraqualquerpartedoespectropolítico.Defacto,pareceserocaso:
RichardDoyleéconservador,RodvanMechelenéumliberalmoderadoeJohn
Knightédedireita,masWarrenFarrel,FerrelChristenseneDavidAultsão
liberais.Seaculturapopularreconheceoscaminhosnosquaisoshomens
sãooprimidos,esperobemqueestesesquerdistasqueseopõemàrepressão
senosjunteenosapoiem.

Filiaçõespolíticasaparte,JanetHolmesnãodefineotermocapturalinguística
noseuartigo,maséclarooqueelapretendesignificarcomele.Talcomoos
computadoresprocessadoresdedados,todososseresvivosprocessam o
ambientequeosrodeia.Poroutraspalavras,elesinterpretameimpõemum
modelonoquepercebem aoseuredor.Consideroquecapturalinguísticaé



outro,emborasofisticado,exemplodestetipodeactocriativoquetodasas
formasdevidafazemdurantetodaavida.

         Nestesentido,osartistas“captam”oseuambientenassuasdescrições.
Osnossosolhosecérebros“captam”umapartedoambientequando
interpretamumdesenhocomosendoduasfacespretasouumcastiçalbranco,
comonofamosoexemplodasilusõesópticas.Eumadadateoriacientífica
(incluindoalinguística)“capta”arealidadedeummododiferentedaqueleque
outrasteoriasofazem.

         Nestabase,concordocom muitodoqueJanetHolmesescreve,por
exemplo:

...acrençadequealinguageminfluenciaasnossaspercepçõesdomundo,de
queafectaomodocomovemosarealidade,epodeservirparamantere
reforçarasjáexistentesdesigualdadesedesequilíbrios(página18).

e

Hácaminhosalternativos.Existem rótulosalternativos.Nãoháapenasum
mododedescreveromundo,enãosomosobrigadosaaceitarqualquerponto
de vista do que está a acontecer.De facto podemos argumentar
razoavelmentequealteraralinguageméumaestratégiapossívelparaalterar
asatitudesepercepçõesdomundo.

também:

...asmudançasquefazemos,taiscomoousodeliberadodaterminologianão
sexista,sãoopçõesimportantesquereflectemumdesejodemudaropoder
políticoinstituído.

efinalmente:

...precisamosdeestarconstantementevigilantesdequenãopermitimosque
relaçõesdepoderinjustassereproduzam poraceitaçãoirreflectidade
representaçõesparticularesdarealidade.Precisamosdenãonosdeixarmos
controlareoprimirpormodelosdanossapróprialinguagem.Temossempre
umaopção.Oqueéimportanteéqueaexercitemos.

         Euvejootermo“sexista”(nãoemsipróprio,masdomodoquetendea
serusadoparaapelaraqualquercoisaqueasfeministasdiscordem)como
servindo “paramanterereforçarasdesigualdadesedesequilíbriosjá
existentes”.

         Vejamosum exemplodosmeiosdecomunicaçãosocial,queparece
bastantemaissobcontrolototalitáriodasfeminazis.Noiníciode1990,houve
um caso bastantepublicitado deum homem no Canadáquematava
estudantesdeengenhariafemininasporque(deacordocom osmeiosde
comunicaçãosocial)eraanti-feminista.Apesardeposteriormentesesuicidar,



aminhaintençãonãoéaclamá-loprimeiromártirdaresistênciaanti-feminazi,
ouqualquercoisadogénero.Noentanto,ouvioutraversãodestanotícia
noutroprogramanoticiosoquefluentementeodescreviacomo“sexista”.Os
meios de comunicação socialusaram simplesmente os dois termos
sinonimamentemasnuncajustificaramporqueeraeleanti-feministaouque
ideologiatinha.

          As existentes desigualdades e desequilíbrios da sociedade
neozelandesaespecificamente,esociedadeocidentalem geral,em queas
mulheressãodesignadasde“minoriaoprimida”(enquantosãodefactouma
maioriaprivilegiada),sãomantidosereforçadospelousoperversodotermo
“sexista”paraexprimiraexpressãodeopiniõesanti-feminazi.Exemplode
capturalinguística.Hámuitasubjectividadeenvolvidanadecisãodequandoe
ondeareferênciaasexoegéneroéapropriadaoudesapropriada.Porexemplo,
Vetterling-Braggin(SexistLanguage:aModernPhilosophicalAnalysis,Totowa,
New Jersey:Rowman and Littlefield 1981) faz algumas alegações
controversassobreotermo“sexista”eassumequetodaagenteconcorda
comela:

         O argumentoquenósnormalmenteusamosparadistinguirfrases
“sexistas”de“nãosexistas”nãoédescabido.Porexemplo,paraoconjuntode
sentenças

1.“Asmulheressãoterríveiscondutoras.”

2.“Elaéumborracho.”

3.“Algumasmulheresconduzemmal.”

4.“Elaéumamulheratraente.”

podemosdizerqueasduasprimeirassão“sexistas”equeasoutrassão“não
sexistas”. (página1)

         Disparate.Osestudosdascompanhiasdesegurosrotineiramente
concluemqueoshomensjovensestãomaisfrequentementeenvolvidosem
acidentesdecarrodoqueoutrosgrupospopulacionaisdesexoouidade
diferente.Alguémjáargumentouqueestaconclusãoésexista?Duvidoquea
maioriadasfeministasconsiderem“sexista”dizerqueoshomensjovenssão
piorescondutores.Defacto,umacompanhiadesegurosnaNovaZelândia
anunciourecentementenatelevisãoqueofereciaprémiosàsmulheres
condutorascomajustificaçãodequeelassãomelhorescondutorasqueos
homens!Estesanúnciosbaixaram detom apósosprotestosdoshomens,
incluindoeupróprio,masadiscriminaçãoanti-masculinatorna-semaisséria
quandoafectaoseubolso!Estousegurodequeestastaxasdiferenciais
seriamconsideradasilegaissefavorecessemoshomens!

         Demodosimilar,pensoquesealguémdisserqueasmulheressãomás
condutorassendoasuaexperiência,nãodeveráseracusadodesexismo.



Muitasvezesotermo“sexismo”temsidousadocompoucocuidadosobreo
seusignificado.Mesmoosdicionáriosestãosujeitosaerrohumano.Por
exemplo,aediçãode1974dodicionárioMerriam-Websterdefinia“sexismo”
comoseapenasasmulherespudessemservitimasdele:

                  Sexismo...:Prejuízooudiscriminaçãocontraasmulheres.

         Éumaindicaçãodequeasociedadeganhoualgumamaturidadeofacto
deomesmodicionárionumaediçãode1999(www.britannica.com)definir
“sexismo”domodoseguinte:

1.Prejuízooudiscriminaçãobaseadaem sexo;especialmentecontraas
mulheres.

2.Comportamento,condiçõesouatitudesquepromovem estereótiposdos
papeissociaisbaseadosnosexo.

Noentanto,estascontinuamaserdefiniçõessexistasde“sexismo”devidoà
mençãoespecialquenelassefazàsmulheres.Indiscutivelmente,adefinição
de1974éaindamaissexistaqueade1999.Ointeressanteéquesoba
definiçãode1974,éimpossívelparaum homem reclamarquealgum
acontecimentocontrasisejasexista.Istoéumaboademonstraçãodopoder
daspalavras!

         Naprática,apalavra“sexista”temsidomanipuladadetalmodoquepor
vezesparecesignificarexactamente“aquiloqueasfemenistasnãogostam”.
Porexemplo,quandoaUniãodeEstudantesdaUniversidadedaTasmânia,
Austrália,votouem1999acriaçãodeposiçãode“representantedoshomens”,
houve um jornal que afirmou que este movimento era sexista!
(www.news.com.au/news_content/state_content/4375467.htm).

         Pessoalmente,devodizerqueteruma“representantedasmulheres”sem
umaposiçãoequivalenteparaoshomenstem sidoocúmulodosexismo
(comoparaoponto1dadefiniçãodesexismode1999),eatentativade
estabelecimentodeumequivalentemasculinonauniversidadedaTasmânia
apenasiriaequilibrarosexismopreviamenteexistente!Aideiadequeas
mulheressãooprimidaseoshomensnão,éumestereótiposexista,etendo
representantes especiais,ministérios e departamentos apenas para as
mulhereseassuntosdemulheresconstituisexismoatendendoàsecção2da
suadefiniçãode1999.

         Em 14deAgostode1991,um jornalsuburbano,oWainuiomata
Advertiser,foiforçadoporumacartadomeuadvogadoapublicarumpedido
dedesculpasamim.EutinhaescritoumacartaareclamarqueoParlamento
tenhafeitoumdebatesobre“asmulhereseasfamílias”,quandonuncatinham
feitoumsobre“oshomenseasfamílias”.Ojornalimprimiuduasrespostasà
minhacarta,dando-lhesostítulosde“respostaaumacartasexista”e“outra
respostaaum sexista”,respectivamente.Umavezquenãohaviaqualquer
conteúdosexistanaminhacarta,ojornalfoiforçadoadesculpar-seporter



chamado“sexista”àquiloquequeriamapelidarde“anti-feminista”

         Parecemaisnotórioqueasmulheres,emgeral,tendemacometermais
errosdeconduçãoqueoshomens(provavelmentemenosperigososqueos
quecometem oshomensjovens),eporissoalgunshomenspodem terum
pontodevistanegativodasmulherescondutoras.Possivelmentetambém
porqueesteserrossãodiferentesdosqueoshomenstêm tendênciaa
cometer.

         Aspessoasdeambosossexossãomotivadasasentireexpressara
ideiadequeaspessoasconduzemmal,vistoqueamáconduçãopodeser
perigosaelevarafrustraçãoenervosismonaestrada.Domesmomodo
classificarafrase“elaéumborracho”comosexistaignoraosfactoresóbvios
doestiloedocontexto.Paraumhomemqueésexualmenteatraídoporuma
mulheremparticularpodenãohaveroutraexpressãoemocionaleestilística
queexpresseaosseuscompanheirosexactamenteaquiloquesãoosseus
sentimentos sobre essa mulher.É simplesmente ridículo dizer,como
Vetterling-Bragginsugere,queestehomemdeveriaterdito“elaéumamulher
atraente”.

         Umamulherheterossexualpodedizê-losobreoutramulher,masmuitos
homensheterossexuaisprecisam deconter-separaseexpressarem nestes
termosneutrosequaseobjectivos.A atitudeimplicitanasugestãode
Vetterling-Braggin’saparececomoseoshomensdevessem tereexpressar
apenasasatitudesqueasmulheresteriamemrelaçãoaoutrasmulheres.Isto
écompletamenteinaceitável,nãorealistaemesmosexista!Pararepetiro
pontodevistadeJanetHolme:

         Hácaminhosalternativos.Existemrótulosalternativos.Nãoháapenas
ummododedescreveromundo,enãosomosobrigadosaaceitarqualquer
pontodevistadoqueestáaacontecer.Defactopodemosargumentar
razoavelmentequealteraralinguageméumaestratégiapossívelparaalterar
asatitudesepercepçõesdomundo.

         Osdoispodem jogarnestejogo.Usandotermoscomo“feminazi”e
“masculinista”,oshomenspodemdefender-seasipróprioseadquiriralguns
direitos,mesmonospaísesocidentais.Oproblemaéqueofeminismo,noseu
aspectopolíticomaisdoqueteórico,éessencialmenteumaformapersistente
deintroduzirtensãonasociedade.Porconseguinte,istocolocaamulhernum
papeltradicionaldeesposaenervante.Oshomensnãotêm um paralelona
história,eéaté“cobardia”paraum homem atacarumamulher(mesmoa
feminazis).Tambémnãoésocialmenteaceitávelparaumhomemadmitirque
amulhertemmaispoderemcasa.

         Ouvidizerdeumhomemquetinhaescritoemvárioslocaisdesuacasa
coisasdogénero,“aquiquem mandasoueuetenhoautorizaçãodaminha
mulherparaodizer.”Nocapítulosobre“afraudedodomíniomasculino”,refiro
queistoéumametáforaparaosistemapolíticonospaísesocidentais
actualmente.Amenosqueoshomensadoptemtácticassemelhantesàsdas



feminazis,nãohávirtualmentelimitenomodocomoasfeministaspodem
destruiroestatutodohomem nassociedadesocidentais.Destemodo
precisamosdemaishomensdoqueaquelesquesãosuficientespara
protestar,gritarerosnaràs(seráousadodizê-lo)cadelasquemordam a
qualquerum quetenhaacoragem delutarpelossimplesdireitoshumanos
doshomens.Asfeministascomeçam aestartãodescuidadasqueestão
inclinadasaterpor“homem autêntico”apenasaquelesmeninosbonitose
mansinhosquefazemtudocertinhonumsistemacadavezmaismatriarcal.É
precisocoragem paranosaguentar-mosaosseusgolpesbaixos.Voltando
novamenteàterceiracitaçãodoartigodeHolmes:

...asmudançasquefizemos,taiscomoousodeliberadodeterminologianão
sexista,sãomudançasimportantesquereflectem um desejodedesafiaro
poderinstalado.

         O poderpolítico no mundo ocidentalgeralmente adapta-se às
prioridadesfeministas.Podemosconstatá-loporcomparaçãodascondições
actuaiscomascondiçõesdeháumaspoucasdécadasemrelaçãoaoaborto,
igualdade salarial,legislação sobre violação,legislação sobre divórcio,
atitudesemrelaçãoaoassédiosexual,legislaçãosobreviolênciadomésticae
poraífora.Paranãomencionarqueamaioriadoseleitoressãomulheres.
Certamente,que os representantes que elegem são essencialmente
masculinos,masestesrepresentam aconsciênciafemininaedefendem os
assuntosfemininos.

         Asactivistasfeministascaptaram onossosentidolinguísticoda
realidadeeestãoaincluí-lonasuaordemdetrabalhos.ParareferirHolmes
novamente:

         ...precisamosdeestarconstantementeconscientesdequenão
permitiremosrelaçõesdepoderinjustasquereproduzidasporaceitação
irreflectidadomodelodanossalinguagem.Temossemprealternativa.Oqueé
importanteéusá-la.

         Otempodeaplicarasnossasalternativaséagora.“Épegaroulargar”.

Poderelinguagem

Elshtain(1982)éoutrotrabalhofeminazisobrearelaçãoentrepodere
linguagem.Elacita,com aparenteaprovação,apassagem seguintede
Rowbotham(1973):

Alinguagem dateoriaexpressaapenasarealidadedosopressores.Fala
apenasparaoseumundoedoseupontodevista.Ultimamenteomovimento
revolucionáriotem quequebraraprevalênciadogrupodominantesobrea
teoria,temqueestruturarassuasprópriasligações.Alinguageméparteda
ideologiapolíticaedopoderlegislativo(pág.32-33).



Nocontextodofeminazismo,noentanto,esteargumentopodeserentendido
globalmente como um grande tema sobre teoria de política sexual
desenvolvidapelasfemininazis.Podemosconcluirpeloacimaexpostoqueà
medidaquepolíticasexualcomeçouafazerpartedaordemdetrabalhosdas
feminazis,têmsidoelasquetêmoprimidooshomens,etemsidoopontode
vistadoshomensquetemsidoesquecidoouraramentetidoemconta.

Noutroscapítulosdesenvolvereiestetemacom maisdetalhe.Poragoraé
suficientefazernotaradistinçãoentreoambientesocialpré-feministaeo
presentematriarcadonassociedadesocidentais.Então,comocontinuaa
acontecerem muitospaíses,oshomenscorrem omundoem benefíciode
todaapopulaçãohavendoumequilíbrioentreosdireitoseresponsabilidades
nospapeisdohomemedamulher.Actualmente,apresunçãoideológicade
opressãopeloshomenstemdadocartabrancaàsfeministasparacolorirem
cadaaspectodasociedadecomumtomanti-masculino.Asfeministasusam
alinguagemcomoinstrumentonestacruzadaanti-masculina.

 

Conclusão

Muitasdasinconsistênciasehipocrisiasdofeminismotalcomoépraticado,
resultam deumapráticadevitimização.Istoébaseadonumaanálise
simplistaeingénuadanaturezadopoderpolítico(verocapítulosobre“a
fraudedodomíniomasculino”).Armadasdoqueéumdireitodelas,mascujo
sentidoéerróneo,asfeministasestãoatomarcontadalinguagem assim
comodeoutrosaspectosdanossasociedade.Ondeosseusargumentossão
justificados,devem seraplicadosdeformaconsistente,masondeforem
falaciosos,oslinguistasdevem sentir-sesuficientementelivresparaos
refutarem.Istopressupõemedidaspolíticasquepermitamàsuniversidadeso
restabelecimentododireitoàliberdadedeconsciênciapré-feminista.

CAPÍTULO 13: ENDOUTUCAÇÃO PELO COMPLEXO MEIOS DE
COMUNICAÇÃOSOCIAL/UNIVERSIDADE

Mentirassobreaopressão

            Numafloresta,umhomemcomumamotosserraestáemnotóriaminoriaem

relaçãoàsárvores,masquemtemrealmentepoder?Numasociedadedemocrática

bemordenada,osmembrostípicosdamaioria,ouosupostogrupodominante,têm

menospoderqueosmembrosindividuaisdegruposdepressãobem organizados

políticaecomercialmentetaiscomoaOrganizaçãoNacionaldaMulheresnoEUA.A

maioriasilenciosapodeseramaioria,masoseusilêncioéasuaruína.

         Opoliticamentecorrectoéaideologiadominanteentreoestratosocial



endoutucado*elegisladornospaísesocidentais.Pelotermo“endoutucado”,refiro-

mesimplesmenteasistemasdeeducaçãoemeiosdecomunicaçãosocialdos

paísesocidentaisquetêmumfortecarizdeendoutrinaçãoemcertosvalores.Estas

pessoasgraduadasporinstituiçõesaltamenteconceituadasassimilaramgrande

quantidadedeendoutucação,esãoassimvistoscomocapazesdecontrolara

educação,meiosdecomunicaçãosocial,emecanismosgovernamentaisque

perpetuamestaideologia

         Esteconceitoprecisaqueseractualizadoeteremcontaainformação
também disponívelna internet.Globalmente,a internettem sido uma
importanteforçadeliberalizaçãoetem permitidoaoshomenstorneara
tendenciosidadedosmeiosdecomunicaçãosocialedivulgarem asua
mensagem directamente aos outros.No entanto,onde há instituições
infiltradasnainternet,hátambém oarrastarconsigodetendenciosidades
feministas.

         Porexemplo,oportalgratuitoGeocities,especialmenteantesdeser
tomadopeloYahoo!,erafortementeanti-masculino.Durantemuitotempoeu
tive lá uma página de Direitos dos Homens
(www.geocities.com/CapitolHill/6708),quando um motorde busca foi
instaladonoGeocitieseeufizumabuscaa“DireitosdosHomens”,asúnicas
indicaçõesquerecebifoidesítiosdehomossexuais.Depoisdeterreclamado
sobreistoaoCapitolHill,oassuntofoiresolvido,mastivegrandesproblemas,
atéparaobter respostasaomeucorreioelectrónicodaGeocities.Mesmoa
divulgação electrónica de notícias através do The ScoutReport,era
normalmentedivulgadoatravésdeum sítiofeminino,apesardosmeus
protestos.Mesmoquandofaziapartedeumsítiosobreasaúdemasculina,
faziapartedeumsítioprincipalmentesobremulheres!

*Original indoctucated(N.doT.)

 

         Domesmomodo,eufuiumdosprimeiroseditoresvoluntáriosdaOpen
Directory(http://dmoz.org),queconstituiuabasedoNetscape,entreoutros.
Candidatei-me à edição de uma categoria sobre “sociedade/direitos
humanos/direitos dos homens”, para equilibrar a categoria
“sociedade/direitoshumanos/direitosdasmulheres”,masfoi-medistribuídaa
categoria“sociedade/homens”,semumapalavradeexplicação.Obviamente
queseriam prejudicadossetratassem dosdireitosdoshomensnamesma
base dos direitos das mulheres.Deste modo crieiuma categoria
“sociedade/homens/direitos dos homens”,com várias subcategorias,e
coloqueiaquiosdireitosdoshomensem igualdadehierárquicacom os



direitosdasmulherescolocandooproblemaemconselhodeeditores.

         ComaajudamassivadeumactivistadeLosAngeles,construíumalista
maisde1100URLssobredireitosdoshomens.Masoeditorrespondeu-me
reclamandoqueasecçãodedireitosdoshomenstinhamuitomaisURLsque
asecçãodedireitosdasmulheres,equetinhaquesefazeralgumacoisapara
evitaristo.Respondiqueconsideravaestaatitudehipócrita,amenosqueele
tentassecorrigirestedesequilíbrionomundoemgeral,ondeosdireitosdos
homensestavammaisafectados.Nadamaisadizer,elenãorespondeu,ea
OpenDirectoryarranjouumpretextoparamedespedirdeeditor.Onovoeditor
cortouonúmerodeURLssobreosdireitosdoshomenspelomenosametade.
OnúmerodeURLsdasmulheresaumentou,eaúltimavezquevi,asURLs
sobreosdireitosdasmulheresultrapassavaasdoshomens.Taléaigualdade
nomundofeminista.

