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REVISTA FEMINISTA

O IDM (Centro de Informação e Documentação de

Mulheres) tem vindo a editar trimestralmente um boletim.

A presente publicação continua esse trabalho de

informação e análise de questões relacionadas com a

situação da mulher. A forma do boletim foi, no entanto,

remodelada: trata apenas um tema geral mantendo por

outro lado uma parte informativa; conta com maior

colaboração exterior, fazendo um esforço para que a

revista seja inteiramente constituída por artigos originais.

Do tema tratado focamos apenas alguns aspectos,

muitos de forma que esperamos provocatória porque

apenas queremos radical.

Os nossos objectivos fundamentais continuam a ser

o de divulgar o IDM e as suas iniciativas, para alargar o

grupo; dinamizar a discussão, provocar a reflexão e

(também) a mobilização das mulheres contra o que as

oprime no quotidiano.

Gostaríamos ainda de dar algumas informações

acerca de alguns artigos:

— a entrevista que aparece sob o título "Auto-Defesa"

foi efectuada em Setúbal, com Conceição Brito

e Filomena, duas ex-aikidistas.

— do contacto estabelecido com Isabel do Carmo

obtivemos um artigo que publicamos integralmente

"Cadeia Central de Mulheres-Tires" de Vitória Soares

(presa do caso PRP) que aí cumpre pena. Porque o artigo

apareceu já tardiamente (depois de estar feita a capa) o

seu nome não aparece na ficha técnica como colaboradora.

O mesmo acontece com Isabel do Carmo que ainda

posteriormente nos enviou o texto "De que lado vem

a violência?" que também publicamos por inteiro.

Uma das grandes lacunas deste número é o não

tratamento da questão da prostituição como forma

de violência institucionalizada; queremos, de qualquer

modo, agradecer a colaboração de Inês Fontinha e

Felisbela Rilhó, trabalhadoras de "O Ninho" (lar de

acolhimento de prostitutas). Fizemos com elas uma

longa entrevista, mas consideramos que o material

recolhido não bastava para dar uma perspectiva global

sobre a questão. Faltava-nos, nomeadamente, ouvir o

que têm a dizer as principais interessadas, o que a falta

de tempo e de contactos não permitiu. Fica em aberto,

naturalmente, a possibilidade de dedicarmos, no futuro,

um número ao tratamento da prostituição.

Queremos agradecer ainda a colaboração de todas

as mulheres que enviando artigos, dando entrevistas, ou

trabalhando "de escrava" (oh! Micá!) fizeram esta

revista.

Ela luta com enormes dificuldades. Financeiras,

técnicas, falta de gente, etc, etc. Só pode continuar

com o vosso apoio efectivo (assinaturas, venda

militante...). E para a próxima, cá vos esperamos.
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Todas as sociedades segregam os seus marginais. Mudam os ventos do poder, mudam os que por baixo,
ou de lado, são considerados ou se consideram a si mesmos, "out-siders". As mulheres, porém, têm
sido, ao longo da história, sempre marginalizadas.
Os poetas endeusam-nas, certo; os homens dedicam-lhe um dia internacional; as leis reconhecem-lhe a
igualdade de direitos. Porém, nada disto é seguro, nem sequer real. Porque os poetas/homens se glorificam

o "outro sexo" é para sua maior fama e proveito; se as assembleias lhes consagram sessões ou
dias internacionais é para mais satisfeitos olharem o umbigo da própria impotência; se as leis lhes
conferem igualdade de direitos é porque delas precisam no trabalho e seria penoso ao mundo dos
homens reeditar a velha tese dos escravos, seres inferiores.

EDITORIAL

Ana Isabel

A violência atrai a violência. Na
família, na sociedade, por toda
a parte, a violência sobre as
mulheres é um dado adquirido.
Já ninguém cura de saber
razões, causas ou consequências.