Atendenciosidadenasuniversidades

Nuncadevemossubestimarainfluênciadasuniversidades.Asuniversidades
administramconhecimentosetécnicas,mastambéminstigamvaloressociais
epolíticosatravésdasocializaçãoemgrupoeagitaçãopolíticaqueláocorre,
assimcomotendênciasatravésdosmateriaiseconteúdosdoscursos.

Porexemplo,em 1987fizum cursodefrancêsem tempoparcialna
universidade,ondetínhamosquefalaremfrancêssobreumalistadetemas
incluindo“asituaçãodasmulheresnaNovaZelândia”.Estetemaassumia
implicitamentequeamulhersofriadiscriminação,eencorajavaasestudantes
femininasareclamarsobreissoemcursosquenãotinhamnadaavercom
EstudossobreMulheres!Apesarde“asituaçãodohomemnaNovaZelândia”
nãofazerpartedalistadetemas,acabeiporterautorizaçãoparausá-locomo
omeutema.Estatendenciosidadeéumacaracterísticarotineiranoscursos
universitários.

Em 1999namesmauniversidade,fizum cursosobreacivilizaçãochinesa,
queconstavadeensaiosescritos.DoisincluíamaposiçãodamulhernaChina
comotópicospossíveis,masmaisumavez,nenhum sobreaposiçãodos
homensnaChina.Parao primeiro ensaio,aprofessoranão medeu
autorizaçãoparaescreversobreoshomensnaChina,peloqueeuescrevi
sobreasmulheresmasfazendoacomparaçãocomoshomensnaChina.No
entanto,osegundo,ofereciaapossibilidadedosalunosdaremoseupróprio
títuloaoensaio,peloquetivepermissãoparaescreversobreoshomens.O
que é interessante é que as mulheres também sentem esta mesma
tendenciosidade,especialmenteem cursosdeEstudossobreMulheres.Por
exemplo,umamulherchamadaSoniacontaasuatentativadeescreversobre
oabusoderapazes.Primeirorejeitaram oseuartigoporque“nãoestava
escritodeumaperspectivacentradanamulher”,esóaceitaramoartigoapós
tersidomodificado(members.tripod.com/peterzohrab/298enslt.html#Sonia).



Distorçõesdopoliticamentecorrecto

         Asfeministasdominam asociedadecom asuapropaganda.As
estaçõesdetelevisãodifundem estapropaganda,oeleitoradoacredita na
imagem apresentada,eospolíticosrespondem àspressõesdosseus
eleitores.Éassim queistofuncionaeasfeministassabem-no.Claroqueo
negam eafirmam queoDireitodomina.Aqualquergrupoqueconsiga
convencerosistemaeducacionaldequeéoprimido,épermitidopelosmeios
decomunicaçãosocial,sistemaeducativoegovernoquedissemineasua
propagandacomosefosseumaverdadeuniversal.Háalgumasdécadasatrás
asfeministasforamnomeadasporta-vozdogrupomaisoprimido,istoé,as
mulheresbrancas.

         Vê-seistoconstantementenosprogramastelevisivosamericanose
ingleses.Porexemplo,naestaçãoamericanaADC,programaSundayEvening
Newsde15deNovembrode1999(horaneozelandesa),foiapresentadouma
reportagem sobre “os filhos da América”
(abcnews.go.com/onair/dailynews/americas_sons.html) que referiu três
estatísticasnegativassobreosrapazesnosEUA:quesãomaisdelinquentes
queasraparigas,quecometemmaisassassíniosqueasraparigas,equehá
umarelaçãoentrerapazesetendênciaparaosuicídio.Poderíamosesperar
queaterceiraestatísticafossesobreporqueéqueosrapazescometem
proporcionalmentemaissuicídiosqueasraparigas,masistoporiaosrapazes
nopapeldevítimas.Entãooqueéapresentadaéumaestatísticasobreporque
équeosuicídioentreosrapazessubiu112%,oqueasfeministasgeralmente
atribuemàincapacidadedoshomenslidaremcomasuaperdadepodersobre
asmulherese,porisso,serumafalhamasculinamaisqueumavitimização.

         Éimportantenãoseringénuosobreosmeiosdecomunicaçãosocial.Os
jornalistassãopredominantementedeescolasdeesquerdaliberalque
suportam ofeminismo.Acreditoquemuitosdelessejam deliberadamente
tendenciosos.Partedestaminhaevidênciaprovémdeumprogramatelevisivo
denotícias,datadode1960,em queMalcolm Xafirmounosmeiosde
comunicaçãosocialqueosbrancoseramtodosiguaisevalorizouosnegros
atravésdeumapropagandapositivasobreosnegros.Elogiouopoderdos
meiosdecomunicaçãosocial,dandooexemplodecomoeram capazesde
colocarosinglesesaoladodosrussosecontraosalemãesdurantea
SegundaGuerraMundial,eafavordosalemãesecontraosrussosdurantea
GuerraFria.

         Osjornalistasdeesquerdaliberalqueestavam preparadospara
implementarestaspolíticasestãobastanteaptosaaplicá-laaoutrosassuntos,
taiscomoofeminismo.Nãoestáclaroseestãoainventarumanovapolítica
ouacontinuarumapráticajáexistenteentreosseusamigosnosmeiosde
comunicação social.No entanto,seisto tem funcionado bem durante
quarentaanos,éprovávelquecontinueafazerefeito!

         Osuportedadopelosmeiosdecomunicaçãosocialtem tidogrande
importâncianaforçaquetêm asfeministasnospaísesocidentais,enas



fundospúblicoseprivadosquetêm sidocolocadosàsuadisposição.As
feministasatingiram esteobjectivoàmuitotemponospaísesocidentais,e
estãoagoraausarasNaçõesUnidasparapenetraremnoTerceiroMundo.As
provasdocrescimentodoseupodersão:

2.     Onúmerodegruposdemulheresaoperarememcadapaís;

3.     Aquantidadededinheirodogovernoqueconseguem;

4.     Aquantidadedecoberturadosmeiosdecomunicaçãosocial;

5.     Onúmerodeministrosdosassuntosdasmulheres(ouseuequivalente)
nospaísesocidentais;

6.     Onúmerodecursosdeestudossobremulherespagospelodinheiro
público;

7.     AquantidadedelegislaçãofeministaquefoiaprovadadesdeaSegunda
GuerraMundial;

8.     Amaneiratendenciosacomoasescolasensinamosassuntasfeministas.

Osmasculinistasparecem terpoucaesperança(oumedo)deserem vistos
comoumgrupodeprotestodetendênciadedireita.Istoporqueasfeministas
dominam acoligaçãoqueformaoesqueletodospartidosdeesquerdanos
paísesocidentais,forçandoosmasculinistasaprocuraremaliançasàdireita,
mesmoquenãosejamdaextremadireita.Noentanto,asituaçãopodenãoser
assimtãolinear,vistoquenaNovaZelândiaoMinistrodaJustiçadogoverno
decentroesquerdaanunciourecentementeplanosdeintroduzir,pelaprimeira
vez,umaleiem queasmulherespudessem sercondenadasporcrimes
sexuais,eestátambém aconsiderarumarevisãodealgunsaspectosdas
maistotalitáriaseanti-masculinasleissobreafamília.

         NOmovimentodoshomens,háum certoressentimentopelofactode
queaúnicacategoriadehomensquepodematrairpublicidadeedinheiropara
osproblemasdesaúdesãooshomossexuais,parapublicidade,investigação
etratamentodaSIDA.Seriabomqueosmovimentosmasculinospudessem
aproveitarestainfluentepolíticahomossexualparabenefíciosmaisalargados
àsuasaúdeemgeral.Infelizmente,oshomossexuaissãovistosporalguns
movimentosdeactivistasmasculinoscomoaliadosdasfeministasehostisà
famíliatradicional.

Opressãoepluralismo

Umdosprincípiosfundamentaisdafilosofiaamericanaé,claro,opluralismo,
oquepressupõecompetiçãodeinteresses.Noentanto,acontecequeos
excessosdofeminismodãooutravisãosobreosvíciosevirtudesdo
pluralismo.Opontodevistafeministadaopressãoéextremamentesimplista.



NoseulivroPolityandGroupDifference:ACritiqueoftheIdealofUniversal
Citizenship,IrisYoungargumentaque,comoalgunsgrupossãorelativamente
privilegiadoseoutrossãooprimidos,umaestruturapolíticabaseadana
universalidadeapenasreforçaadesigualdade.

O argumento de Young depende fortemente de um consenso entre
esquerdistaseliberaissobreofenómenoda“opressão”,vistoqueafilosofia
dasuaargumentaçãocontraanoçãodecidadaniauniversalassentano
princípiodequeasociedadecontémgruposquesãooprimidos,nosentidode
queosseusmembrossãoincapazesdeexercerasuainfluênciapolíticacomo
ofazemosoutrosdosoutrosgrupos.Éinteressantequeeladáumaindicação
explícitadoquequersignificarcomisso:

Resumindo,umgrupoéoprimidoquandoocorreumaoumaisdasseguintes
condiçõesatodosougrandepartedosseusmembros:1)osbenefíciosdo
seutrabalhoouenergiavãoparaoutrossem queelesprópriosbeneficiem
deles (exploração);2)São excluídos da participação na maioria das
actividadessociais,oquenanossasociedadesignificaprincipalmentelocal
detrabalho(marginalização);3)Vivemetrabalhamsobaautoridadedeoutros,
etêmpoucaautonomiaeautoridadesobresipróprios(faltadepoder);4)São
estereotipadoscomogrupoaomesmotempoqueasuaexperiênciae
situação não tem visibilidade na sociedade em geral,e têm pouca
oportunidadeepoucaaudiênciaparaexpressarem assuasexperiênciase
perspectivasem eventossociais(imperialismocultural);5)osmembrosdo
gruposofrem aleatoriamentedeviolênciaeassédiomotivadoporódiodo
grupoopressoroumedo”.(Young1990,128)

YoungcontinuanalistadosváriosgruposdosEstadosUnidosqueconsidera
oprimidos.Alistaéencabeçadapelasmulheres,eincluiváriosgruposéticos,
eaindaoshomossexuaisfemininosemasculinos,ospobres,asclasses
trabalhadoras,osidososeosdeficientes.

OdicionárioMiriam-Websterdefine“opressão”como“umexercícioinjustoecruelde

poderouautoridade”.NemtodososcincocritériosdeYoungabrangemaopressão

actual.Elesforamdesignadosparaseajustaremàsmulheresnasociedade.Oquinto

critério,porexemplo,édemasiadovagoparaterqualquerutilidade.Oassédiopode

tomarváriasformas,física,verbal,emocionalemental,enãoéverdadequeapenas

osgruposdominantesdasociedadeestejamsempreemposiçãodeassediaros

outros.Oseusegundoeterceirocritérios,domesmomodo,têmmuitoavercomas

mulheres,maspoucoavercomopressãocomonormalmenteéentendida.

Defacto,peladefiniçãodeYoung,muitasmulheresoprimemhomens.Nostermosdo



critério1),oshomensquecombatemnalinhadafrenteemtempodeguerra,expondo

-seaomedo,aprivaçõesfísicasepsicológicas,àpossibilidadedeseremferidos,

mutiladosoumortos,estãoaserexploradoseoprimidospelasmulheres.

         Istoéaindamaisnotórioseoshomensforem voluntários,em vezde
recrutados,vistoqueapressãosocialde“serhomem”emsituaçãodecrise
nacionalébastantesevera.Asituaçãoéparticularmenteflagranteempaíses
em queasmulherestêm direitodevoto,evotam governosqueordenam a
mobilizaçãodetropas,sehouverem mulheresnogoverno,seasmulheres
constituíremamaioriadoeleitorado,ouseachefiadogovernooudoestado
fordeumamulher.Nanossahistóriarecente,aguerradasilhasFalkland,
ocorreuquandoachefiadoestado,achefiadogovernoeamaioriado
eleitoradodaInglaterraerammulheres.

         OprimeiroestadodaJugosláviaeraocidentalnasuacultura,masa
guerracivilentreSérvios,CroataseMuçulmanosfoitravadaessencialmente
porrecrutasmasculinos(claro).Com oshomensnocampodebatalhanão
houvesinaisdefeministasareclamarem igualdadenaobrigatoriedadedo
serviçomilitar.Asexigênciasfeministasnodomíniodoserviçomilitarlimitam-
seaprestarcuidados,emesmoassimsóparavoluntárias.Aobrigatoriedade
ésóparaoshomens.

         Além disso,entreasváriascomunidades,também nãohásinaisde
mulheres,quesejam maispacifistasqueoshomensem casodeserem
atacadas.Oúnicorelatodeumamulherenvolvidanumalutafoiumcasode
uma atiradora furtiva.Um atiradorfurtivo,é claro,um combatente
relativamenteseguro,masmesmoassim,estamulherfoitomadapelosmeios
decomunicaçãosocialvistoqueeraumaexcepçãoàregra*.Semdúvidaque
algumaimprensatêm umaagendapró-feministasecreta,etentam dara
impressãodequeasmulherescombatem arduamente,sem oescreverem
explicitamente.

         OcasodeIsraeléfrequentementecitadocomoumdospaísesondeas
mulheressãorecrutadasaoladodoshomens.Mas,também aqui,sãoos
homens,nãoasmulheres,quecombatemnalinhadafrente.

         OquartocritériodeYoung(imperialismocultural)aplica-setambémaos
homens,em váriosgraus,nospaísesocidentais.Comogrupo,oshomens
destespaíses,sãocatalogadospelasfeministas,devioladoreseassassinos
potenciais.Aomesmotempoassuasexperiênciasesituaçõescomohomens
nãosãonotóriasparaasociedadeemgeral.Têmpoucaoportunidadeepouca
audiênciaparaaexpressãodassuasexperiênciaseperspectivasemeventos
sociais(imperialismocultural),vistoquehárelativamentepoucosgruposde
pressãoquerepresentemosinteressesdoshomens

NahistóriadePortugaltemosapadeirinhadeAljubarrota.(N.doT.)



 

         Oprefácio“Manualdeigualdadedeoportunidadesnoemprego”da
ComissãodeDireitosHumanosdaNovaZelândiaestabeleceque“oshomens
quenãoestejam nosgruposreferidos(váriosgruposétnicoseoutras
minorias)nãoestãoincluídasnestemanual,comtratamentoespecial.”Deste
modoqualquerhomemquepretendareclamarqueestáemdesvantagem,em
comparaçãocomasmulheresemqualquerlocaldetrabalho,nãotemonde
classificarasuareclamação.

         Mas poderão os homens estarem desvantagem?Sim,podem.
Lembremo-nos que há algumas profissões,tais como educadores e

professoresde1ociclo,ondeaforçalaboralépredominantementefeminina.
Há muitos homens que preferem ensinarcrianças,a trabalharcomo
carpinteirosnaconstruçãocivil.Umarazãoporquenãoofazeméporqueo
salárioémelhornaindústriadeconstrução.Opagamentoémelhorporuma
razão puramenteeconómica,porquedeoutro modo ninguém quereria
trabalharnumlocaldetalmodoperigosoedesprestigiante,enãoporsero
trabalhodasmulheresqueédesvalorizadocomoasfeministasreclamam.
Sãotambémasmulheresqueforçamoshomensaprocurarempregostendo
em vistaodinheiro,maisdoqueasatisfaçãopessoal,porquepreferem
encontrar-se,namorarecasarcomhomenscomdinheiro,enãocomhomens
satisfeitos com as suas carreiras, embora mal pagos (ver
members.tripod.com/peterzohrab/199enslt.html#Dream).

Temapolíticadeoportunidadesiguaiscriadooportunidadesiguais?

Poderemosserlevadosapensarqueapolíticade“oportunidadesiguaisno
emprego”tem provocadoalgum equilíbrio,colocandomaishomensem
profissõescomoeducadoresouprofessoresdeprimeirociclo.Istocomeçaa
agoraapassar-senaNovaZelândia.Agoraquesereconheceuquea
educaçãodosrapazesémaisdemoradaqueasdasraparigas,empartepor
faltademodelosmasculinosnosectoreducacional.

Osprofessoresdeprimeirocicloepré-primáriosganharam recentemente
paridadesalarialcomosprofessoressecundários,tornandoentãopossívelo
equilíbriodeprofessoresfemininosemasculinosnospróximosanos.

Noentanto,em muitospaísesocidentais,porqueasmulherestêm muitos
gruposdepressãoenquantooshomenstêmpoucos,apolíticade“emprego
igual”égeralmenteinterpretadacomopromoçõesproporcionais,istoé, que
asmulheresultrapassememnúmerooshomensqueremforçalaboralquer
emcargosdedirecção.Seriarazoávelteraproximadamenteomesmonúmero
dehomensemulheresnoensinoprimárioepré-primário,queraensinarquer
em lugaresdedirecção.Nestecontextodirigi-meàComissãodeDireitos
Humanosparareclamarsobreumaempresadeentregasqueanunciounum
jornalquenuncacontratariaumhomem.Istogerouconfusão,eeunãofuio
primeiroareclamar,masamulhercom quem faleinaComissãojátinha
pensadonoassuntoosuficienteparadizerquetinhasidoum enganoda



empresa.

Noentanto,começouareclamarqueem instituiçõesondeprevalecem os
homensalgumasvezesentrevistavammulheresapenasporumaquestãode
aparência,nãotendodetodointençãodecontratarmulheres.Atépodeser,
masistonãoérazãoparaqueoutrasempresasdeixemdecontratarhomens,
vistoquedoiserrossomadosnãofazemumacontecimentocorrecto!Nãoé
estaaatitudequedeveríamosesperardeumaComissãodeDireitosHumanos
pagacomodinheirodoscontribuintes,eresultadofactodeoshomensserem
umaminorianasociedade.Desdeaícontinueiacorresponder-mecom a
ComissãodeDireitosHumanossobreváriosoutrosassuntos,efiqueicoma
certezadequenãoerammaisqueumabasedepoderfeminista

         OquintocritériodeYoung(sofreraleatoriamenteviolênciaeassédio)
aplica-se também aos homens:Eu tenho sido assediado e atacado
fisicamenteporfeminazis(num localdetrabalhodominadopormulherese
tendênciaspolíticasdeesquerda)quemequiseramintimidarcomopotencial
activistamasculinoecensuraraexpressãodepontosdevistataiscomoos
expressosnestelivro.

Propostasfeministas

Youngfazassuaspropostasalternativasdemodocomosesegue:

Declaro,então,oseguinteprincípio:Umpúblicodemocrático,desdequeesteja
constituído,deveráprovermecanismosparaumarepresentaçãoefectivae
reconhecimento dosdistintosanseioseperspectivasdosseusgrupos
oprimidos e desfavorecidos. Esta representação de grupo implica
mecanismosinstitucionaiserecursospúblicosquefinanciem assuas
actividades:1)auto-organizaçãodosmembrosdogrupodemodoaque
adquiram osentidocolectivoeum entendimentodassuasexperiências
colectivaseinteressesnocontextodasociedade;2)Publicaçãodasanálises
dogrupoem comoaspropostasdapolíticasocialosafecta,egerareles
próprios propostas políticas,em contextos institucionais em que os
executoressãoobrigadosamostrarquetomaramassuasperspectivasem
consideração;3)Terpoderdevetocom vistaapolíticasespecíficasque
afectem directamenteogrupo,porexemplo,direitosreprodutivosparaa
mulher,ouousodereservasparaosamericanosnativos(ibid,págs128-129).

Oprincipalproblemadoacimaexpostoé,comoYoungadmite,aquestãode
saberexactamentecomoéqueasociedadedeterminaquaisosseusgrupos
quesãoosoprimidosoudesfavorecidos.Eladáumapropostadedefiniçãoda
próprianoçãodeopressão,maspermaneceoproblemadafaltadeum
mecanismoobjectivoqueumadadasociedadepossausarparadeterminar
ondeéqueestadefiniçãoseaplicaaoseuprópriocaso.

Youngtrabalhanumcontextodeumauniversidadedeesquerdaliberal,onde
existeumconsensosobrequemsãoosoprimidoseosopressoresdeuma
sociedade,istoé,acoligaçãodevítimasdasmulheres,doshomossexuais,



dasminoriasétnicaseraciaisedosdeficientes.Esteéoconsensosimplista
frequentementeusado.Esteconsensoé,elepróprioopressivo,vistoquetorna
difícilparaosgruposquenãoforampremiadoscomaambicionadaetiqueta
de“oprimidosedesfavorecidos”persuadiremalguémdaseriedadedosseus
apelos,particularmenteseoconsensojáosestigmatizoucomaetiquetade
opressores.