Deplora-se o facto,
choram-se os "exageros", mas a
normalidade da violência institucional

instala-se nos nossos
próprios hábitos, sem
pensarmos demasiado nisso.
Ditados populares podiam ser
citados em reforço. Não vale a
pena. A realidade é já dura o
bastante para que, mesmo sem
apoio da tradição, a possamos
escalpelizar.
Vejamos: há o homem e a mulher.

E há a violência.

Estatísticas provam-no: as boas
intenções não fazem um céu de
certezas e as promessas são
levadas pelo vento, em tarde de
invernia. As mulheres sabem de
invernias assim. De calmarias
arranjadas a pretexto de amor
que não existe ("quanto mais
me bates, mais gosto de t i " ) , de
violências legalizadas perante
padres e confrades, vizinhas
que bichanam com ar
comprometido: "Entre marido e
mulher não metas a colher".
Há razões ocultas, decerto.
As mulheres foram bruxas,
queimadas nas fogueiras várias
da dominação secular dos homens

e arriscam-se hoje —
publicamente — a ter que assumir
o mesmo papel.

Mulheres, cujo corpo é o delito
de existir. Renascer, talvez,
num mundo outro, sem vio-
lências sem perseguições. Mas
não, resistir e afirmar vontade
própria. Violência, violentar,
violar — se observarmos as
colunas da imprensa que nos
coube em sorte, estes termos
são destinados ao que se passa
com as mulheres, ao que lhes
sucede. Acontece, pura e
simplesmente.
Um filósofo antigo disse "há
um princípio bom que criou o
homem, a luz e a sabedoria; e
um princípio mau que criou a
ignorância, as trevas e a
mulher". Nós sofremos pois não
mais do que a culpa de existirmos.

0 pecado original das
mulheres é expiado pela violência

diária que sobre elas
se exerce. Os jornais falam
disso. Os outros (homens, de
preferência), dizem: "Bah,
mulheres...". Como nos filmes
americanos dos velhos tempos,
dizia o galã infeliz das mulheres
fatais que o rodeavam "Wo-
men...", em ar de desprezo.
Violências? Não. Como dizia
Salazar dos irredutíveis
oposicionistas "uns safanões a tempo
nessas criaturas". De que se
queixam, pois? Não vos dão os
homens a benesse da sua
atenção, o seu amor a horas
certas, cópula conjugal aos
sábados à noite? Ah, mas estas
mulheres que lutaram pelo voto
e coseram a bandeira da
República nos tempos heróicos da
conquista da Rotunda não se
contentam com o papel de
costureiras da Revolução.
A haver parto, ele sai forçosamente

da nossa barriga.
A violência sobre nós, o nosso
corpo, o nosso cérebro, o nosso
direito a SER, é violência sobre
o futuro.

Essa e outras violências não
relatam os periódicos. Sangue
na estrada e voz aberta nos
púlpitos do parlamento sim.
Mas uma mulher desgrenhada
que grita a sua verdade é
pouco colunável. Não cabe nas
fotos a imprimir, questão de
fotogenia, sabem?



CADEIA CENTRAL
DE MULHERES

* TIRES *

VITÓRIA SOARES

0 encontro com Tires será o
tomar conhecimento de uma realidade,
a quem já alguém chamou o "Inferno
Branco", e que neste momento se
deverá chamar o "Inferno Alvo de
Brancura", ou então "Tires - Os
problemas murcham as flores", aludindo
ao artigo sobre esta cadeia de
mulheres, feito por uma repórter do
semanário "Expresso".

1.° Contacto:

O primeiro contacto resume-se
ao encerramento numa cela exígua
por 8 dias consecutivos — o chamado
período de observação, onde
ninguém observa ninguém.

Apenas se abre a porta às horas
das refeições, em que nos depositam
na cela uma marmita com a comida,
que aí permanecerá até ao dia seguinte.

Se a reclusa tem filhos torna-se
um período traumatizante e angustiante,

tanto para a mãe como para
a criança que se vê confinada a um
pequeno espaço onde tudo se passa,
desde o dormir, ao brincar ou ao
comer. Mesmo para elas não é
autorizado um pequeno recreio ao ar
livre.