         Oshomenstêm grandedificuldadeem serem aceites(numabaseem
quesãooprimidospelasmulheres)como“gruposoprimidos”,vistoqueas
mulherestêm,desdehámuitotempo,ganhoestatutoreclamandoqueos
homensasoprimem!Embora,comovimososhomenssejamoprimidosnos
termosdetrêsdoscincocritériosdeYoung:exploração,imperialismocultural,
eimposiçãodeviolênciaeassédio.

Propagandaepoderdosmeiosdecomunicaçãosocial

Noiníciodestecapítulo,falámossobreopoderdeum homem com uma
motosserranumafloresta.Nasecçãoanterior,falámossobreopressão,queé
umtipodeabusodepoderporumapessoaougrupo,emdetrimentodeoutra
pessoaougrupo.Poderécomoquelidamospolíticos,etodososassuntos
querespeitamaosdireitosdoshomensedasmulhereslidamcompoder.

Então,oqueéexactamentepoder?Poderécapacidadedesefazeroquese
pretende,oufazercom queoutraspessoasfaçam aquiloquepretendemos
queelasfaçam.Algumaspessoaspodem fazerdistinçãoentreestasduas
formasdepoderdizendoqueacapacidadedefazeroquesepretendeé
“autonomia”,e“poder”temaverapenascomarelaçãocomoutraspessoas.
Infelizmente,istoé,talvez,um pontodevistaingénuo.Qualquercoisaque
queiramosfazerenvolvealgumacompetiçãocomosoutrosou,emmenorou
maiorgrau,algumadiminuiçãodasualiberdadeouqualidadedevida.Assim
temosqueterbastantepoderparafazeraquiloquequeremos,porquemuitas
destasactividadesdecorrem noseiodealgumaresistênciaporpartede
outraspessoas.

Asocializaçãotemquever,emgrandeparte,comaaprendizagemdoslimites
danossaautonomiaoupoder.CatharineMacKinnoneoutrasfeministas
falaramsobreistonocontextodegénerocomomeiodelimitaropoderdas
mulheres.Noentanto,osseusargumentossãounilateriasesuperficiais,
comoosãonormalmenteosescritoresfeministas.Qualfoiexactamenteo
poderdosjovensrecrutadosparaaguerradoVietname,enquantoassuas
irmãsenamoradasestavam confortavelmenteem casaafazerem estudos
sobremulheresououtrasactividadessimilares?Homensemulheressão
ambossocializadosparaaceitaremlimitesaoseupoder,eomitodohomem
todopoderosoéumdosqueasfeministasconstruíramparaatrairsimpatia
paraasmulheres.

Oantigohistoriadorgrego,Tucídides,apresentouum definiçãomuitocínica
(mas válida)de liberdade.Dizia qualquercoisa como:Liberdade é a



capacidadederestringiraliberdadedosoutros.Istoéequivalenteanegara
vantagem daalternânciapolítica,umavezquehásemprevencedorese
vencidos.

         Porestainterpretação,porexemplo,osEUAconstituemopaísmaislivre
domundo,sendomesmolivresdeinibiçõesdeforçasexterioresnasua
políticainternacional,esãomesmocapazesdeimporasuainterpretaçãode
moralaomundoemgeral.Aocontrário,aRússiaéincapazdeimporasua
interpretaçãoem assuntosdemoralmesmonoseuquintal(porexemplo,
BósniaeKossovo),ondeasuainterpretaçãodiferedadosEUA.ARússiatem
tidoquesesubmeteraopodereconómicodosEUA,quenãoestarão
disponíveisparaajudaraRússianasuacriseeconómicaseestasemostrar
demasiadoindependentenoqueconcerneaoKossovo,porexemplo.No
Kossovo(outroexemplo),ossérviosforamlivresdeoprimiremosalbanesese
protegerem osciganos,mas(naalturaem queescrevoestelivro)os
albanesescomeçamaterliberdadedeoprimiremossérvioseciganos.

         OliberalismoconvencionaldoséculoXXsaldou-se,naprática,por
procurarosgruposoprimidoseaumentarasuaautonomia.O exemplo
clássicofoiotratadodeVersailles,queterminouaPrimeiraGuerraMundiale
redesenhouomapadaEuropaaolongodedivisõesétnicas,dividindoo
impérioaustro-húngaro.Infelizmente,quandoesteprincípioseaplicaà
políticainterna,oquevemoséumaminoriadepessoasdespreveligiadasque
nãocaememnenhumadascategoriasalvoderecursosoucompaixãoextra.
Poroutraspalavrasacoligaçãodasvítimasganhouliberdadeescravizandoa
maioriasilenciosa.

         Subitamente,asnossasdemocraciascomeçaramparecer-semaiscom
ditaduras.Numaditadura,parecequeumapessoafaztudooquequeretem
podereautonomiaabsoluta,oquenãoécompletamenteverdade.Os
ditadorestêm sortesetiverem um períodobreveem quepodem fazer
absolutamentetudooquequerem,apartirdaítêmquecomeçaraolharsobre
oombroedebaixodacamaàprocuradepotenciaistraidoresparasipróprios
eparaoseupaís.Paracombaterestestraidoresactuaisoupotenciais,os
ditadorestêm queserbastanteperspicazes.Têm queformaralianças
pessoaiseinternacionais,acalmarpessoas,gruposdepessoaseestados.
Têm também quecriaredisseminarpropagandaparapersuadiropovoa
concordarcom eles(usandoosmeiosdecomunicaçãosocial,entreoutros
instrumentos).

         Oqueéquedistingueumaditaduradeumademocracia?Amaior
diferençaéométododesubstituirogoverno.JúlioCésar,BenitoMussolinie
AdolfHitlersãoexemplosbem conhecidosdeditadoreseuropeuscujo
domínioterminouviolentamente.Césarfoiextremamentepopularcomalguns
sectoresdopovo.Foiaelite,maisqueosseussúbditos,queacharamqueera
necessárioassassiná-lo,mesmosabendoqueerademasiadotardepara
restaurararepública.

         Masopontodesemelhançaentreasdemocraciaseasditadurasaque



mequeroreferiréousodepropagandaedosmeiosdecomunicaçãosocial.
Osmeiosdecomunicaçãosocialsãomuitopoderosos,comoGoebbelssabia. 
Eleestavaconscientedanecessidadedeocultardaaudiênciaa“arte”dos
meiosdecomunicaçãosocialusandoanalogiashistóricas,maisdoquede
fazerumagrandepropagandapolítica.

         Sehouverem váriasfontesdenotícias,sehouverem váriospontosde
vistaesetodostiverem aproximadamenteamesmaparcelademercado,o
problemanãoserágrande.Noentanto,emmuitospaísespequenos,agrande
maioriadapopulaçãoobtémamaioriadasnotíciasedoscomentáriosdeuma
únicafonte.Atelevisãoporcaboeporsatélite,comassuasdúziasdecanais
sãorarosnocontextointernacionalatéàbem poucotempo.Também os
meiosdecomunicaçãosocialocidentaisexpressampoucospontosdevista,
especialmentenohorárionobredatelevisão.Opoliticamentecorrectodomina
porqueéasintoniadamaioriadosjornalistas.

As pessoas referem frequentemente conceitos do tipo “o poderdo
conhecimento” ou “poder da informação”,mas raramente parecem
compreenderqueistoseaplicaàpolíticacomoatudooresto.Osmeiosde
comunicação social,especialmente antes da Internet,controlaram a
informação.Istopareceter-lhessubidoàcabeça,emmuitoscasos.Algumas
pessoasdosmeiosdecomunicaçãosocialadquiriramoestatutodeestrelas.

Conclusão

Com poucasexcepções,opontodevistafeministadominaactualmenteas
principaisfontesdenotíciasatravésdosEUA,Canadá,Europa,Austráliae
NovaZelândia.Apesardasfeministasafirmaremocontrário,istodá-lhesuma
espéciedeinfluênciaqueassentanopoderdeimporaquenóslemos,vemos
eouvimossobreoassunto.Istolevantaaquestão,denoqueéquese
tornaramosnossosideaisdemocráticos?

Qualquerpessoaoumovimentopolíticoqueaspirelutarcontraosvaloresque
foramabsorvidosnoseiodopoliticamentecorrectotemqueentenderopoder
dosmeiosdecomunicaçãosocialedasuniversidadeseomodocomo
exercemasua“indouctucação”.Ocenáriodopoliticamentecorrectonoqual
vivemoséorwellianonasuanegligênciaedesprezopelaverdade.Estaéa
situaçãoactual.Comotodasasguerras,aguerradossexosseráganha
procedendodaanáliseàestratégia,daestratégiaàtáctica,edatácticaà
acção.

CAPÍTULO14:AFRAUDEDODOMÍNIOMASCULINO
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         Afraudedodomíniomasculinoèacrençaerradadequeaspessoas
(maisespecificamenteoshomens)em posiçãodeautoridadeem sistemas
democráticosusamoseupoderparabeneficiarprincipalmenteacategoriade
pessoas(categoriadehomensem particular)aquepertencem.Nospaíses
ocidentais,oslideresmasculinosestãoacessíveisapenasaumapequena
porçãodassuasclientelas(entreelasosgruposdemulheres)etendem a
ignorarosapelosdosgruposdehomens.

         Defacto,paraverum exemplodestafraude,nãoprecisamosmaisdo
querepararnocasodoPresidenteBillClintoneMonicaLewisky.BillClinton
foitãopró-feministaqueaprincipalrazãoqueevitouquefossedestituídopor
perjúriosobreasuarelaçãoextra-conjugalcomMonikaLewinskyfoioapoio
organizadodomovimentofeminista.Asfeministasestavamgrataspeloapoio
àcausadoabortoeporpermitiroshomossexuaisnasforçasarmadas.

         Noentanto,com todoestepoder,ofeminismoébasicamenteuma
ideologiadestituídadeinteligênciaqueconsegueassuasvitóriasatravésde
umacombinaçãodeinsolência,mentirasdescaradas,distorçãodeideiase
chantagem emocional,maisdoqueatravésdeméritointelectualnosseus
argumentos.KateMillet,porexemplo,éum nomeimportantenahistória
intelectualdo feminismo moderno,apesarda sua argumentação ser
abundanteemerros:

         Seconsiderarmosum governopatriarcaumainstituiçãopelaqual
metadedapopulação,quesãoasmulheres,écontroladapelaoutrametade
quesãooshomens,osprincípiosdopatriarcadoaparecememduasvertentes:
Oshomensdevem dominarasmulheres,eoshomensmaisvelhosdevem
dominarosmaisjovens(KateMillett,1972:SexualPolitics.London:Abacus.
Pág.25).



         EstaéadefiniçãodepatriarcadodeMillet.Oseupontocrucialéanoção
de“controlo”.OqueMilletquerdizercomestetermoéseguidamentetornado
claro:

Anossasociedade...éumpatriarcado.Ofactoéevidenteserepararmosqueos

militares,aindústria,atecnologia,asuniversidades,aciência,apolíticaeasfinanças,

emresumo,todopoderdeumasociedade,incluindoaforçacoercivadapolícia,está

totalmenteemmãosmasculinas(ibid,pág.25).

Comoumaboaregraprática,sequisertestarafraquezadosargumentosdealguém,

bastaprocurartermoscomo“éevidente”,“evidentemente”,“éóbvio”ou“obviamente”.

Istomarcaafraquezadosargumentosdeumoradorouescritoreéusadocomosua

necessidadedeseconvencerasipróprio. Nestecaso,afraquezaéofactodeque

porhavermaishomensnestasprofissões,nãoimplicarqueelescontrolemas

mulheresmaisdoqueosoutroshomens.Oshomenspodemocuparposiçõesde

maisaltoestatuto,masocupamtambémamaiorianasposiçõesdemaisbaixo

estatuto.Emaisimportante,seaforçacoercivadapolíciaédirigidaprincipalmente

contraasmulheres,porqueéqueoshomensconstituemagrandemaioriadospresos

pelapolícia?

Asfeministasassumem queoshomenspromovem normalmentemaisos
interessesdoshomensqueosdasmulheres,oqueraramenteéocaso.É
verdadeque,oshomensalgumasvezesdesconsideraram asperspectivas
femininas em certos assuntos,mas isto foi contrabalançado por
cavalheirismopaternalista,quelevouaotratamentodasmulheresdeforma
maisbrandaqueoshomens.Actualmente,nassociedadesocidentais,a
propagandafeministaestáaimporideologia,epoucoshomensestão
conscientesdasposiçõesfeministasem todososassuntos,enquantoos
pontosdevistapró-masculinossãodenegridosouignorados.

         Asfeministasfemininas,poroutrolado,têmusadooseupoderquase
exclusivamente para beneficiaras mulheres.Porexemplo,a ministra
neozelandesadosassuntosdasmulheres,ChristineFletcher,usouoseu
poderparacriaraposiçãodeDelegadodeSaúdedasMulheresnoseu
ministério.Fê-losemamínimatentativadeprovarqueasmulherestêmmais
necessidadedecuidadosdesaúdequeoshomens,quenãotêm nenhum
DelegadodeSaúdedosHomens



         De facto,podemos afirmarque as sociedades ocidentais são
actualmentematriarcais,ospolíticosmasculinossãoosfuncionáriospagos
dasfeministas.Oqueconstatamoséquenosúltimosdoisséculosahistória
ocidentalestárepletadeexemplosem quegovernospreponderantemente
masculinospromulgaramlegislaçãoquebeneficiavamaisasmulheresqueos
homens.DesdeoséculoXVIII(verocapítulo15paraumaretrospectiva
histórica),quegovernosprincipalmentemasculinospromulgam legislação
dandoàsmulheresodireitodevoto,estabelecendoigualdadedesaláriospara
asmulheres,liberalizandooaborto,aumentandoaspenasporviolação,epor
aífora,tudosemprotegerointeressedoshomensnafamília.

Políticavaginal

         Muitosdosexecutivosdasinstituiçõespolíticaspodemserhomens,mas
têmfeitoecontinuamafazerpoucoemfavordoshomensemuitoemfavor
dasmulheres.Porquê?

         Osexecutivosmasculinosestãosujeitosapressõesdemulheres
individuais(amigas,membrosdafamília,etc),eaindagruposdepressão
femininos.Ofeminismocriouolema,“opessoalépolítico”,tornandoassimo
quartonum campodebatalha,forçandooshomensaescolherentreoseu
casamentoeosseusprincípios,entreamoreintegridade,entreasaúdeea
pobreza.Aspolíticasfeministascontribuíram muitoparaaconversãoda
famíliadeumsósalárioemfamíliadedoissalários.Enquantoanecessidade
detrabalhadoresaumentouaomesmoritmodesempreaofertaquase
duplicouem poucosanos.Ossaláriosestagnaram enquantooslucros
aumentarameosexecutivosmasculinosqueprosperaramemresultadotêm
um interesseocultoem perpetuarosistemafeministaeapoiarosexismo
feminista.

         Eisumexemplodecomportamentomasculinofeminista:Numencontro
regional,emqueestivepresentenaqualidadederepresentantedauniãodos
professores,opresidente,queeracompanheirodeumadestacadafeminista,
começouoencontroinformando-nosem quepisoestavam ossanitários,
dizendo,textualmente,queasportasdossanitáriosfemininosfuncionavam
comumcódigo,masosmasculinosnão,porqueoshomenseramdemasiado
estúpidosparaentenderem códigos!Ninguém protestousobreestasaída
altamentesexista,maslogoqueolhouaolongodasalarecebeuolharesde
apoiopeloseucomportamentoporpartedasmulheres.Imagine-seareacção
queseriasesetivesseditoqueasmulhereseramdemasiadoestúpidaspara
entenderemfechadurasdecódigo.

         Comopodemelascontinuaraterestecomportamento?Ondeestãoos
gruposquefalam afavordoshomens?Onúmerodegruposdepressão
femininosexcedemlargamenteosdoshomens.Porexemplo,emDezembro
de1999,umapesquisano“AltaVista”sobredireitosdoshomensdeuum
resultadocom 2.256páginas,enquantofazendoamesmapesquisapara
direitosdasmulheresdeu30.527páginas,istoé,17,5vezesmais.Aevidência



decomoasfeministasdominamosassuntosdecaráctersexualprovémdo
factodeasvozesmasculinasqueselevantamnestaáreaseremsilenciadas
pelapressãoopressivafeministasobreosexecutivospolíticos.Nestabase,
podemossugerirqueasmulherestêmcercade17,5vezesmaispoderqueos
homensnassociedadesocidentais.

         Háváriasformasdepodernasociedade:

1.     Opoderdosexecutivos,taiscomoospolíticosejuizes;

2.     Opodermilitaredapolícia;

3.     Opoderdosmeiosdecomunicaçãosocial;

4.     Opoderdosistemaeducacionalparainculcarvalores;

5.     Opoderdosgruposdepressãoparainfluenciarosmeiosdecomunicação
social,políticoseburocratas;

6.     Opoderdosburocratasparainterpretarlegislaçãoeregulamentos.

Esteúltimotipodepoderestátambém actualmenteem grandepartenas
mãosdasmulheres:Osestudostêmmostradoqueoshomensseconcentram
maisem empregosqueenvolvem trabalhocom objectos,enquantoas
mulheresseconcentrammaisemocupaçõesquelidamcomopúblico.

         NaNovaZelândiaoshomensultrapassamemnúmeroasmulheresnas
seguintesactividades:

7.     Agricultura,florestaepesca,numarelaçãode107300para49900;

8.     Trabalhosmanuais,numarelaçãode195000para86300;

9.     Construçãocivil,numarelaçãode195300para12500;

10.   Transportes,armazenagemecomunicações,numarelaçãode70300
para34000.

Poroutro lado,asmulheresultrapassam em número oshomensnas
seguintesactividades:

a)     Educação,numarelaçãode89600para41000;

b)     Saúdeeserviçosàcomunidade,numarelaçãode98400para23100.

Noutrascategorias,comoporexemplo,“vendasporgrossoeretalho”,
“serviçospúblicosefinanceiros”,“outrosserviços”e“nãoespecificados”,os
homenseasmulheresestãopresentesem quantidadesaproximadamente
iguais.EmboraestesnúmerossejamosdaNovaZelândia,osnúmerosnão



sãosignificativamentediferentesnoutrospaísesocidentais.Istodáàs
mulheresumadesproporçãodepodernaadministraçãoeinterpretaçãodeleis
eregulamentosqueafectam asvidasdehomens,mulheresecrianças.
Semprequeum homem ourapazcontactacom um profissionaldeserviço
social,um professor,um psicólogo do tribunal,etc.,essa pessoa é
provavelmenteumamulher,ousenãofornessemomentoumamulher,éum
membrodeumgrupoprofissionalfortementedominadopormulheres.

Misandrianamoda

Actualmente,ofeminismoestátãonamodaqueanetadeMussolini,líderde
umpartidoneo-fascista,seassumiucomofeminista.Noentanto,ofeminismo
doséculoXXestáalojadoprincipalmenteemtendênciaspolíticasdeesquerda,
particularmenteomarxismo.Estaéapartedoespectropolíticoquegostade
usarapalavra“opressão”.

Sem dúvidaqueváriosgruposétnicosousociais“oprimem”outrosgrupos
étnicosousociaisemtodoomundo,emváriosgrausedediferentesmodos.
Masarelaçãoentrehomensemulheresémuitomaiscooperativadoquea
relaçãoentregruposétnicos,porquehomensemulheresprecisam(ainda)uns
dosoutrosparaconstituirfamília.Osgruposétnicosnãosãonormalmentetão
indispensáveisunsaosoutros.

Destemodoaplicaromodelodaopressãoarelaçõeshomem-mulhersótem
sidopossívelanívelacadémicoforçandooshomensàresignaçãoefazendo-
ostemerpelassuascarreirasoucasamentossemanifestarempublicamente
a sua discordância.Assim o campo dosestudossobremulheresfoi
intencionalmenteisoladodanecessidadedorigordeumaanáliseacadémica,
oquelhepermitiuumanaturezainteiramentepolémica.

         Ironicamente,háumacontradiçãoconsiderávelentreavisãomarxistae
feministadanoçãodepoderpolítico.Omarxismodefineum “capitalista”
como alguém que faz dinheiro de dinheiro,isto é,que directa ou
indirectamentefazdinheiroapartirdotrabalhodeoutraspessoas,maisdo
quedoseuprópriotrabalhoprodutivo.Oscapitalistasusam oseudinheiro
para influenciaro sistema político,incluindo os executivos,que são
normalmenteelespróprioscapitalistas.Paraosmarxistasnãointeressaa
classedeondeprovémosexecutivosdesdequehajaevidênciadequetomam
decisõesafavordeumaclasseparticular.Osmarxistasdeverãoachareste
pontodevistasimplistaeingénuo.