Chamam a este período —
— 8 dias — o de observação de um

indivíduo, só que as únicas pessoas
visíveis por breves minutos, são
guardas prisionais, muitas delas sem
qualquer formação prévia. 8 dias em
que a reclusa tem direito a pensar.
8 dias em que se é recebida por uma
médica ginecologista-obstreta por
uns breves minutos em que apenas
interessa "saber" que doenças teve e
se tem alguma. Não se observa,
apenas se pergunta se tem...

Findo este período, aparece
outra realidade. As alternativas de
trabalho para uma condenada.

O Trabalho

As alternativas que se apresentam
são escassas: ou se trabalha para

o Estabelecimento, ou se fica encerrado
cerca de 20h por dia. Esta

última alternativa é recusada pela
grande maioria das reclusas, porque
preferem sujeitar-se à exploração a
que o Estabelecimento as obriga, a
ficarem 20h encerradas sem nada
fazerem.

Os trabalhos são escassos. Para
além dos trabalhos domésticos,
existentes em qualquer lar, embora neste
caso a casa seja maior, — limpezas,
lavandaria, rouparia, cozinha, —
há os que se referem ao dia a dia de

uma colónia agrícola-designação da
cadeia de Tires-cultivo, trato de
animais (porcos, vacas e galinhas), e
é claro a confecção dos tão famosos
Tapetes de Arraiolos — o trabalho
mais mal pago, onde a exploração é
mais nítida e donde provém o
dinheiro para a manutenção de todo
o Estabelecimento.

Todas as mulheres trabalham
7,30h diárias, recebem 20$00 diários,

e as que trabalham na confecção
dos tapetes recebem mais 300$00
por m2 de tapete confeccionado.
Só que, para além do trabalho ser
todo manual, estão todo o dia numa
posição extremamente incómoda,
apanham o pó da linhagem e das lãs,
e "ficam a saber" que os tapetes são
vendidos por dezenas de contos
enquanto elas recebem apenas algumas

centenas de escudos. Com a
agravante de todo o dinheiro ganho
no Estabelecimento ser dividido em
duas partes, a reserva que lhes será
entregue na altura da libertação, e o
disponível que servirá para encomendar

através dos serviços do Estabelecimento,
alguns artigos necessários.

Mas mesmo estas encomendas muitas
vezes não chegam com a desculpa
de que era muito caro, embora o
dinheiro seja da própria que



encomenda. Todos os pretextos servem
para explorar, para tentar aniquilar
um indivíduo.

Quando alguém pretende realizar
outro trabalho, por exemplo artesanato,

espera meses pela resposta da
entidade responsável, e depois fica a
saber que não se podem realizar por
falta de monitora e por problemas
de segurança.

A Recompensa

Quanto a algum benefício pelo
trabalho realizado, fica-se a saber
que não se tem direito algum. Ou
seja, embora haja uma sala de cinema
completamente apetrechada, onde
nunca se passou um filme após a
saída das freiras, apenas se conseguiu
aí levar um grupo de teatro, após
reivindicações feitas por 75% da
população prisional e após o capelão
ter exaustivas conferências com as
entidades responsáveis.

Por outro lado, embora a Reforma
Prisional consagre o direito à

cultura, em Tires "é impossível"
porque não há segurança!... Assim,
para além de não se poder ter o mínimo

contacto com o exterior, refiro-me
à TV, cuja abertura é às 19h e

fecho às 20,45h, vendo-se por isso
apenas a tão instrutiva telenovela,
excepto aos fins de semana, também
não é permitido o ensaio de uma
peça de teatro, ou canto ou qualquer
outro tipo de actividade cultural.
O problema reside, segundo a directora,

na falta de sala para o efeito e
na falta de segurança! Há também o
problema de não se poder sacrificar
um minuto de trabalho em favor da
cultura, mesmo que tal represente
um futuro bem para toda a sociedade.