         Asfeministas,porseulado,confiamfortementenafraudedodomínio
masculino.Apontam onúmerodeexecutivoscomoevidênciadequeo
sistemapolíticofavoreceoshomens.Istoéextremamentesuperficialetem
florescidoapenasdevidoàfaltadeintelecto,deobjectividadeedeempenho
masculinoem estudosnestaárea.Destemodo,osestudossobremulheres
sãorealmenteumaideologiamaisdoqueumadisciplinaacadémica.Comotal,
asuapopularidadedeveentraremdecadência.



         Asideologiassãoconsanguíneasdasreligiões.Comoasreligiões,uma
ideologiatalcomoofeminismoouomarxismo,émaisoumenoscompatível
comqualquerposiçãodaevoluçãopolíticanomundoreal.Todososteólogos
e ideólogos merecedores do seu titulo podem explicar qualquer
acontecimentocomosendoirrelevanteparaassuascrenças,eporcompatível
com elas.Noentanto,asreligiõestêm outrauniversalidadequelhesdão
maiordurabilidadequeasideologias.Osdesastrespolíticos,económicose
militarestendemaseratribuídosaosgovernanteseàsuaideologia,maisdo
queàreligião.Destemodoasideologiasvãoevêm.

         Omarxismojánãoémaisaforçaquefoi.Ofeminismotempermanecido
paraalémdaquedadomarxismo,etemtendênciaaenfraquecercomaqueda
deste,devidoàuniãodefactoentreosdois(porexemplo,TheDialecticofSex:
TheCaseforFeministRevolution,ShulamithFirestone,1971).Ofeminismo
começouporserumaideologiasemvalor,masrapidamenteevoluiueganhou
estatuto.Istoajudaaremoveracegueiradoshomenshipnotizadospelosseus
gritosdeopressão.Defacto,estousatisfeitoporaNovaZelândia(no
momentoemqueescrevoestelivro)terumaprimeiraministra,umalíderdo
principalpartidodaoposição,umachefedajustiça,eumapresidentedamaior
empresadopaís(aTelecom),vistoquetornadifícilàsfeministassustentarem
quetodasasmulheressãovítimasdo“patriarcado”.Comoasfeministas
consolidaramoseupoder,opovoveránelasaautoridade.Comestetipode
situaçãotornar-se-áevidenteasituaçãoquedurantetantotempotentaram
esconder,oquenãoajudaasociedademascontribuiparaoseudeclínio.

         Outro factorde destruição do feminismo é a sua mentalidade.
Tipicamente,istoatingeoshomenscapitalistasbrancoscomoagentesde
opressão.Devidoaodeclíniodomarxismo,noentanto,poucosembarcam
actualmentenestaideia.Omarxismoestevenavanguardadapesquisasobre
minoriasoprimidas.Asuaestratégiafoiidentificareunirestesgruposnuma
espéciedecoligaçãodevítimas,ou“esquerdaalargada”.Ofeminismofoi
rápidonaproclamaçãodequeasmulherestambém eram umaminoria
oprimida (apesardeestarem normalmenteem maioria).Isto tornou o
feminismoeomarxismoaliadospolíticosnaturais.Comafaltadesuporteda
teoriapolíticadomarxismo,asfeministastêmqueseconverteraocapitalismo
semperderemoseuestatutodevítima(Porexemplo,FireWithFire:TheNew
FemalePowerandHowtoUseIt,NaomiWolf,1994).Destemodo,elastêm
tidopoucosucessoemlidarcomtransiçãomantendointactooseuestatuto
devítima.

         Noentanto,serácontraproducenteparanóssentarmo-nossobreas
mãoseassumirmosqueaguerrajáestáganha!Qualquerumconscientedo
malperpetradopelasfeministasquererácontribuirparapôrumfimnistotão
depressaquantopossível.Assimqueofeminismoatingiroseuauge(oque
nãodeverádemorarmuito),algunsdosnossosesforçosserãocanalizados
paraum projectodemundopós-feminista,ondeosdireitoshumanoseos
interessesdoshomens,mulheresecrianças(nascidasounão)serãotidosem
conta.



OfeminismodeFirestone

ShulamithFirestoneéumainfluenteescritorafeministaqueusouomarxismo
comopontodepartida.Começouporcitareelogiaroteóricocomunistade
séculoXIXEngels,apesardesaberquenãoiriasuficientementelonge:

Engelsnãoviuqueadivisãooriginaldotrabalhoeraentreohomem ea
mulhercomoobjectivodeeducarascrianças.Noseiodafamíliaomaridoera
oproprietário,aesposaomeiodeprodução,eascriançasotrabalho,eesta
reproduçãodaespéciehumanafoiumsistemaeconómicoimportantedistinto
dosmeiosdeproducção(Firestone,TheDialecticofSex,1971,NewYork:
Bantam,págs.4-5).

Mesmosetivermosumpontodevistacurtoefísicodareprodução,aanálise
deFirestoneémuitodistorcida.Ohomem,talcomoafêmea,épartedomeio
dereprodução,emuitosactosdepenetraçãosexualsãonormalmente
necessários por cada fertilização.Além disso,o homem despende
normalmentemuitomaisenergianocoitodoqueamulher.Sehouverem
preliminares,comoéfrequentementeocasonassociedadesmodernas
ocidentais,ohomemétipicamentemuitomaisenérgicotambémnestafase.

         Alémdisto,o“proprietário”finaldascriançasvariamuitodeculturapara
culturaedeépocaparaépoca.Otestefinal,devodizer,équemficacoma
tuteladascriançasnocasodeseparaçãooudivórcio.Nomundoocidental,é
quasesempreamãe.Assim,nomundoocidentalcontemporâneo,pelomenos,
amulheréa“dona”do“produto”.Emcercade90%doscasos,deacordocom
oconsensodosactivistasdosdireitosdospaisnainternet,asmãesficam
com atutelatotaldassuascriançasapósodivórcioouseparação.Esta
tendênciacontraospaistomaporvezesaformade“doutrinanaturalde
criação”,istoé,acrençadequeapessoaquetemmaiscontactonodia-a-dia
comacriança,éamelhorparaficarcomatuteladacriançaapósodivórcioou
separaçãodospais.

         Éum factobem documentadoqueospaistêm grandedificuldadena
obtençãodatuteladevidoaumperversopreconceitoanti-paiquecontinuaa
existir em muitos tribunais de família
(www.deltabravo.net/custody/index.shtml).

         Aindamais,areproduçãopropriamenteditaincluitodososanosquesão
devotadosàcriançanaalimentação,alojamento,educação,etc..Normalmente,
comoprincipaisassalariados,ospaisdespendemumaproporçãosubstancial
doseutempoesalárioparaestefim.Se,comoacimareferido,éamãequeéa
verdadeira“dona”dascrianças,entãoérealmenteamãequeexploraopai
nestesistemaeconómicoparticular.Quandotomamosconsciênciadesta
situação,vemosqueoshomenssãoaverdadeiraminoriaoprimidadaactual
sociedadeocidental.Elesconstituemaverdadeiraminoria,enãoasmulheres,
quesãoumamaioriaprivilegiadatrávestidaspelasfeministasdeminoria
oprimida.



         Acomparaçãodasmulherescom asminoriasoprimidastem sido
geralmentefeitadeummodocompletamentedesequilibrado.Asuaprocura
desemelhançasentreasmulhereseosgruposgenuinamenteminoritários
tem sidomaisqueumapequenatendência.Asdiferençasóbviasentreas
mulhereseasminoriasgenuinamenteoprimidas,poroutrolado,tem sido
propositadamenteampliado.Porexemplo:

1.Asmulheresestãonumericamenteemmaioria;

2.Asmulherestêmumaesperançamédiadevidasuperioraoshomens;

3.Éfeitamuitomaisinvestigaçãosobresaúdefemininaquesobresaúde
masculina;

4.A ginecologia éuma especialidadeautónoma da medicina,maso
equivalentemasculinoestáincluídonageneralistaurologia;

5.Asmulherestêmdireitodevoto,masnãotêmodeverdeserviçomilitarou
um serviçoalternativoem paísesondeesteexiste,comoporexemplo,
AlemanhaouEUA;

6.Emcasodeseparaçãoémuitomaisfrequentequeatuteladosfilhosseja
dadaàsmãesqueaospais.

7.Muitosmaishomensquemulheresestãonaprisão.

Hárazõesobjectivesparaasalteraçõesrecentesnasrelaçõeshomem-mulher:
apílulacontraceptiva,instrumentosdepoupançadetrabalhodomésticoea
mecanizaçãodotrabalho.Porelespróprios,estesdesenvolvimentos,forama
portadeaberturadotrabalhoàmulher,oqueteveumefeitodominónanossa
sociedade:asatitudescontraoassédiosexualmudaram,oslocaisdecomida
rápidaentraram em grandeexpansãovistoquemenosmulheresestãoem
casaafazerasrefeiçõestradicionais,etc..Apropagandafeministafacilitou
esteprocesso,masdemodonegativo.Etiquetandoasmulheresdeminoria
oprimida,obtiveram paraelasprópriasum númerodeprivilégios(comopor
exemplo,aquaseautomáticatuteladascriançasemcasodeseparaçãoou
divórcio)a somaràqueles de que já gozavam como resultado do
cavalheirismomasculino.

Ironicamente,asfeministasacreditamnassuasprópriasmentiras.Elasnormalmente

nuncaprocuramaigualdadecomoshomensemáreasondeoshomensestãoem

desvantagememcomparaçãocomasmulheres.Dequantasmanifestaçõesjáse

ouviufalarondeasmulheresexigiamserrecrutadasparaoserviçomilitarnamesma

basedoshomens?Certamente,muitasfeministassãosuficientementedesumanas

parausaremassuasposiçõesdepoderparafazeremavançarasuacausa.Atéque



ocorramestasmudanças,seráumaboaideiapromoveraindamaismulheresa

posiçõesdeaindamaispoder?Comodizo“falsoprofeta”:

Nãohárazãoparaexaltarosmeigoeoshumildes.Elesnãopermanecerãomais

meigosehumildes,umavezexaltados(MartinBurke,the“FalseProphet,”

www.tribal.com/newtrib/inter3.htm).

         Ofeminismofaz,actualmente,detalmodopartedopodernoocidente
queédifícilàspessoasimaginarem qualqueroutropontodevista.Um dos
poucoscontextosem quetaispontosdevistaalternativospodem ser
vislumbradoséaseguintedescriçãododebatequeprocedeuaapresentação
deumcursode“introduçãoàteoriafeminista”numauniversidadeamericana
noiníciodadécadade1980:

         Àcercadeoitoanosatrás,quandodecididesenvolvernoWilliams
Collegeumcursointitulado“introduçãoàteoriafeminista”,algunsdosmeus
colegas tiveram duas reacções predominantes e em grande parte
inconsistentes.Umcolegarotulouocursode“polémicapolítica”.Pareciaque
tinhavisto ateoriafeministacomo umaideologiamonolíticanaqual
estudantesinsuspeitosdeveriamserindouctrinados. Outrocolegacriticouo
cursoporrazõesquaseopostas:Detodo,nãoviunadadeteóricosobrea
teoriafeminista.Dandoecoamuitascríticasprematurasdopensamento
feminista,eledescreveuocurso,comoumamisturaaleatóriadelamentos,
masmalanalisados,dasubjugaçãodasmulheres(Tong:FeministThought:a
ComprehensiveIntroduction,Boulder,Colorado:WestviewPress,1989,p.1).

         RosemarieTongganhouodebate,eosestudantesdoWilliamsCollege
(comoemqualqueroutrolugar)deveriamterouvidoumpoucomaissobreos
possíveisargumentoscontraofeminismo.Emvezdisso,muitosestudantes
insuspeitosforam indouctrinadosnumaideologiaque,apesardenãoser
monolítica,foibaseadanoaxiomadequeasmulhereseramoprimidas,efoi
dedicadaàlibertaçãodasmulheresdasuasupostaopressão.

         Hátambémalgumavalidadenacriticadequeofeminismonãoéuma
teoria(ougrupodeteoriasrelacionadas)masumacolecçãoaleatóriade
lamentos(ouuma“chaticeorganizada”).

         O nívelintelectualdos argumentos exibidos pelas feministas é
normalmentemuitobaixo,eresume-sefrequentementeaataqueaohomem,
porquenão são obrigadasadefenderem-sedecriticassistemáticase
organizadasdeoutrasescolasdepensamento,comoacontececomamaioria
dasoutrasdisciplinasacadémicas.Aspessoasqueleiamoqueasfeministas
escrevem sãonormalmentejácrentes,ealgum académicoquediscordeé
normalmenteintimidadopelomedodoqueasfeministaspossamfazer-lhesa
elesouàssuascarreirasporteremlevantadoavozparadiscordar.Entãoa
melhoranalogiacom um departamentodeestudossobremulhereséum



colégiodeteologia.

         Outrarazãoparaapobrezadeconteúdodopensamentofeministaéque
ofeminismoé,primeiroquetudo,um movimentopolítico.Talcomoo
marxismo,ofeminismoestámaisinteressadoem mudaromundodoque
analisá-lo.Destemodo,namaioriadoscasos,elasnãoparamumpoucopara
lançarumolharequilibradoeracionalsobreasociedade.

         Umaterceirarazãoparaapobrezadofeminismo,équeesteserefereà
sociedade,oquesignificaqueateoriafeministasópodesertãodesenvolvida
quantoasociologiacomotodo.Muitaspessoasconcordarãoqueasociologia
estálongedealcançarum estadodedesenvolvimentocientíficodeuma
disciplina,comoporexemplo,aquímica.Talvezsejaporistoqueasociologia
atraitantosestudantesdeesquerda.

Conclusão

Ofeminismoéumateoriaintelectualmentepobre,enãosobreviveráaum
ataquesistemáticologoqueafraudedopodermasculinosejadesmascarada.
O quefaltaagoraprincipalmente,entreosacadémicosmasculinos,éa
coragemparacriticaraliderançafeminista.Atéqueistomude,adenunciado
feminismoviráprincipalmentedemulheresacadémicasehomensnão
académicos.

CAPÍTULO15:MANIFESTAÇÕESDOFEMINISMO

Introdução

Estecapítulofazumbreveapanhadodealgumasformashistóricasdofeminismo.

Nãosepretendefazerum ataqueaofeminismo,vistoqueesteéum objectivodo

restodolivro.Pretende-seem vezdisso,fazerumaretrospectivahistóricada

ideologiafeministaedomovimentopolítico,queficouconhecidopeloMovimentode

LibertaçãodasMulheres,ouMovimentodeMulheres.Aúnicadiferençaentreestes

doistermoséqueapalavra“feminismo”éporvezesusadaparasereferir

simplesmenteateoriaouideologia,enquantoostermos“movimentodemulheres”ou

“movimentodelibertaçãodasmulheres”referem

-setambémaactividadespolíticas.

         Omeuestudonãoécompletonem actualizado.Particularmente,a
InterneteoaumentodosmovimentosinternacionaisdeHomens/Paisestãoa
tomarum impactoquesóoshistoriadoreseescritoresfuturospodem
descrever.Omeuobjectivoéapenasindicarosprincipaistemaseexigências
dofeminismonosúltimosséculosparacontextualizarosassuntosabordados
noscapítulosanterioreseoutros,queeuououtrospoderemosabordarno
futuro.



Feminismoindividualista/liberal

Ofeminismoindividualistarecebeuasuaprimeiraformalizaçãocomaobra“A
VindicationoftheRightsofWoman”deWollstonecraft(1792).Istofoidurante
ateoriasocialepolíticaindividualistanodecorrerdoséculoXVIII,que
terminoucomosegundotratadodogovernodeJohnLocke,deacordocomo
qualaleisupremaeraobemestardapopulação.Foiumpassomodestodo
princípioestabelecidodeolharparavárioscategoriasdapopulação,taiscomo
asmulheres,eperguntaroqueéqueosistemafezporelas.Donossoactual
pontodevista,podemosperguntarquaisastendênciasdaspessoasque
decidiram quaisascategoriasdepessoasainvestigar,masistoéoutra
questão.

Charvet(Feminism,London:Dent,1982)descreveu“individualismo”como“o
entendimentodequeaordem políticaesocialassentanapossessãode
direitospelosindivíduos...oprincipalconteúdodosdireitoségeralmente
entendidocomoconsistindonaliberdadedoindivíduoparafazeroquequer
semserincomodadoporoutros”(págs.6-7).

FoiestetemaqueWollstonecraftreferiu192anosantesfazendonotarque
quandoalguém sereferea“pessoas”ou“humanos”,refere-sesemprea
homens.Asmulheressãovistasprincipalmenteemrelaçãoaoshomens,isto
é,comocompanheirassexuaiseeducadorasdascriançasdoshomens,etc..
Wollstonecraftafirmouqueasmulheresdevemservistasacimadetudocomo
pessoasdeplenodireito,esódepoiscomodonasdecasaeesposas,etc.dos
homens.

Wollstonecraftbaseouasuareivindicaçãooupretensãonofactodeas
mulheres,talcomooshomens,serem superioresaosanimais,istoé,seres
racionais.Considerouirrelevantequeoshomensfossem melhoresafazer
certascoisasqueasmulheres.Postoqueasmulhereseramracionais,eram
capazesdesegovernarem asipróprias.Oshomensdiferem nosseus
talentos,masistonãofoiusadocomoum argumentocontraosdireitos
políticosiguaisparatodososhomens.

         Wollstonecraftnãoconcordava,éclaro,queasmulheresfossemmenos
dotadasqueoshomens.Oseupontodevistaeraquemesmoaspessoasque
pensavamqueasmulhereserammenosdotadasdeviamconcordarqueelas
deveriamterdireitosdesereshumanos.

         Umacontrovérsiaimportanteem“AVindicationoftheRightsofWoman”
équeoshomensusam osistemaeducativoparaensinarasraparigasa
desempenharemfunções“demulheres”queoshomenslhesdestinaram.Este
é,defacto,umassuntocorrenteemtodaaliteraturafeminista.Wollstonecraft
exigiuigualdadededireitosentrehomensemulheres.Nãodissemuitosobre
direitospolíticosparaasmulheres,apesardehaverindicaçãodequetambém
pretendiaescreveralgumacoisasobreesteassunto.AobraTheSubjectionof
Women,deJohnStuartMill,noséculoXIX,constituiuumtrabalhoimportante,
escritosobinfluênciadasuaesposa,HarrietTaylor.AspropostasdeMilleram



semelhantesàsdeWollstonecraft,masiam maisalém,dizendoqueas
mulheresdeveriamvotar.Noquesereferiaaoemprego,tambémaquielediz
queasmulheresdeveriamterliberdadedeentraremlugaresdasuaescolha
(incluindoocasamentoeaeducaçãodascrianças,sefosseessaasua
opção).

         OfundamentaldafilosofiadeMill,oUtilitarismo,éaideiadeescolhero
melhorparaomaiornúmerodepessoas.Deacordocomalgumasautoridades
sobreotrabalhodeMill,anoçãode“igualdade”,queéabasegeraldos
escritasfeministas,parecenãotransparecerdosprincípiosutilitaristas.Nãoé
logicamentenecessárioque“igualdade”entrediferentesgruposouindivíduos
numasociedadeconduzainevitavelmenteaomaiorbemparaomaiornúmero
depessoas.

         Podemosargumentar,porexemplo,quealgumaspessoassãomelhores
aproduziremriquezaqueoutras.Destemodo,sepretendermosmaximizara
riquezadeumasociedade,temosqueestabelecerdireitoseprivilégios
especiaisparaestaspessoasdemodoaqueelaspossam atingironosso
objectivoglobaldemaximizarobemestarmaterialdapopulaçãocomoum
todo.Milltevequejuntaroprincípiodaigualdadeem quasetudoantesde
poderconstruiroseuargumentofeminista.Apesardisso,tentoudemonstrar
comotodaagentebeneficiariadagarantiadaigualdadelegalentremulheres
ehomens,vistoqueamesmatrariaum ganhonaquantidadedefelicidade
paraaespéciehumana.Isto,porquedeacordocom otrabalhoanteriorde
Locke,a“servidão”dasmulheresnocasamentotornavamuitasdelasinfelizes.

         Milldissetambémqueaespéciehumanabeneficiariaseopotencialda
mulherfosselibertado,educado,eempregadonobenefíciodetodos.Eos
casamentosseriam maisfelizessehomensemulheresfossem igualmente
bem educados.Eleacreditavaqueafelicidadenocasamentodependiados
espososseremtãosimilaresquantopossível.

         Em respostaàobjecçãodequeasmulheresnãotêm asmesmas
capacidadesqueoshomens,MillapoiouaposiçãoWollstonecraftdequeisto
pareciaverdadeirodevidoapenasaomodocomoerameducadas.Sefossem
educadasdomesmomodoqueoshomens,deveriam terasmesmas
capacidades.Defendeutambémquecomoasmulhereseramjánitidamente
capazesdeexecutarumagrandevariedadedetarefas,istoprovavaoseu
direitoaumamaiorgamadeempregos.

         No decorrerdo século XIX,as feministas obtiveram maiores
oportunidadesdeformaçãoem escolaseuniversidadeseadmissãoauma
gamamaisalargadadeprofissões.Asleisrelacionadascom odivórcio,os
direitosdepropriedadedasmulherescasadas,econtrolodascriançasno
casamentofoitambém modificadonosentidodefavorecerasmulheres.
Também no início do século XX,pelo menos,asmulheresganharam
privilégiosemmuitospaísesocidentais.Aprimeiravitóriaparaasfeministas
foiobtidaem 1869,quandoasmulherestiveram direitodevotonoestado
americanodeWyoming,eoprimeiroestadosoberanoadardireitodevotoàs



mulheresfoiaNovaZelândia,em1893.Oprimeiropaíseuropeuaemancipar
asmulheresfoiaFinlândia,em1906.

         Apósaemancipaçãodasmulheresserobtidaem muitospaíses,a
SegundaGuerraMundialinterveio.Istocausoupossivelmenteumabrechana
lutapolíticafeminista,possivelmenteporqueelasnãoqueriamserforçadasa
servircomomilitaresnalinhadafrente.Seriarazoávelesperardelasesta
obrigação,vistoquecontinuaramactivasduranteaguerra.Equandoaguerra
terminou,aspessoasprecisaramdealgumtempoparaesqueceroshomens
queperderam avidaouosmembrosnaguerra.Coole(WomeninPolitical
Theory*,Sussex:WheatsheafBooks,1988,p.234)caracterizouestabrecha
como“umaressurgenciadeideiasepráticasantifeministas”.

         Masseguramente,apósumintervaloconveniente,umamentalidadede
pazenvolveuassociedadesocidentaisdemodoqueahipocrisiadealgumas
exigênciasde“igualdade”feministasnãoeram tãoobviamenteabsurdas.É
naturalqueamaioriadaspessoasprefiraveraguerracomoumpesadelodo
qualéprecisoacordaromaisrapidamentepossível!Edeumaperspectiva
feministainsensível,oshomenssãosempredispensáveis.

         Esteperíodopós-guerraconstituiumaautênticasegundavagade
feminismo,umtempoemqueparecianaturalasociedadefocar-semaisno
modocomoopapeldamulhernafamíliaevitavaqueelastivessem uma
carreiracomasexigênciasdasdoshomens.Estaatitudeimplicaqueopapel
daesposaemãesejainferioraododeassalariadanolocaldetrabalho(ou
escravadosalário,comoháquemdiga).

         Umlivronalinhadepensamentofeministaindividualistatradicionaléo
TheFeminineMystiquedeBettyFriedan(1963),queseguiudepertoos
calcanharesdeSimonedeBeauvoir(1953)emTheSecondSex.Oobjectivode
Friedaneraqueasociedadeeasvidasdasmulheresseorganizassempara
maximizarascapacidadesdasmulheresterem umacarreiraeumafamília.
Elapensavaquenaclassemédiaamericana,suburbanaebranca,asdonasde
casaheterossexuaisestavam sujeitasasentirem-seentediadasevazias,a
nãoserquetivessemumempregoforadecasa:

    Aciêncianãodeverádeixarasdonasdecasademasiadocansadas.Devesim,

preocupar-seemcriarailusãodeumsentidoderealizaçãodequeasmulheres

precisam(TheFeminineMystique,4thDellPrinting,June1964,p.172).

Claroqueistonãodeveráserproblemaempaíseseclassessociaisondeabundam

oselectrodomésticos.MasoqueémaisinteressanteaquiécomoFriedanpareceter

comoverdadequequalquersentimentoderealizaçãoporpartedasdonasdecasa

sejauma“ilusão”.Esteéumpontodevistamuitosubjectivo.Ironicamente,Friedan



nãosente,obviamente,quearealizaçãodeumacarreiraforadecasasejailusória,

querparaohomemquerparaamulher,comonãoacreditaqueumamulherpossaser

aomesmotempofemininaecompletamentehumana:

Escolhendoafeminilidadeemvezdeumaidentidadecompletamasdolorosa,nunca

encontrandooâmagodesiprópriasqueseobtémnãodafantasiamasda

compreensãodarealidade,estasraparigasestãodestinadasasofrerdeum

aborrecidoedifusosentimentodeinutilidade,inexistência,nãoenvolvimentocomo

mundoquesepodechamaranónimo,oufaltadeidentidade,ouapenassentirum

problemaquenãotemnome(TheFeminineMystique,4thDellPrinting,June1964,p

172).

         Estaéamesmaconfusãodepapeissexuaisquetemafectadomuitas
feministas.Qualquercoisaqueelasgeremparacompararafeminilidadecom
faltadeidentidade.O queistodemonstrarealmenteéafrustraçãoque
sentiramasescritorasfeministascomanecessidadedeseconformaremcom
modelosfemininos,aomesmotempoquequiseramconvertermaismulheres
àssuaspersonalidadesmaismasculinas.Quiseram tirarpoderàmulher
femininaeatractiva,cujapersonalidadeeracentradanacooperaçãocom o
homem,ecriarum grupodemulherescujapersonalidadeeracentradana
competiçãocomoshomens.Claramenteasfeministaslésbicassãoapenaso
extremodestemovimentolésbicoencoberto.Destaperspectiva,ofamoso
“problemaquenãotem nome”deFriedanéactualmenteo“problema”da
heterossexualidade.Nãoselhepodedarumnome,porqueoseuverdadeiro
nomerepeliráosconvertidos.Sobreisto,algunsconsideraramFriedanmenos
radicalqueassuaspredecessoras:

         OlivroThefeminineMystique,deBettyFriedan(1963),foinalguns
aspectosmenosradicalqueosdeWollstonecraft,TaylorouMill.Apesarda
ideiaimplícitadeFriedandequeamulheréaclassesexualsempoder,ela
escreveufrequentementecomoseasmulheresindividuaispudessem,através
desimplesesforço,atingiropoderdaclassesexualconhecidapor“homem”.
Asuatendência,pelomenosemTheFeminineMistique,foiesquecerqueisto
é mais fácilde dizerdo que de fazer(Tong,FeministThought:a
ComprehensiveIntroduction,Boulder,Colorado,WestviewPress,1989,p.22).

         TongcriticouFriedanpornãotersidosuficientementeexaustivaparaver
asbarreirasquesecolocavamàsmulheresparaencontraremcarreiraforade
casa.Noentanto,váriasanosmaistarde,Friedanremediouem parteesta
omissãocomumsegundolivro,TheSecondStage:



         Naprimeirafase,onossoobjectivofoiaparticipaçãocompleta(do
movimentodasmulheres),...Masfomosdesviadasdonossosonho.Ena
nossareacçãocontraamísticafeminina,quedefiniaasmulheresapenasem
termosdasuarelaçãocom oshomenscomoesposas,mãesoudonasde
casa,parecemosporvezescairnamísticafeministaquenegavaestecentro
derealizaçãofemininaqueéoamor,aprocriaçãoeacasa(Friedan,op.cit.,
27).

Destemodooprincipaldofeminismoliberal/individualistaincidiunaremoçãode

barreirasqueevitavamqueamulhercompetissecomohomemnumamesmabase

salarial.Estapermaneceuasuaprincipalbatalha,apesardemuitasdestasbarreiras

deixaremdeexistir.Ironicamente,umainterpretaçãoestritadoparadigmafeminista

liberal/individualistanãoeajustabemaopensamentofeministaactual:Seas

mulherescontinuamanãosesentirtãobemnavidapúblicacomooshomens,a

responsabilidadeédelaspróprias.Nãopodemosdizerquealgumadesigualdade

existenteentrehomensemulheresnolocaldetrabalhopossaseratribuídaa

barreirassexuais.

Estaquestãoérelevanteemquestõestaiscomooqueéqueaconteceàsmulheres

quandoregressamaotrabalhoapósumainterrupçãodeváriosanosacriarosseus

filhos.Algumasfeministasdefendemqueelasdevemregressarcomomesmonível

salarialehierárquicoqueteriamsenãotivesseminterrompido.Euconsideroesta

posiçãofeministainjustaportrêsrazões:

Primeiro,oempregadorgaranteonívelhierárquico(teoricamente)nãonabaseda

idade,masnaexperiênciaequalificaçãoganha.Umapessoaqueesteveausentedo

localdetrabalhonãoadquiriuomesmoníveldeexperiênciaequalificação.As

feministasrespondequesermãedámaisexperiência,oqueéumargumento

absurdo.Istodependedequeempregonosestamosareferir.Claroquesermãepode

serumaexperiênciarelevanteparaumacarreiradeama,cozinheira,enfermeiraou

outroquelidecomcrianças.Noentanto,éirrelevanteparaumacarreirade

escriturária,técnicadelaboratório,políciaoumineira!



         Segundo,oquefazercompessoasqueseausenteporoutrasrazões?
Seriaabsurdoeinjustogarantir-lheamesmaevoluçãoesaláriodoscolegas
quepermaneceram nolocaldetrabalho,masseriaigualmenteabsurdoe
injustonegar-lhesafacilidadedadaàsmãesqueregressaram.

         Finalmente,asmulheresquetêm criançasfazem-no(normalmente)
voluntariamente,econcebercriançaséumaocupação,porsisó,bastante
recompensadora.Nãoécomosealguém asforçasse.Asfeministasque
acreditamquetodososhomensestãoenvolvidosnumaconspiraçãoperversa
epatriarcalparasubjugartodasasmulheressãoparanóicas.

         Certamentequealgunshomenssentemsatisfaçãoemseremosustento
dafamíliaeserem esperadosem casapelasmulheres.Mastambém é
verdadequeasmulheresnãosãoasúnicasaescolherementreascriançase
ascarreiras,eporoutroladoaoshomensestãovedadososprazeresda
maternidade,istoé,asmulherestêmafacaeoqueijonamão,especialmente
emcasodedivórcioouseparação.

         Chegouotempoem queasfeministasindividualistasatingiram a
maioria dos seus objectivos nos países ocidentais.Um cínico pode
acrescentarqueofeminismoestáagoraasofrerdanecessidadedeumanova
reivindicaçãoparafazer.Certamente,umavezqueum movimentopolítico
atingeosseusobjectivos,estesobjectivostornam-separtedoseuestatutoe
omovimentotemassimliberdadedefazerumaintrospecçãoparaverseestá
completamentesatisfeito,ousepensaquepodem serfeitosposteriores
melhoramentos.

         Geralmente,quandoosactivistasatingemosseusobjectivospolíticos
tendemadescansarsobreosseuslouros,havendoumainterrupçãoatéque
cresçam novasgeraçõesquetomem estesobjectivoscomogarantidose
pensemafazernovascampanhas.Noentanto,arecenteinstitucionalizaçãoe
financiamentodofeminismoperpétuoatravésdedepartamentosdeestudos
sobremulheres,ministériosdeassuntosdemulhereseorganizaçõesde
mulheresfinanciadaspeloestadoeporprivadosestãoacontrariaresta
tendência.

FeminismoSocialista/Marxista

Discutireitambémofeminismosocialistaemarxistaemparteporqueambos
sofreramcomaquedadainfluênciadosocialismoedomarxismonomundo.
IstoresultoudocolapsodaURSSedosseusgovernossatélitesnaEuropado
Leste.Destemodojánãotem importânciaquejustifiqueum tratamento
separado.Umaoutrarazãoparaosjuntaréquealgumaspessoasachamque
ofeminismosocialistasucedeuaofeminismomarxista.Finalmente,elessão
muitosemelhantescomoTongexplica:

Enquantoofeminismosocialistaacreditaquegéneroeclassedesempenham
um papelaproximadamenteigualnaexplicaçãodaopressãofeminina,o



feminismomarxistaacreditaqueaclasseconsideramelhoroestatutoe
funçãodasmulheres.Nocapitalismo,dizemelas,asmulheresdaburguesia
nãoestãosujeitasaomesmogénerodeopressãoqueestãoasmulheresdo
proletariado.Oqueé,então,diferentenofeminismomarxistaéqueeste
convidatodasasmulheres,quersejamproletáriasquersejamburguesas,a
compreenderaopressãodasmulheresnãotantocomoresultadodeacções
intencionaisindividuais,mascomoprodutodasestruturaspolítica,social,e
económica associadas ao capitalismo (Tong:*Feminist Thought:a
ComprehensiveIntroduction,Boulder,Colorado:WestviewPress,1989,p.39).

Foiofeminismosocialista,juntamentecomofeminismoradical,queesteve
navanguardadofeminismodesegundavaga.Osocialismo(incluindoo
socialismo/comunismomarxista)foiummovimentomuitodiversificado.Com
poucasexcepções(taiscomooescritorfrancêsProudhon),ossocialistastêm
favorecidoofeminismodesdeoinício.Hápossivelmenteduasrazõespara
isto:Aprimeira,osocialismonasceunum estágiohistóricoposteriorao
individualismo,quandoofeminismoerajáumaideologiaconhecida;a
segunda,osocialismoerageralmenteantagonistaàfamíliacomoinstituição.
Estefactoeraatractivoparaaquelasfeministasquequeriam desligaras
mulheresdoseupapeltradicionalnafamília.

Emmuitasformasdesocialismo,nãohaviadireitodafamíliapossuirasua
própria propriedadeepassá-la àsgeraçõesfuturas.Assim não havia
necessidadedecriarascriançasem privadooudeligaramulheràcasa.
Ironicamente,noentanto,sedetodonãohaviapropriedadeprivada(istoé,se
nãosetinhasequerdireitoaoseucorpo),entãoaviolação,talcomoa
conhecemos,serialegalmenteimpossível:

Qualquerideologiaquerejeitetodooamorpróprionãotembaseparaproibir
crimestaiscomoaviolação,oroubo,ouoassassínio.Nasuaraiz,oaltruísmo
absolutoécrime:“Poderásnegaraoutroousodoteucorpoparaaliviaroseu
desejosexual?Queegoísta!”“Nãoquerespermitirqueoutrostomemastuas
possessõesparapoderemterumníveldevidaaceitável?Quemalvado!”“Não
permitisqueoutrossacrifiquem atuavidaàssuasboascausas?Que
arrogante!(VanMechelen,1991,www.backlash.com/book/abort.html)

Assim crimestaiscomoaviolaçãotêm queserdefinidoseentendidosem
diferentestermos,seéqueexistem.

         Umdostrabalhosmaisimportantesdofeminismosocialistatradicional
éoTheSecondSexdeSimoneBeauvoir.InfluenciadaporJean-PaulSartre,ela
eraumaexistencialistatalcom eramarxista. OWomanEstatedeJuliet
Mitchell(1971)foioutrotrabalhodeinfluênciamarxista.Elaconcordacomo
esforçodasfeministasradicaisparaencorajarasmulheresaanalisarem a
suasituação,maspensaqueosresultadosdesteprocessodeanáliseprecisa
dasobreposiçãodateoriamarxistaparafazersentido.

         Umadasprincipaisquestõesdasfeministasmarxistaséotrabalho
doméstico.Mantémquemesmoquandoasmulherestêmempregosatempo



inteirooseutrabalhodomésticomantém-seinalteradoesubvalorisado:Seas
mulheresnãoofizerem livremente,alguém tem queserpagoparafazeras
compras,cozinhar,limpara casa,cuidardas crianças,etc..Mas as
sociedades capitalistas,afirmam elas,vêm as mulheres como meras
consumidoras(usandoodinheiroqueosmaridosganhamnoseutrabalho).

         Algumasfeministasmarxistasacreditamqueasmulheressãooprimidas
porquesãovistasbasicamentecomoparasitas,otrabalhodecasaéfácilede
poucovalor.Apelaram assim àsocializaçãoecolectivizaçãodotrabalho
doméstico.Pretendemqueaspessoasvivamemcomunidade,eassimcriar
crianças,cozinhar,efazertrabalhodomésticoéfeitoem grandepartepor
trabalhadorespagos.Estetrabalhoteráumvalormonetárioeoseuvalorserá
oficialmentereconhecido,mesmoquecontinueaserfeitomaioritariamente
pormulheres.

         Outrasmarxistasfeministasargumentamqueotrabalhodamulherem
casa,nasuacasaprópria,deveráserremunerado.Estaremuneraçãodeverá
serpagapelogoverno.DeacordocomTong(1989),noentanto,háoutroponto
devistadofeminismomarxistaqueconsideraquepagaràsmulherespara
fazeremoseutrabalhotemtrêsdesvantagens:

1.     Fazcomqueasmulheresfiquemmaisisoladasnassuascasas.Oseu
trabalhoserácadavezmaistrivializado,quantomaiselectrodomésticos
estiveremdisponíveis.Deverãoficarcadavezmaispresasdavidasuburbana.

2.     Orelacionamentodamulhercom orestodasuafamíliaserácolocada
numabasecomercial,quandomuitosmarxistaspretendemevitaraquiloque
eleschamamdetendênciacapitalistaparapagartudo.

3.     Seráincrementadaatradicionaldivisãosexualdotrabalho,tornandomais
provávelqueoshomensvãotrabalharparaforadecasaenquantoasmulhers
ficamemcasa.

FeminismoExistencialista

Comoreferidoacima,SimonedeBeauvoirfoiexistencialistaemarxista.Isto
leva autorestaiscomoTong(1989)aclassificar-secomofundamentalmente
feministaexistencialista,maisdofeministamarxista.

Para entendercompletamente o feminismo existencialista,temos que
entenderoexistencialismo,eestáforadosobjectivosdestelivroentrarem
detalhessobreateoriaexistencialista.Noentanto,acaracterísticaessencial
dofeminismoexistencialistaéquetomaascategoriaspositivaseactivasdo
existencialismoeaplica-asaoshomens,etomaascategoriasnegativase
passivasdoexistencialismoaaplica-asàsmulheres,colocandoassim as
mulheresemdesvantagemeoprimidas.

SimonedeBeauvoir,emoTheSecondSex,deuprovavelmenteachaveteórica



dofeminismodoséculoXX,dandoumaexplicaçãoexistencialistadasituação
damulher.DeBeauvoirargumentouqueamulheréoprimidadevidoaser“a
outra”,porqueénão-homem.Ohomeméocentro,livre,determinadoadefinir
osentidodasuaexistência,eamulheréaOutra,oobjectocujosentidolheé
determinado.Seamulhersetornarocentro,osujeito,elapode,talcomoo
homem,transcenderasdefinições,asetiquetas,easessênciasquelimitama
suaexistência.Podetornar-senaquiloquequiser(Tong,Deam(1992),Don’t
blameme,daddy–Falseaccusationsofchildsexualabuse:Aparent’s
tragedy,Norfolk,Virginia:Hamptonroadspress,6).

Feminismocultural

OtrabalhoWomanintheNineteenthCenturydeMargaretFuller(1845)foio
primeirodofeminismocultural.Ofeminismoculturaltentapersuadirnosde
queohomemeamulhernãosósãodiferentesumdooutro,masosvalores
dasmulheressãosuperioresaosdoshomensecomotaldevemsuplantá-los.
Poroutraspalavraséasupremaciafeminina.

Esobreasmulheresmalcomportadas?Amaioriadasfeministasinsisteque
istoéoresultadodasocialização,educaçãoecrescimentoem sociedades
patriarcais.Noentanto,pelamesmalógica,osaspectossupostospositivos
dosvaloresfemininosdevemprovirdamesmafonte.Istosignificaquequer
osaspectospositivosquerosnegativosdosvaloresecomportamentosdas
mulherespodem desaparecercomoresultadodeumaengenhariasocial
propostapelasfeministasculturais!

EnquantoasfeministasliberaisdoséculoXIXseconcentraramemquestões
políticaselegais,asfeministasculturaisexaminaraminstituiçõestaiscomo
religião,casamento,elar.Olharamparaapossibilidadedeigualdadepolíticae
legalentrehomensemulheresparaprovocaras mudançasnasociedadeque
acreditavamquepoderiamoudeveriamresultardessaigualdade.Aideiaera
dequeohomemtemcriadoadesordemeamulherpoderáfazermelhorna
gestãodomundo.

         Algumasfeministasculturaisacreditam nomitodeum matriarcado
primordial,quando o pacifismo,cooperação,aceitação não violentade
diferenças,eumaharmonizaçãodavidapúblicaestavam naordem dodia.
Istoestavaemcontrastecomadestruição,atirania,eguerraquesesupõem
característicasdopatriarcado.Usandoapalavramito,nãoquerodizerque
estacrençasejanecessariamenteincorrecta,apenasqueistoéassuntonão
provadopelahistória,queéumaquestãocentralparaumaexplicaçãoda
sociedade.

         Incapazesdeencontrar“matriarcados”actualmente,muitasfeministas
refugiam-senainvençãodeum paraísomatriarcaidílicoperdidonosmitos
obscurosdapré-história.Apesardenãohaverevidênciaaceitávelparaisto,
ele tem sido aceite como facto dos Estudos sobre Mulheres
(www.patriarchy.com/~sheaffer/patriarchy.html).



         Odarwinismosocial(Spencer,1851)teveumainfluênciaimportanteno
feminismo cultural.Esta teoria aplicou a noção quase darwiniana da
“sobrevivênciadomaisbem ajustado”àssociedadeshumanas,raçase
pessoasindividuais.Istoimplicouquequalquersociedadebem sucedida
encontrousucessoem virtudedetercaracterísticasqueatornam mais
ajustadaqueassociedadesrivais.Associedadespodemajustar-sedevários
modos,incluindo:

1.     Taxadenascimentos;

2.     Taxademortalidadeinfantil;

3.     Longevidade;

4.     Produçãodealimentos;

5.     Populaçãototal;

6.     Áreatotaldeterra;

7.     Sucessoemguerras,etc.

O darwinismo social atribuiu alto valor à agressão masculina e
competitividade. Alguns darwinistas sociais têm mesmo favorecido
competiçõesassassinaseguerracomomecanismosselectivosapropriados.
Noentanto,outraescoladedarwinismosocialmenospublicitadapensatal
comoCharlotteGilman(1898),em WomenandEconomics,previuuma
tendênciadiferente.Acreditavam queahumanidadeestavaenvoltanuma
organizaçãocolectiva,querequeriamaisoumenoscompetição,maisou
menosaltruísmoouegoísmo.

Feminismopsicoanalítico

Oâmagodopensamentodofeminismopsicoanalíticoéqualquercoisadeste
género:

Ofeminismopsicoanalíticoencontraacausadaopressãofemininaembebidano

fundodasuapsique....OcomplexodeOedipus,processopeloqualorapazencontra

oseuprimeiroobjectodeamornamãe,paraescaparàcastraçãopeloseupai.Como

resultadodesubmissãodoseudesejoaosuperego(consciênciasocialcolectiva),o

rapazestácompletamenteintegradonacultura.Juntamentecomoseupaielecria

regrassobreanaturezaesobreamulher,tendoambossemelhantepoderirracional.

Emcontrastecomorapaz,arapariga,quenãotempénisparaperder,separa-se



lentamentedoseuobjectodeamor,amãe.Comoresultado,aintegraçãodas

raparigasnaculturaécompleta.Araparigaexistenaperiferiaouàmargemda

cultura,comoaquelaquenãoregulamentamaséregulamentada,emgrandeparte

porque...temeoseuprópriopoder(Tong:*FeministThought:aComprehensive

Introduction,Boulder,Colorado:WestviewPress,1989,p.5).

Ateoriapsicoanalítica,noentanto,éaltamenteespeculativa,enãosuficientemente

refutável(nomeupontodevista) paraserconsideradaumateoria“científica”.Além

disto,háaquiaspectosqueeuconsideroimplausíveis,particularmenteanoçãode

queasmulheresestãomenosintegradosnaculturaqueoshomens.Asmulheres

atingemamaturidade(socialesexual)antesdoshomens,eadquiremnormalmente

umamaiscompletainteriorizaçãodasnormasculturais,istoé,são“melhor

comportadas”queoshomens.Asociedadereflectemelhorosvaloresfemininosque

osvaloresmasculinosedirigeoscomportamentosmasculinosnosentidode

suportareprotegerasmulheres.Aideiadequeanaturezaseassemelhamaiscoma

mulherdoquecomohomemétambémaltamentediscutível.

Feminismoradical

Asfeministasradicaistendem arejeitaroEstadoem simesmo,paranão
mencionarmuitasinstituiçõesdentrodele,comoumaestruturapatriarcal.
Elasacreditamquenãosejaumainstituiçãoneutraqueservedemediadora
entreforças,nem um fórum dentrodoqualasmulherespossam atingiros
seusobjectivospolíticos(comoasfeministasliberaispensam).

Ofeminismoradicaléum produtodaSegundaVagaeretomouotrabalho
ondeasfacçõesanterioresodeixaram.Poucasdassuasideiasforam
implementadasaocontráriodofeminismoindividualistaoudofeminismo
socialista,noentanto:

Foiofeminismoradicalquefoiteoricamenteomaisinovador,rejeitando
definiçõestradicionaisdepolíticaseteorias,enquantocondenavatodasas
teoriasanteriorescomopatriarcais.Aocontráriodaaproximaçãomarxista,
nãoseesforçouparaincorporarmulheresnaestruturapolíticapreexistente,
tentouem vezdissomudartodaanossapercepçãodesociedade,e
reestruturá-laem termosdeum conjuntoradicalmentenovodeconceitos



centradosnamulher.Oseuobjectivotem sidoformarnovasidentidades
políticas.Reclamarlinguagem eculturadosseusmodelosmasculinose
atingirpoderpolíticosignificativo,reafirmarnaturezahumanaedesafiaros
valorestradicionais(Coole,D.H.,1988:WomeninPoliticalTheory,p.235).

Aprincipaldiferençaentreofeminismoradicaleoutrostiposdefeminismoé
queoprimeironegaquaisquerdiferençaspsicológicasentreossexos.De
acordocomestepontodevistaacriaçãoeaeducaçãoeramtidascomoas
causasdosdiferentescomportamentosentrehomensemulheres.Eafunção
deumacriaçãoeeducaçãodiferenteentrehomensemulhereserasuposto
serosuportedainstituiçãodedomíniomasculino(patriarcado).Asfeministas
radicaisreclamamaaboliçãodetodosospapeisdediferenciaçãosexualea
criaçãodeumasociedadeandrogínica.

Algunsfeministasradicais...perseguemalógicadosseusanalistasatéaoponto

ondeummovimentounidodemulheresdeesquerdanãoconseguemcompreender.

Noseupontodevista,ascapacidadesfisiológicasdasmulheresparaareprodução

sãoanálogasàproduçãomaterialdaclassetrabalhadoradomarxismotradicional.

Asmulheres,constituemumaclasse,domesmomodoqueostrabalhadores.Comoa

classetrabalhadorasedevetornarumaclasseporsiprópriaparacontrolara

produção,entãotambémasmulheresdevemtercontrolosobreasuareprodução

parasetornaremlivres.Umaextensãodaanalogiadeclassedeveconduziràideiade

destruiçãodaclassepreviamentedominante(ohomem),oupelomenosseparar-se

dela.Asradicaisexigemqueolesbianismosejaconsideradonãoapenasuma

questãodeliberdadedeescolhamasumapráticapolíticaessencialàsfeministas

(Meehan,Elizabeth(1990):BritishFeminismfromthe1960stothe1980s,pp.191-2).

Um dostrabalhasfeministasmaisconhecidossobresexualidadeéThe
FemaleEunuchdeGermaineGreer(1971).Estelivroéumdosclássicosdo
feminismoradical.Éradicalnosentidodequedefendemopovodeummodo
aoqualBettyFriedannuncachegou.Colocandoainstituiçãofemininaem
oposiçãoàinstituiçãomasculina,comosugeriuFriedan,nãoajudariamuitoas
mulheres,deacordocomGreer.

         ShulamithFirestone(1970),emTheDialectofSexcomeçounacategoria
dofeminismosocialistaedofeminismoradical.Estelivroéinvulgarmente
inteligente,claro,lúcido,edirectonasuaaproximaçãoaospadrõesfeministas.
Istonãosignifica,noentanto,queoqueafirmasejaverdadeiroounão
distorcido.Elaprovavelmenteacabouem algumainstituiçãopsiquiátricao



quenãoconsiderograndesurpresa.

         Elapensouqueondeofeminismoradicaleabiologiahumana
discordarem,temqueserabiologiahumanaadecidir!Poroutraspalavras,ela
estavasuficientementelúcidaparaveralgunsdostiposdeconflitosentrea
teoriafeministaradicalearealidade,queeunotei,masquetalcomomuitos
outrosideólogos,nãosedeteveaobservar.Destemodoelaestavarelutante
em aceitarasconsequênciasnegativasdassuascrenças,easpressões
sobreasuasanidadementaldeviam tersidoextremas.Asfeministasmais
recentessolucionaramestesproblemasmentindosobrefactoseperseguindo
sociedadesinteirasaacreditarem disparatescompletos(comovimosem
capítulosanteriores).Quandosociedadesinteirasacreditam em mentiras,
chama-seaisto“ideologia”,“superstição”ou“religião”eosindivíduosmantém
asuasanidadementalporquetodosemvoltaestãoigualmenteiludidos

         Firestonebaseouasuaanálisenasafirmaçõesseguintes,em parte
incontroversas,paraquechamoua“famíliabiológica”:

1.Queasmulheresatravésdahistóriaantesdapossibilidadedeplaneamento
familiarestavam constantementesujeitasà sua biologia,menstruação,
menopausa,e“doençasfemininas”,partosdolorososconstantes,amamentar
ecuidardebebés,tudoactividadesqueastornavadependentesdoshomens..
paraasobrevivênciafísica.

2.Queosbebéshumanosprecisamaindademaistempoparasecriaremque
osoutrosanimais,sendoassim incapazesdeajudarem,eaté,pelomenos
durante um pequeno período,dependentes dos adultos para a sua
sobrevivência.

3.Queumainterdependênciabásicamãe/criançatêm existido,dealguma
forma,em todasassociedadesdopassadoedopresente,eassim tem
moldadoapsicologiadetodasascriançasemulheresadultas.

4.Que as diferenças reprodutivas naturais entre os sexos conduziu
directamenteàprimeiradivisãodotrabalhonaorigem dasclasses,assim
comonoaparecimentodoparadigmadecasta(discriminaçãobaseadaem
característicasbiológicas)(ibid,8-9).

Háumaimprecisãosignificativanofim destequartoponto.Ostermos“na
origemdasclasses”e“paradigma”parecemimplicarqueadivisãosexualdo
trabalhofoiumaprécondiçãoparaoaparecimentodosfenómenosdeclassee
casta.Firestonetornaestapretensãoexplícita(apesardenãodarqualquer
evidênciaparaisso)nasuadefiniçãodematerialismohistórico:

Materialismohistóricoéavisãodocursodahistóriaqueprocuraacausaeo
motordetodososacontecimentosnadialécticadosexo: Adivisãoda
sociedadeem duasclassesbiológicasdistintasparaareprodução,ealuta
entreestasclasses,nasmudançasdosmodosdecasamento,reproduçãoe
educaçãodecriançasnoseiodestaslutas,norelacionadodesenvolvimento



deoutrasclassesatravésdediferençasfísicas(castas),enaprimeiradivisão
dotrabalho(económicaecultural)baseadanosexoquesedesenvolveuno
sistemadeclasses.

Apesardo seu crédito,Firestone desprezou os esforços de algumas
feministasparaatribuirascausasdestesfactosafactoresambientais.
Baseou-setambém aquaseuniversalidadedestaclassificaçãonaespécie
humanaeoutrosanimais.Seacausaestánoambiente,porquêtãopoucas
excepções?

         Énestepontoqueeladeixadeserdesapaixonadaouobjectivaecomeça
a vaguearnuma lógica verdadeiramente obscura e pantanosa sobre
“distorçõespsicossexuais”dapersonalidadehumanaquesededuzem dos
quatrofactoresacima.Temobviamenteemmente,deformaimplícita, uma
“normalidade psicossexual”feminista utópica.Considera-se claramente
qualificada para fazer estes julgamentos arrebatadores. Assume
simplesmentequequasetodasaspersonalidadesestão“distorcidas”e
apenaselaealgunsamigossão“normais”.

         Talcomomuitasfeministas,elaconsideraestavagaargumentaçãouma
basesuficienteparaprovara“tirania(doshomens,claro)sobreasmulherese
ascrianças”,queacreditaterumabasebiológica.Noentanto,pensaela,a
tecnologiamodernatornaistofalíveltornandopossívelderrubaracausa
biológicadapresenteestruturadepodersexual.Istoéaondechegaasua
utopiapsicossexual.Argumentaqueasmulheresdevemtomarocontroloda
“novabiologiapopulacionaledetodasasinstituiçõessociaisdeajudae
educaçãodecrianças”.Omaisradicalnasuautopiaéquenãodeveráhaver
coisastaiscomofamíliaoucomunidade,masapenasindivíduosdesligados
comrelaçõesesporádicas:

    Asdiferençasgenitaisentreossereshumanosnãodevemterimplicações

culturais.Areproduçãodasespéciesporumdossexosembenefíciodosdoisdeveria

ser(oupelomenosexistircomoopção)substituídaporreproduçãoartificial.As

criançasdeveriamnascerigualmenteparaambosossexos,ouindependentemente

dosdois...adependênciadascriançasemrelaçãoàmãe(ouviceversa)deveriadar

lugaraumapequenadependência emrelaçãoaoutrospequenosgrupos...Adivisão

dotrabalhodeveriaterminarpelaeliminaçãocompletadotrabalho(cibernética).(op.

cit.)

PessoascomoGeogeGildereCamillePaglia,porseulado,consideram o
homemeamulheressenciaisumaooutromesmoqueastecnologiasfuturas
possam tornar o sexo irrelevante (ver Van Mechelen,
www.backlash.com/book/clones.html,1992),masestenãoéumassuntoque



euqueiradiscutiraqui.Um pontodevistamaistradicionaldasdiferenças
físicasentrehomensemulherespodesercaracterizadodoseguintemodo:

(1)Aspessoasnascem com hormonas,anatomia,ecromossomasquerde
homem querdemulher;(2)Asmulheresestãodestinadasaterum papel
reprodutivomaisincómodoqueoshomens;(3)Oshomens,apesardeiguais
noutros aspectos, devem exibirtraços psicológicos “masculinos”(por
exemplo,firmeza,agressividade,dureza,racionalidadeoucapacidadede
pensarlogicamente,capacidadeabstracta ou analítica decontrolaras
emoções),enquantoasmulheresdevem,apesardeiguaisnoutrosaspectos,
exibirtraçospsicológicos“femininos”(porexemplo,gentileza,modéstia,
humildade,disponibilidade para ajudar,empatia,compaixão,ternura,
capacidadeeducativa,intuição,sensibilidade,generosidade);e(4)asociedade
devepreservarestaordemnatural,assegurando-sedequeosseushomens
permanecem “masculinos”eassuasmulheres“femininas”(Tong,Deam
(1992):don’tblameme,daddy–Falseaccusationsofchildsexualabuse:A
parent’stragedy.Norfolk,Virginia:Hamptonroadspress)

         Nãosoumédiconembiólogo,masgeralmenteaceita-sequenoespectro
dascaracterísticasbiológicaseinfluênciashormonaishajaumalargagama
de“masculinidade”entreoshomens,eumalargagamade“feminilidade”
entreasmulheres.Destemodonãohápessoas100%homensnem 100%
mulheres,masgrausdemasculinidadeefeminilidade.(verBrainSex:TheReal
DifferenceBetweenMenandWomen,Moir&Jessel,1993)

         Étambém possívelalterarcirurgicamenteaanatomiadaspessoas
juntamentecom oseuequilíbriohormonal.GermaineGreer,porexemplo,
dissenatelevisãoqueassim quecomeçouatomartestosterona(hormona
masculina)como tratamento para a menopausa começou a conduzir
agressivamenteocarro,comoum homem!Assim,sepodemoscorrigir
artificialmenteasnossascaracterísticassexuaisprimáriasesecundárias,
temosjustificaçãoparaofazer?Eem quecircunstâncias?Tendoaptidão
tecnológica,aquestãomaisimportantelevantadapelasfeministasradicaisé
seasociedadetem obrigaçãomoraldea)manteradivisãosócio-biológica
entrehomensemulheres,comoaspectopositivoemsimesmo;b)usartodos
osmeiosdeengenhariasocialebiotecnológicaàdisposiçãoparareduzir,ou
mesmoeliminarasdiferençasfísicasesociaisentrehomensemulheres,
tendoemcontaqueestasdiferençasforamultrapassadaspelabiotecnologia
econduzemadesigualdadessociais;ouc)considerarqueadiferenciaçãodos
seuscidadãosemhomensemulheresnãotemsignificânciamoral.

         Eudefendoaopçãoc).Araçahumanatemcontroladooseuambientea
parcom muitaspreocupaçõescom asuadestruição.Podemoschegarao
mesmopontocomanossasociabilidade,anatomia,personalidadeefisiologia.
Emáreastãodiversascomoespéciesanimaisevegetais,culturashumanase
linguagens,atendênciado“politicamentecorrecto”éapreservaçãoda
diversidadenoseuprópriointeresse.Noquerespeitaànossacrescente
capacidadeparaeliminardiferençasentreossexos,podeserpoliticamente
correctoquererpreservarestetipodediversidade,talcomoosoutrostiposde



diversidadereferidosacima.

         Logoqueoshumanostenhampoderdemudarmaisoumenosaspectos
desipróprios,talcomoofazem noambiente,overdadeiroobjectivoda
existênciahumanaépostoem causa.Umacoisaquenãopodemoscriar
cientificamenteparanóspróprios,éosvaloresqueprecisamosparacriaras
nossasacções,porquepodemosacabarporcairnosvalorestradicionais,por
faltadealgomelhor.

         Nãopodemosconfiarapenasnofeminismoparanosdarorientação
moralnaentradadestetentadornovomundo.Umadasprincipaisfraudesdo
feminismo,especialmentedofeminismoradical,éanoçãodequeháqualquer
coisadeintrinsecamenteinferiornopapeltradicionaldedonadecasaemãe.
Estaatitudederivaem partedofactodenãoconstituirempregopago,mas
não é racionalassumirsimplesmente que o trabalho assalariado é
necessariamentemaisrealizadorouválidoqueodedonadecasa.Considere
ovalorcolocadoemfériasmaislongasousemanasdetrabalhomaiscurtas
emcertospaíses.Seétãodesejávelpermanecermenostemponotrabalho,
comopodeserdesejávelparaasmulheresteremumempregoforadecasa.
Pareceumacontradição.

         Umdostrabalhasfeministasmaisinfluentesdosúltimostemposfoio
SexualpoliticsdeKateMillet.Asuatesecentraléquepodemoscaracterizaro
relacionamento entreossexosem termospolíticos.Estaaproximação
aparentementederivaoriginalmentedeWilhelm Reich,eestácorrecta.No
entanto,serámaisrazoávelsermaisequilibradoqueasfeministassobreo
relacionamentopolíticoactualqueexisteentreossexos.Milletpartedas
seguintesassunções:

1.OsEstadosUnidos(epaísessemelhantes)são“patriarcas”;

2.Isto éevidentetendo em conta o facto dequeospolíticosnão
principalmentehomens;

3.Estepoderdoshomenssobreasmulheresaplica-seatodososaspectosda
sociedade,incluindoafamília.

Milletnãofazestasreivindicaçõesdeformaclaraeexplicita,maséevidente
queacreditanelas.Ofeminismoestabeleceu-senumatalextensãoqueestas
crençassãovistaspopularmentecomoumaevidênciaatravésdetodoo
mundoocidental.Além disso,Milletconsidera-asaplicáveisatodasas
sociedades,enãoapenasaosEUA.

         Osdoisconceitosquetipificamofeminismoradicalsãoasmáximas
teóricas“opessoalépolítico”eoseucorolárioprático,“elevaçãoda
consciência”.

         Dentrodogrupodaelevaçãodaconsciênciaaexperiênciadecada
pessoa,cadahistóriadevidadeumamulherématériadeinteresse.



Percebemosqueouvindoumaexperiênciaindividualpodemosterumavisão
maiscompletadecomoasociedadesejuntou.Apolíticasexualdáum
entendimentodecomoasociedadetrabalhaqueranívelideológicoeanível
materialeaprofundaoentendimentoqueaesquerdatem daexperiência
humana.Osmovimentosdelibertaçãodasmulheresconstruíramumaanálise
dasociedadecombasenospormenoresdaexperiênciadevidaindividual.Isto
alargouedesafiouoentendimentopréviodabasesocial,económicaepolítica
dasociedade.(LuiseEichenbaum andSusieOrbach:OutsideIn.InsideOut.
Women’sPsychology:AFeministPsychoanalyticAccount,Harmondsworth:
Penguin,1982,p.12)

         Podereicompararesteprocessoàrecolhadedadosparaprovaruma
hipótese científica,com a principaldiferença de que a elevação da
consciênciaconstruiutendenciosidadequepodeserfacilmentedemonstrada
fazendoapergunta”Emquantosgruposdeelevaçãodeconsciênciaéqueas
feministaspermitiram queoshomensdiscutissem quantoforam oprimidos
pelasmulheresduranteasuavida?”poroutraspalavras,a“elevaçãode
consciência”é um sinónimo de “lavagem ao cérebro”,“instrução”ou
“conversão”.A teoriafeministaradical(políticasexual,concebidapelas
feministas)deuumabaseparaasfeministasreinterpretaremassuasvidasdo
modoqueasreligiõesfazemnasconversões.

Feminismopós-moderno/Feminismofrancês

Umcínicopodecaracterizarofeminismopós-modernocomoumestágioou
tipodefeminismoquetemavirtudedeestardivididoeaparentementesem
direcção:

Asfeministaspós-modernaspreocupam-seporqueofeminismopretendeser
umateoriaexplicativa,ela...correoperigodedarumaexplicaçãodoporquê
damulherseroprimida,oudezpassosquetodasasmulheresdevemtomar
paraencontrarem averdadeiralibertação.(Tong:*FeministThought:a
ComprehensiveIntroduction,Boulder,Colorado:WestviewPress,1989,p.217)

Ofeminismoéincapazdefazeristo.Defacto,nenhumafeministademonstrou
objectivamentequeasmulheressejam(mais)oprimidas (queoshomens),e
queporissoprecisemdeser“libertadas”.Umataldemonstraçãoobjectivaé
umacondiçãopréviaparaateoriaexplicativaquelhesfalta.Anatureza
divididadopós-modernismoéoresultadoinevitáveldofactodenenhumadas
váriasfacçõesdofeminismotersidocapazdeconstruirumateoriaexplicativa.
Porseuturno,estacismacriouumambientenoqualochamado“movimento
reaccionário”tememergido.

Estudossobremulheres

Os“estudossobremulheres”éumamatériaacadémicacuriosa.Emparte
porqueénova,masprincipalmenteporquetemmaisemcomumcomtreino
teológicoouideológico,quecomoutrasdisciplinasacadémicasem(digamos)



ciênciassociais.

Osestudossobremulheres,talcomooprópriofeminismo,apresentaduas

aproximaçõesàquestãodedesigualdade.Umaaproximação,usandoevidência

antropológica,biológica,históricaepsicológica,pretendequeasmulheresnãosão

essencialmentediferentesdoshomens,eporissonumasociedadeestruturadade

mododiferentedeveráserpossívelfazerdesaparecerdivisõesbaseadasnas

diferençasdesexo,deixando-noscomumasociedadeigualitária.Aoutra

aproximaçãopretendequeasmulheressãoessencialmentediferentesdoshomense

queestadesigualdaderesultadeumadesvalorizaçãodasactividadese

característicasfemininas....Osestudossobremulherespodemassimservistos

comoestandoligadosadoisconceitosdeigualdade,quepodemoschamar

“plenamenteigual”ou“igualmasdiferente”.Ostiposdeproblemasenvolvidosna

tentativadeconciliarasduasaproximaçõespodemserdemonstradaspor....(Ruth,

IssuesinFeminism:AFirstCourseinWomen’sStudies*,Boston:HoughtonMifflin,

1980,p.5)

Éumacaracterísticadaideologiadeummovimentosocialtentar“conciliar”

contradiçõesnatentativademaximizarainfluênciapolíticadomovimento.

Disciplinaspuramenteacadémicas,porseulado,tendemafocar-seemcontradições

natentativadechegaraumaconclusãodequalateoriaqueestácorrecta.

Porqueosestudossobremulheresnãoconstituemverdadeiramentematéria
académica,nãopodemosesperarquesejam examinadasobjectivamente
questõestaiscomoaopressãodoshomensnasociedade,asuaopressão
pelasmulheres,ecomosãomaisoprimidosqueasmulheres.Osestudos
sobremulherestomam aopressãodasmulheres(peloshomensoupela
“sociedade”)comoumaverdadeprópriaquenenhumapessoatemodireitode
pôremquestão.Mesmoosprofessoresdeestudossobremulheresadmitem
estatendenciosidade,devidoaumaacçãopolítica,maisdoquerigor
académico:

Asideias,métodos,currículos,eteoriasdosestudossobremulheresexibem
umagrandediversidadeeresistem aumadefiniçãofácil.Aquelesque
trabalham actualmenteem estudossobremulherestêm chamadoaisto



variedadedeprocessos,campodeinvestigação,perspectivacrítica,centrode
acçãosocial,e/ouapoiodosmovimentosfemininos.Étudoistoeaindamais.
(ibid,p.3).

Ruthestáconscientedatendenciosidadedosestudossobremulheres.Ela
respondequeatendenciosidademasculina(quechamade“masculino-ismo”,
“masculismo”ou“androcentrismo”)tem sidosempreumacaracterísticada
sociedade.Podebemser,masprovarquemuitosacadémicosmasculinostêm
sidotendenciosos,nãoprovaqueosestudossobremulheresnãoosejam,
nemistojustificaqueosejam.

Ocriticismofeministaestáaexporatendenciosidademasculina,nãoacriaruma

feminina,comoéacusado.Osestudossobremulheresprocuramseraprofilaxiada

tendenciosidade,nãoacausa.(ibid,9).

Osactivistasdedireitosdoshomensnãosãoresponsáveisporteremexistido
homenstendenciosos.Não precisamosdedefendera tendenciosidade
masculina,ondeexista.Seasfeministasexpuseremalgumatendenciosidade
masculina,istonãoémau.Umdosobjectivosdestelivroérevelarcasosde
tendenciosidadefeminina.Aquificamalgunsexemplosreferidosnestelivro:

1.Adefiniçãodepoderpolíticoeidentificaçãodequemopossui;

2.Atitudescontraacircuncisãofeminina,ignorandoouapoiandoamasculina;

3.Avaliaçãodospapeisfemininosemasculinosnocontextodalegislação
sobreviolação;

4.Adisseminaçãoeinterpretaçãodosfactosrelativosaviolênciadoméstica;

5.Adisseminaçãodainformaçãodeváriostiposdeabusodecrianças;

6.Aavaliaçãodossistemalegalnotratamentodoshomensemulheres;

7.Aavaliaçãodosassuntosdeempregoqueenvolvemhomensemulheres;

8.AcompilaçãoedisseminaçãodasestatísticasdasNaçõesUnidassobre
igualdadesexual;

9.Aescolhadosassuntosondepretendemigualdadesexual;

10.Adefiniçãodeigualdadesexual.

ÉtambéminteressantenotaroqueRuth(1980)vêcomosendooobjectivodo
seucampo:

Osestudossobremulheresprocuram...mudarnasmulheresosentidodesi



próprias,anossaprópriaimagem,onossosentidodedignidadeedireitos,a
nossapresençanomundo,mudarasaspiraçõesdasmulheres,baseadonum
crescentesentidodeauto-confiançaeamorpróprio,permitiràsmulheres
criaremparasiprópriasnovasopiniõesnosnossosprópriosobjectivosassim
comonasnossasobrigaçõese/oucontribuiçõesparaasociedademodificar
asrelaçõesentremulheresehomens,criarverdadeiraamizadeerespeito
entreossexosem vezde“guerraentreossexosdaratodasaspessoas,
mulheresehomens,umsentidorenovadordevalorhumano,restituiraoser
humanooamorpelabeleza,simpatia,justiça,equalidadedevidapara
reafirmaremsociedadeabuscadeharmonia,paz,ecompaixãohumana.(op.
cit.,9).

Destesobjectivos,devocaracterizarosdoisprimeiroscomoarroganteseos
outrosingénuosehipócritas.Oqueosdoisprimeirosimplicam équeas
mulheres tenham um sentido incorrecto de sipróprias e aspirações
incorrectas.Osprofessoresdeestudossobremulheressão,aoqueparece,
umaraçasuperiordemulheres,quesozinhasconhecemoqueasmulheres
devemsentirsobresiprópriaseoquedevemserassuasaspirações!Édifícil
pensaremalguém,quenãosejaumlíderreligioso,quetenhaaarrogânciade
reclamarestaespéciedeconhecimentosuperior.Osúltimosdoisobjectivos
sãotãoingénuosevagos,comoabsurdos,em qualquercontexto,excepto,
talvezodeumcultoreligioso.

         Umacoisaédescobrirqueumgrupoéoprimidonosentidodequelheé
negadocoisasquequeresãopermitidasaoutrosgrupossociais.Outracoisa
éserumactivistaquequeralgumacoisaparasipróprio,quedescobreque
outrosmembrosdogruponãotêm osmesmosdesejos,equetentaentão
persuadi-losaquererasmesmascoisasqueele/elaquer.

         Ondeadquiriram osprofessoresdosestudossobremulheresestes
valores“superiores”quequeremqueasmulheresadoptem?Arespostaéque
osadquiriramdoshomens.Asfeministassãointelectualmentemaria-rapazes.
Interiorizaramdealgummodoaideiadequeoqueosrapazeseoshomens
tradicionalmentetêm oufazem,édealgum modosuperior(em vezdeser
diferente)aoqueraparigasemulherestradicionalmentetêmoufazem.Não
estouseguroqueaorigem destaideia,sejaoutraanãosermulheres
frustradas da classe média.Estas feministas são psicologicamente
transexuaisquequerem convertertantasmulheresquantopossívelaoseu
mododepensarmasculinodemodoaquedeixem(asfeministas)deparecer
umaminoriapeculiar.Nospaísesocidentais,tiveramumgrandesucesso.

         Pretenderqueasfeministasqueremporfimà“guerraentreossexos”é
simplesmentehipócrita:Asfeministascomeçaram aguerra,easúnicas
condiçõesparaaceitaremumcessarfogoéavitóriatotalparasipróprias.De
facto,nãoháqualquerpossibilidaderealistadeumasociedadealcançarum
estadoquepossasatisfazertodasasfeministas.
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“...DraMerylMcKayéum psicólogoexperientedaDivisãodosserviçosde

PsicologiadoDepartamentodeJustiça(PalmerstonNorth).Oartigoseguintedá

umaideiageraldasuatesededoutoramentoqueexaminaascausasdaviolência

naopiniãodosprópriosculpados,ediscuteaplicaçõespráticasnosprogramasde

assistênciaaosculpados....

ADraMckayentrevistou200culpadosnaprisão,50abusadoressexuaisde

crianças,50 violadores,50 condenadosporviolência,e50 violadoresde

propriedades.ADraMcKayteveacessoaoscondenadosdevidoaseutrabalho

clínicoeasuaparticipaçãonoestudofoivoluntária....

Osvioladoresreferiramcomocausadoseucrimeanecessidadedeterrelações

sexuaiscom umamulheradulta...Outrosinvestigadoresidentificaram podere

raivacomoprincipaiscausasdaviolação.Noentantoestascausasrepresentaram

umaimportânciamenornesteestudo.Maisainda,aconclusãoimportantedeste

estudosobreaviolação,équenofuturopodesernecessárioteremcontaoutros

factores,eevitarapreocupaçãocomassoluçõesparalidarcomaraiva.”
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1.  JornalEveningPost (Wellington,NovaZelândia),3deJunhode1997

2.  RobertSheaffer(robert@patriarchy.com)na New Zealand Men’s Rights
Association Newslette,r Vol. 2, No. 1, 1997 (disponível em

www.geocities.com/CapitolHill/6708/nwslt197.html, ou em

homepages.ihug.co.nz/~zohrab/nwslt197.html).
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3.  NofolhetoStandingUptoDomesticViolencedoDepartamentodeTribunaisda

NovaZelândia.

4.  “Asmulheressãoasautorasmaisfrequentesdaviolênciadomésticaemtodas

asculturasatéagoraestudadas.Istolevamuitosprofissionaisaconcluíremque

háalgumacoisadebiológicosobreaviolênciadasmulheresem família:“As

pesquisasestãoagoraaexploraropapeldo‘imperativoterritorial’comocausade

violênciadasmulherescontraoshomens.Asmulheresvêmacasacomoterritório

seu.”(Sewell&Sewell1997,pp.20-21)

5.  Excertosdacarta:

“Estouaescrever acercadoestudorecentementerealizado‘NewZealandNational

SurveyofCrimeVictims1996’...Apesardetersidointeressanteverificarqueo

estudodemonstrouque‘aproximadamenteamesmaproporçãodemulherese

homensestavamsujeitosaalgumaformadeviolênciaouofensassexuaisem

umaoumaiscircunstâncias,’devosalientarumfactoemrelaçãoaos

questionários:

Ofactoéqueasquestõesquetratavamdeviolênciadoméstica(nãosexual)foram

tratadosdemodogrosseirooquepermitiuminimizarrespostaspositivasdos

homens,destemodoasestatísticasdaquiresultantesnãoterãoqualquervalor.

Dasquatroquestões(5a-d)sobreviolênciafamiliarnão-sexual(normalmente

designadaviolênciadoméstica),duasespecificamquerespostaspositivasdevem

serparaacontecimentos‘queassustaram recentemente’apessoaapósasua

ocorrência.Poraquiloquevejo,éóbvioqueasmulheressãomaispropensasa

sentirem,ouadmitiremquesentem,medo.Assimestamaneiradeinquirirexcluirá

muitoshomensvítimasdeviolênciadoméstica.Defacto,oinquérito,porsipróprio,

refere(napágina81)queapenas31,4% dasvitimasmasculinasdeviolência

admitemsentiremmedo,sendo50,5apercentagemequivalentenasmulheres.

Nãohátambémmençãonestasquestões,danecessidadedeincluiralguémque

lhetenhaatiradoalgumacoisa.Evidênciaanedóticaéofactodesermuitomais

comumasmulheresenvolverem-seemdisputasdomésticasqueoshomens.

Terceiro,aquestão querefereadestruição ou ameaçadedestruição de

propriedadedavítima(5a)dáênfaseàpalavra‘deliberadamente’,oqueexclui

respostaspositivasemcasosdúbiosondeadestruiçãofoifeitademodosubtile

nãoassumida,que,naminhaopinião,étípicodocomportamentofeminino.

Quarto,aquestãoqueserefereaousodeforçaouviolência(5b)restringe

respostasaincidentesque‘possamterferido’avítima.Porqueoshomensestão

maishabituadosapraticardesportoetêmgeralmentemaisresistêncianaparte

superiordocorpo,sãomenospropensosadizeremquesetenhamferidoouque

tenhamcorridoesserisco,emaispropensosainfligiremferidasqueasmulheres.

Não vejo porque é que a experiência de um homem de,digamos,ser

constantementeempurradopelasuacompanheiranãodeveráconstarnorelatório,

apenaspornãosesentirferidoporessecomportamento.

Outrosestudos(porexemplo,M.StrausseRGelles,eS.K.Steinmetz,‘1980,



BehindClosedDoors:ViolenceinAmericanFamilies’,New York,Doubleday)

mostraram quehomensemulheressãoigualmentepropensosasofrerem

violênciadoméstica,masesteinquéritoparecetersidoprojectadoparaproduzir

conclusõespoliticamentemaiscorrectasqueeste...”

6.  NaactadeviolênciadomésticadaNovaZelândia1995.

7.  “Violênciafamiliaréumcrime:

Osgravesataquesacrianças(abaixodos14anos)aumentaram437,50%de1985

a1994.Osataquesgravesdehomensamulheresaumentaram636,40%de1985a

1994.

Aviolênciafamiliaréumproblemasocialquerequerumasoluçãosocial.

AAssociaçãodeDirectoresdePolíciatomouumaatitudepositivanocombate

destecrescentecrimesocial.

AAssociaçãoiráfinanciariniciativaspoliciaislocaisnasuaáreaatravésda

produçãodeumfolhetosobre“violênciafamiliar”.

AAssociaçãodeDirectoresdePolíciaincentivaacomunidadeapagarofolheto

queserádistribuídonoiníciodopróximoano.Ajudeaprevenirestecrime.”

(EveningPost,Wellington,NovaZelândia, Sábado,9deDezembrode1995.)

8.  HandbookofFamilyViolence,SuzanneK.SteinmetzandJosephS.Lucca,p241

9.  “TalcomooadvogadodeacusaçãonocasoWeekley,eugostariadeadicionar

algumainformaçãoaoseurelatório.Acreditoqueoseuartigotenhadistorcido

estecasoporsimplesmenteporterbaralhadoosargumentosdadefesa,queojúri

rejeitou.ArelaçãoentreKayWeekleyeoseuex-maridoJackieeraumarelação

violenta.KayadmitiuqueantesdoassassíniodeJackie,disparoucontraoseu

carrocomeledentro.Ojúriouviuaevidênciadequenumaocasiãoanteriorelalhe

bateucomumafrigideiraenquantoeledormia.Asuaversãodalutacomcanivete

queprecedeuoassassíniodeJackienãofoiacreditada.Kaynãofoiaúnicaaser

ferida;Jackietambémchegouferidoaohospital.Aevidênciafísicaapresentada

foiconsistentecomofactodeKayterdisparadocontraJackiedeforadoatrelado,

ondeela admitiu teresperado para o matar.Kayweekleyterminou este

relacionamentocometendooultimoactodeviolênciadoméstica.”

10.(EveningPost,Wellington,NovaZelândia,Sábado24deAgostode1996,página

40).

11.NaNovaZelândia

Capítulo5

1.  Canal1datelevisãoneozelandeza

2.  NaNovaZelândia

3.  Doreembolsodeacidentes,nocasodaNovaZelândia



4.  EmNewZealandListenermagazine,dasemanade10a16dedezembrode1994,

oartigodecapaintitulava-se:“WhenMotherLoveTurnsLethal”. Foium artigo

interessante,escritoporDenisWelch.Apartequemaismeinteressouestavana

página21.Eraumartigodemeiapágina,comotítulo,“Dowomengetawaywith
murder?” Arespostaaestaperguntaera“sim”,emboratenhasidocuidadosoem

dizê-loempoucaspalavras.

5.  NewZealandCrimesAct

6.  JornalAucklandHerald,NovaZelândia

7.  NaNovaZelândia

8.  EmcartaabertaaoSecretárioGeraldasNaçõesUnidas,em1993,NeilFoord

escreveu:

“ANovaZelândiatemsidoconhecidapordurantemuitosanosporterumsistema

queencorajaerecompensafalsasacusaçõesdeviolação,emboranadatenhasido

feitoparaoparar.Vidasestãoaserarruinadas,homensestãoaserpresos

inocentes,easmulheresqueactualmentesejamefectivamenteatacadastemem

queixar-sedevidoaocepticismoprevalecentenestaárea.Nosanosem queos

perigosdonossosistemaeram reconhecidos,nadafoifeitoparaprecaver

acusaçõesfalsas,eestasaindaforamencorajadasedesculpadas.

Entreapolícia,ostribunais,osdeputados,osmeiosdecomunicaçãosocialeo

públicogeraléfactobemconhecidoqueasestatísticasforamesãodistorcidas

poracusaçõesfalsas.

...

Osfactoresquecriaramestasituaçãosão:

(a) Opagamentodesomasqueatingemos10000dólaresporcaso,…

(b)Umamudançadaleide1986queeliminouanecessidadedeprovanocaso
dequeixa

...

(c) OaumentodepobrezanaNoaZelândiacomareduçãodosbenefíciosda
assistênciasocialem 1991,emudançanasleislaboraisqueprovocou
saláriosmaisbaixosedesemprego.”

Capítulo6

1.  Eisotexto(exceptoosapêndices)quesubmetiem nomedaAssociação

Neozelandesa de Direitos dos Homens em resposta à sua equivalente

neozelandesa: Submissãoàcomissãolegislativasobreoacessodasmulheresà

justiça



porPeterZohrab

SecretariadaAssociaçãoNeozelandesadosDireitosdosHomens

28.03.1996

1.  Otítulodesteestudo

O título deste estudo da Comissão Legislativa é altamente sexista e

discriminante.Eleoprimeoshomens.Eleoprimeoshomensporquelhesnegao

seudireitonaturalàinformaçãoqueapresentaoseuladodahistória.Uma

pessoanãotemliberdadeselheforsistematicamentenegadainformaçãoque

dêoseuladodahistória,eéinsistentementeassediadocominformaçãoque

apresenteooutroladodahistória....

Otitulo“acessodasmulheresàjustiça”,nocontextodoestatutodaComissão

deLelislativa,éequivalenteaumaafirmaçãoautoritáriadequeoshomensnão

têm problemassignificativoscom oacessoàjustiça.Seriabom quea

ComissãoLegislativativesseprovadisto,masnãotem,comosemostrana

segundasecçãodaminhasubmissão.

ReclameiàComissãodeDireitosHumanossobreisto,masfuiinformadode

queapesquisanãoseenquadraemnenhumadascategoriassobreasquais

tem jurisdição.Aconselharam aminhaassociaçãoafazerasuaprópria

investigação.Euassumiqueacomissãorecebefundosdoeráriopúblico,pelo

quedevoexigirquemefinanciem um estudosobreoacessodoshomensà

justiça.Asfeministasobtém grandesfinanciamentosdeváriasfontespara

pesquisafeminista,masosseusequivalentesmasculinosnão recebem

absolutamentenada.DestemodoesteconselhovindodaComissãodeDireitos

Humanos,senãosarcásticoehipócritanosseusintentos,foipelomenos

equivalenteaodeMariaAntonietaquemandouospobrescomerembolosse

nãotinhampão.

Asociedadeem termosdeinformação,legislação,eregulamentação,éum

grandetribunal.Asociedadeadquireumaimpressãodoverdadeiroestadodas

coisas,dainformaçãoquelheédisponibilizada.Tendoformadoumaimpressão,

a sociedade (no seguimento dos grupos de pressão,parlamentares,e

elementosdogoverno)prossegueproduzindoleiseregulamentosdeacordo

comessaimpressão.

 (Nãoésó,masaprópriapolíciadáporvezesaimpressãoqueestápreparada

parareforçaranoçãodequeopoderexecutivoelegislativoestáinclinadoa

seguiramodaintelectualcorrente,mesmoqueestamodasejacorrenteapenas

paraaminoriadapopulação.Porexemplo,nóstemosestaprovano“New

ZealandMaoriCouncilvA-G(CookeP)”1NZLR,página664:

“Jáqueestáclaroqueogoverno...nãopodedeixardedarpesoàs“filosofiase

insistências”correntese,parece,cadavezmaisprevalecentes.”

Estaopiniãodotribunalnãoéapoiadapornenhumestudoestatísticosobrea

prevalênciadas“filosofiaseinsistências”dapopulaçãocomoumtodo.Estas



“filosofiaseinsistências”pertencem aumaminoriadapopulação,muito

pequenamasactiva,quetem acessoaosmeiosdecomunicaçãosocialeé

alimentadapelodinheirodoscontribuintes.

Masestetipodeactivistasminoritários,comoasfeministas,têmacessoquase

exclusivo aosmeiosdecomunicação social,eusam ostrabalhosdos

ministériosdosassuntosdasmulheresedosMaorisedasuniversidadesde

estudossobreasmulhereseMaorisparapropagandearoseupontodevista.

Estepontodevistaé,destemodo,tomadocomoverdadeirotornando-seo

pontodevistadamodaoumesmooúnicodisponível.

NãoestouaquiacolocarosMaoriseasfeministasempédeigualdade,mas

apenasaestabelecerumparaleloemtermosdemanipulaçãodeinformação.

Consideroquealgunsdosargumentosactuaiscolocadospelosactivistas

Maorissãobem maisjustificadosqueosequivalentescolocadospelas

feministas.IstoporqueosMaorissãoumaminoriaactual,maisqueuma

pseudo-minoria(comoasmulheres),eháactualmente,nocasodosdireitosdos

Maoris,umtratadoemdiscussãoeemviasdeaplicação.

Este processo de manipulação totalitária da informação é mutuamente

reforçada.Asociedadeocidentalvêeouveopontodevistafeministadeforma

constanteeubíqua.Asfeministas,nassociedadesocidentais,têm poresta

razão,oestatutodeDeusasdaVerdade.Asuniversidadestêm normalmente

departamentosdeestudossobremulheres,maspoucastêmdepartamentosde

estudossobrehomens.Estesdepartamentosdeestudossobremulheressão

osequivalentesfeministasdossemináriosdeteologia,istoé,fontesde

propagandatendenciosa,maisdoqueobjectiva.Damesmaforma,osgovernos

têmministériosdosassuntosdasmulheres,masduvidoqueumúnicogoverno

emtodoomundotenhaumministériodosassuntosdoshomens.

Acomissãolegislativaassumeobviamenteumaversãodofeminismocomoa

VerdadedeDeus.Sãoassimcriadassubmissõessobreoacessodasmulheres

àjustiça,comoseoshomensnãotivessemproblemascomajustiçaoucom

outracoisaqualquer.

RecordoqueorelatóriodoDepartamentoFeministadeJustiçaqueserefereà

violênciadomésticadehomenssobremulheres(1995),erasupostoserseguido

poroutrosobreaviolênciadomésticadasmulheressobreoshomense

violênciadomésticaem casaishomossexuais,deacordocom artigosde

imprensa.MasquandoeuescreviaoMinistériodaJustiçasobreestes

planeadosestudos,elerespondeu:

“...Nãoháqualquerdecisãosobrepesquisasfuturassobreestamatériaatéque

asconclusõesdoprimeirosejamcompletamenteconsideradas.”(comunicação

pessoal,9deOutubrode1995)

SoudaopiniãodequenãohaveráestudosdestesatéqueoDepartamento

FeministadeJustiçaseconvertaaDepartamentodeJustiçadoCidadão.Isto

porqueaspessoasmaisinfluentesdoDepartamentodeJustiçaFeministatem

objectivosmisandristasdevilificaroshomens.Assimosestudosdeviolência

ondeoshomensnãosãoosúnicosvilões,easmulheresnãosãoasúnicas



vítimas,serviriaparadistrairopúblicoingénuodoseuobjectivo.

2.  OspreconceitosdaComissãoLegislativa

AevidênciaqueconduziuaComissãoLegislativaaapelarasubmissões

públicassobreo“acessodasmulheresàjustiça”éeleprópriotendencioso

contraoshomens.Aevidênciamisandristaconduziuànomeaçãodeumaóbvia

feminista,MichelleVaughan,paraconduziroprojecto,que(nomeupontode

vista)estáinclinadaaenvolver-senumesforçoparaignorarsubmissõescomo

aminha,evalorizaraquelasqueapresentamopontodevistadaVerdadeda

DeusaFeminista.

Ameupedido,MichelleVaughan,em8deSetembrode1995,forneceu-meuma

listadepublicaçõesinternacionaisrelevantes.Destas,19indicavamnosseus

títulos que resultavam de grupos,comités,estudos,ou comissões de

tendenciosidadesexualnostribunais.Nem todosestesincluíam datasde

publicação,masomaisrecentequeeraindicadoerade1989.Dos21itens,14

eram dosEUAeosrestantesdaAustráliaedoCanadá.Oprecursordestes

relatórios,datadode1986,nãoestavanalistaqueasenhoraVaughanme

forneceu.Considereiquetinhasidoumaomissãopropositada.Nalutados

direitosdoshomens,quaseinvariavelmenteencontramospseudo-enganos

destegénerodapartedasfeministasquandotemosquelidarcomelas.

Esteprecedentefoi“oprimeirorelatórioanualdogrupodetrabalhodo 

SupremoTribunaldeNovaJerseynostribunais,em 1984,publicadono

Women’s Rights Law Reporter,Volume 9,Número 2. Este estudo

profundamentefalhadofoiumainspiraçãoparaamaioria,senãotodosos14

estudosamericanosqueapareceram nalistadeVaughan.Feministaschave

envolvidasnogrupodetrabalhodeNovaJerseychegaramaconselheirasdos

gruposdetrabalhoposterioresdeoutrosestadosdosEUA.  

NoApêndiceIIencontram-sediferentespontosdevistadetendenciosidadede

géneronosistemajudicialdosEUA.

MasoestudodeNovaJerseyfalhouprofundamenteatodososníveis,a

começarpelonome,quesereferiaapenasa“mulheres”.            Paradoxalmente,

aintroduçãodorelatóriorefere,nãohavertendenciosidadecontraamulher,

mastendenciosidadecontragénero(pág.129).SeaterrássemosnaTerrapela

primeiravez,comovisitantesmarcianosoudoutrolugar,nãoduvidaríamosque

alguém a investigar tendenciosidade de género não procurasse

tendenciosidadecontrahomensemulheres,entãodeveríamospreocuparmo-

nosporotítuloreferirapenas“mulheres”.

Mas nós não somos provenientes de Marte.Nós sabemos que a

“tendenciosidade de género” é o termo politicamente correcto para

“tendenciosidadecontraasmulheres”.Nãoobstante,ogrupodetrabalhousou

frasescomo“tratamentodehomensemulheres”e“igualdadeparahomense

mulheres”naseupalavreadoinicial(op.cit.,135).

Assimpergunteiaminprópriocomoéqueadvogadosejuizes,quesãosuposto

pensaremdeformaclara,sedeixaramconvenceraelesprópriosqueumgrupo



detrabalhosobre“mulheres”tiveramummomentoparasepreocuparemcom

homensemulheres.Arespostaéperfeitamenteclara.Arespostaéqueeste

estudosurgiudeumaculturafeminista,com asuaretóricade“opressão”,

“patriarcado”,eporaífora.Estaculturatomacomocertoqueohomemconduz

asociedadeparaoseuprópriobenefício,equeasfeministas,esóas

feministas,temamotivaçãoparainstituira“igualdadedegéneros”emqualquer

parteouaspectodasociedade.

Estemodeloéfalso.Noentantoemvezdeargumentarcontraeleaqui,anexoo

meuartigo“Afraudedodomíniomasculino”(ApêndiceI)

Estaculturafeministaéaexplicaçãoparaoparadoxodequeogrupode

trabalho,quetemodobrodasmulheresquedoshomens,nãovênadadeerrado

empreferiraceitaropontodevistadasmulheresemdetrimentododoshomens,

quandoosseuspontosdevistadiferemsobreaquestãodatendenciosidadede

género:

 “Aspercepçõeseexperiênciasreferidaspelosrepresentantesfemininos...

diferemsignificativamentedasdosrepresentantesmasculinosnamaioriadas

questões...Porqueatendenciosidadedegénerotem maiorimpactonas

mulheres,nãoserásurpresaqueosrepresentantesfemininossejam mais

conhecedoresqueosmasculinos”(op.cit.,136).

Esteéumpontodevistaextraordinárioporduasrazões:

a)      Assume,semqualquerpontadeprova,queatendenciosidadedegénero

afectamaisasmulheresqueoshomens(apesardoprópriogrupodetrabalho

terdescobertotendenciosidadecontraoshomensnostribunais,oquenunca

foiexplicitamenteassumidocomomenosimportantequeatendenciosidade

contraamulhernãodescoberta).

b)      Se o género dos observadores afecta o seu julgamento,então a

desigualdadenuméricadehomensemulheresnogrupodetrabalho,pelasua

próprialógica,condena-oinevitavelmenteasertendenciosocontraoshomens.

Comodefactoé!

Otópicodatendenciosidadedegéneronostribunaiséobviamentemuitovago.

Ostribunaisenvolvempessoascomumgrandenúmerodepapeisdiferentes:

juiz,júri,advogadodeacusação,advogadodedefesa,polícia,réu,testemunha,

espectador,etc..Deste modo a tendenciosidade de género,se existir,

manifestar-se-ádemuitosmodosdiferentes,ecom diferentesgrausde

seriedadeemcadacaso.

Parece-meóbvioqueoréuestáemmaiorrisconotribunal.Ele(enormalmente

é“ele”)estánolugardeperderdinheiro,liberdade,oumesmoavidacomo

resultadodosprocedimentos,apesardoestudodeNovaJerseyrelegaro

assuntodatendenciosidadedegénerocontraosréusemprocessoscriminaisa

umasmeras7páginasnumrelatóriode49páginas.Apesardetersidoevidente

queastendenciosidadesdegéneronassentençasexistiaapenascontraos

homens,ogrupodetrabalhodominadopelasmulheresdecidiuqueseria

necessárioumestudoposteriorantesdesernecessáriotomaralgumaatitude.



Comparemosistocom aatitudedogrupodetrabalhonotratamentode

advogadas por juizes e advogados!Recordar-se-á que referique

“tendenciosidadedegénero”,nospaísesocidentais,éapenasotermo

politicamentecorrectopara“tendenciosidadecontraasmulheres”.Eisa

prova:ÉacitaçãodohomemquefundouogrupodetrabalhodeNovaJersey,

queaparecenoprefáciodorelatório:

“Nãohálugarparatendenciosidadedegénerononossosistema....Nãohá

lugarparabrincadeirasengraçadasounãoengraçadas,nãohálugarpara

tendenciosidadesconvictas,negligentes,sofisticadas,desajeitadas,oude

qualqueroutraespécie,enãocertamentelugarparatendenciosidadesde

géneroqueafectemdireitossignificativos.

     Nãohálugarporquefereehumilha.Fereas(aênfaseéminha)

advogadas psicologicamente e economicamente,fere os litigantes

psicologicaeeconomicamente,testemunhas,jurados,amanuensesejuizes

mulheres.Nãoserátoleradodequalquerforma”.

OchefedejustiçaWilentzfezestescomentáriosnodecorrerdasoperações

dogrupodetrabalho,nãocomoseestivesseaestabelecerlinhasgeraispara

o seu trabalho.Mas os seus comentários reservaram-lhe um lugar

proeminentenorelatório,porquesobressaltouumaquestãoemqueogrupo

detrabalhoconcentroumuitadasuaenergia.

            Nãosouafavordacondenaçãodestecomportamento,masdeixo

aquidoispontos:

a)      Estesassuntossãotriviaiscomparadoscom aspenassofridaspelos

réusmasculinos,egrandequantidadedestaspenassãoresultadode

tendenciosidadesanti-masculinasdeinspiraçãofeministapropagandeados

paraobterreceitasparainvestigações,financiamentodegruposdepressão,

influênciadelegislação,etc..

b)      Ogrupodetrabalhocitou(op.cit.,137)estatísticasquemostramquea

tendenciosidadeafavordasmulheresétãoprevalecentenostribunaiscomo

atendenciosidadecontraasmulheres.Mesmoaassunçãodogrupode

trabalhodequeasmulheresestavam maiscientesdatendenciosidade

contraasmulheresqueoshomensnãoédesculpaparaqueseignoreo

seguinte:“71% dasmulheres,masapenas30% doshomensinquiridos

referiramterobservadocasosondelhespareceuqueosjuizestrataramas

testemunhas ou litigantes femininas desfavoravelmente por serem

mulheres....Serãoaslitigantesoutestemunhasfemininastratadassempre

favoravelmenteporserem mulheres?68%dosadvogadosdasmulherese

65%dosadvogadosdoshomensobservaram casosdestesporpartedos

juizes”(op.cit.,137-8).

Juntandoasrespostasmasculinascomasfemininas,ficaclaroquemuitos

mais advogados verificaram tendenciosidade dos juizes a favordas

mulheres(133%),quecontra(101%).Mesmoqueseassumaqueos

inquiridosfemininoserammaishonestosqueosinquiridosmasculinos(cuja

assunçãoéelaprópriaumexemplodetendenciosidadedapartedogrupode



trabalho),verifica-sequeháapenas3% dediferençaentreas71% dos

inquiridasquedisseramterobservadotendenciosidadecontraaslitigantes

ou testemunhasfemininaseos68% dasinquiridasqueobservaram

tendenciosidadeafavor.

Orelatóriomencionavaapenasmodosdediminuiratendenciosidadecontra

asmulheres,enãofaziaqualquermençãoapossíveismedidasdediminuira

tendenciosidadeafavordasmulheres,istoé,contraoshomens.

Hámuitasoutrascriticasquepoderiafazer(efarei,sepedido)aorelatórioda

NovaJersey,eestouseguroquepossofazeroutrossimilaresaosdalistade

MichelleVaughan.Nãotivetempoparaleramaioriadeles,masacreditoque

asminhasnotasacimasãosuficientesparamostrarquehásériasdúvidas

sobreavalidadedasconclusõesderelatóriosdestesnoutrospaíses.

Estouinteressadoem fazerpararamáquinadaComissãoLegislativa

Feministadefazerleiscom basena“óbvia”tendenciosidadecontraas

mulheres“revelada”pormuitos(edefactoprofundamenteerrados)estudos

internacionais,afavordoseuobjectivoóbviodeimitarassuasconclusões

nocontextoneozelandês.

3.  Otítulo:Acessodasmulheresàlei.

Asmulherestêmdelongemuitomaisacessoàlei!

Umexemploéarazãonuméricadehomensemulheresnacomissãolegislativa,

um tribunaldecangurus,queentronizamentirasemeiasverdades,queeste

estudodeo“acessodasmulheresàlei”compilou.

Nosúltimosséculosdesdeoprimeiroaparecimentodofeminismo,emesmo

antesdapromulgaçãodovotoparaasmulheresadultasnaNovaZelândiano

século passado,os grupos de pressão feminista têm feito passar

progressivamentemaislegislaçãoanti-masculinaeafavordasmulherespelo

parlamento.Aomesmotempo,têm iludidoopúblicocom aideiadequea

maioriaparlamentarmasculina,aqualtemsidopressionadaatomardecisões

anti-masculinas.

Asmulherestêmdelongemuitomaisacessoàjustiça....”

2.  NosEUA,osnegrossãocondenadosaprisãonumataxamaisaltaqueos

broncos,mas principalmente porcrimes contra outros negros,tais como

assassínio,assalto,violência,etc..Nosmovimentosdehomens/pais,istoé

normalmentedeixadoàportadepolíticasquetêm contribuídoparadeixaros

homensforadecasa,criandoincentivossociaisquepagamàsmulherespobres

(istocomeçoucommulheresnegras)benefíciosqueasajudamacriarascrianças,

masapenasseopainãoestiverpresente.Assimqueumarapariga(tipicamenteà

voltados16anos)ficagrávida,cedesse-lheumapartamentodaassistênciasocial

eumamensalidadeemdinheiro.Nãodemoramuitoquearaparigacompreenda

quequantosmaisfilhostiver,maisdinheirotemdaassistênciasocial.Elapode

nãoprocurarficargrávidacomoobjectivodeconseguirmaisdinheiro,maséum

modofácildesedeixarengravidar.



Nadadesmoralizamaisumhomemqueaperspectivaimpostadecuidardeuma

mulheredoseufilho.Quandoistolheacontece,namaioriadoscasososeu

comportamentotendeasermaisfocadonopresentequenofuturo,osplanosa

longoprazotêmoalcancedeumasemanaounemtanto,eosobjectivosfuturos

convertem-seemsonhosdopassado.

Osprogramasquelevaram aestasituaçãoforam implementadosdurantea

administraçãoamericanadeLyndonJohnsonem meadosdadécadade1960.

Nessaaltura,DanielPatrickMoynibanpreviuqueistoconduziriaàbanalizaçãoda

rupturafamiliarnasfamíliasafroamericanas.Elepreviutambém queistose

estenderiaàsfamíliaseuroamericanas.Eestavacerto.Privadosdaexpectativade

setornarempais,osrapazestornam-sebárbarosemvezdehomens.

3.  Em“ConvictionandSentencingofOffendersinNewZealand:1986to1995”
(Wellington,MinistériodaJustiça,1996)

4.  EmtheNewZealandSundayStar-Timesde27deOutubrode1996.

Capítulo7

1.  DoLiberatornewsletter,Outubrode1996,p.4.

2.  ErapopularnaNovaZelândia,ondeeraconsideradobemsucedido. 

3.  UmpanfletodoMinistériodaEduacaçãodaNovaZelândia,(Boulton,Amohiaand

FionaSturrock:“WomenintheTeachingService,”EducationTrendsReportVol.8
No.1July1996,DataManagementandAnalysisSection,MinistryofEducation,

Wellington,NewZealand.ISSN0113-681X)

Capítulo8

1.  OnúmerodeprofessoresprimáriosmasculinosdiminuiunaNovaZelândia,de

acordocomumartigodoEducationWeeklyVol.8No.311,de15deSetembrode

1997.

2.  OcasodePeterEllis,envolveuaChristchurchCivicCreche.Naalturaem que

escrevo,ocasocaminhaparaoSegundorecurso,tendotidoumacoberturapelos

meiosdecomunicaçãosocialtendenciosa,atéqueumacampanhadarevista

neozelandesaListener,forçououtrosmeiosdecomunicaçãosocialaterumponto

devistamaisequilibrado.PeterEllisrecusouumaofertadeliberdadecondicional,

queimplicariaumaadmissãodeculpa.Oagentedapolíciaqueinvestigouocaso

teveum casodeenvolvimentoamorosocom amãedascriançasefezas

alegações,eumamulherdojúriteveumarelaçãolésbicacomalguémenvolvido

nocaso.Algumasdascriançasforamrepetidamenteinterrogadaspelapolícia(um

factoquepermitiuquefossemsugestionadaspelaprópriapolícia,queenfeitouo

seutestemunho),eusaramnotribunalvocabulário(porexemplo,clitóris)quesó

poderiam ter aprendido de um

adulto.                                                                                                                                 

3.  “TeacherevaluationsoftheperformanceofBoysandGirls”porD.M.Fergusson,



M.Lloyd,&L.J.Horwood(NewZealandJournalofEducationalStudies,Vol.26,No.
2,1991).

4.  Infelizmentenãotenhoareferênciaprecisadesteestudo.

Capítulo9

1.  ReferidoemConditionMasculineNo.4,1997,p.5,citado« LeQuotidiendu
medecin,25-11-1997.

Capítulo10

1.  NaRádioNacionalnaNovaZelândia.

Capítulo13

1.  NaNovaZelândia