Isto quer dizer que a Reforma
Prisional é letra morta, mesmo
quando as reclusas com base nela
fazem reivindicações, como o fizeram.

Os Poderes Paralelos

Como atrás referi, o problema
"segurança" é sentido a cada passo.

Em entrevista ao "Expresso", a
directora do Estabelecimento, Dr.a

Helena Carvalho, afirma não ter
conhecimento do funcionamento de
outras cadeias, desconhecer em absoluto.

De facto é uma realidade sentida
por todas as mulheres. Se se

pretende fazer algum pedido ou
esclarecer algum assunto com a
directora do Estabelecimento, para
além do mesmo ter que ser colocado
por escrito, o mais certo é obter
como resposta um não, ou então "...
por mim está bem, mas a segurança
é que sabe...". Ou ainda receber-se
como resposta a opinião da coordenadora

da assistência social, D. Maria
de Lurdes Pinto e sua assistente
Maria Alcina, que há muito deveriam
ter saído de quaisquer funções
directamente relacionadas com reclusas.

Por exemplo, a R.P. afirma ser
necessário estimular o contacto entre
o recluso e a família ou a sociedade
que o irá acolher. Também aqui funciona

o quanto menos esclarecido
melhor, inclusivé as chamadas telefónicas,

que são pagas pelas reclusas, só
são permitidas para os advogados e
caso não se possa escrever. Mesmo se
a família da detida a não pode visitar
semanalmente, por residirem fora de
Lisboa, só em caso urgente será
permitida uma chamada, ou vice-versa.

E, mesmo se permitidas,
corre-se o risco de quebra de sigilo,
a que qualquer detido tem direito
—daí a existência de educadoras
cujas funções para além de leitura do
correio, são as de estarem presentes
na altura das chamadas para a
família. Mesmo nos casos em que a
educadora está presente, e por esse

motivo é responsável pela comunicação,
aparece como nos "bons velhos

tempos" a escuta telefónica, feita
pelas assistentes atrás citadas e pela
própria directora.

Assistência Social

Se em Portugal a chamada assistência
social é quase inexistente,

então em Tires só se sabe que ela
existe por intermédio de uma única
assistente de curso. Aliás, a única que
presta de facto assistência às mulheres

presas, que lhes trata ou tenta
tratar dos seus problemas e se mais
não faz, é porque as senhoras
coordenadoras tentam por todos os meios
boicotar-lhe o trabalho, ou pura e
simplesmente impedi-la de o fazer.
É conhecido por todo o pessoal do
Estabelecimento — presas e funcionários

— que, ainda há muito pouco
tempo, as ditas coordenadoras, com
o aval da própria directora, tentaram
transferir a dita assistente D. Ivone.
Motivo — a única que trabalha em
prole da população prisional e que
por essa mesma razão é desejada
como assistente de todas as mulheres
presas.

Por outro lado, são essas mesmas
senhoras, que nada fazem para
melhorar o nível cultural ou profissional
das reclusas, que dão o seu parecer
para as condicionais ou precárias.
A opinião destas senhoras conta mais
do que a da educadora responsável
pelo pavilhão, que passa o dia a dia



em contacto com todas as mulheres
que ali vivem. Ou ainda quando
retiram cartas de reclusas do próprio
gabinete da educadora, sem que para
tal tenham autorização, ou mesmo
apesar deste "incidente" não a previnem.

Tais casos só se sabem, quando
a própria reclusa, através de outras
cartas se apercebe que lhe falta alguma.

Caso idêntico ao atrás citado, as
escutas telefónicas feitas pelas senhoras

coordenadora e directora, sem
que para tal tenham autorização. Os
direitos ao sigilo, ou qualquer outro
direito conferido pela R.P. são letra
morta.

Alimentação, crianças e higiene

Sou levada a afirmar que a
alimentação das mulheres é razoável,
melhor do que na maioria das prisões
existentes em Portugal.

Parece-me que não será de
admirar, uma vez que Tires é uma
colónia agrícola, e por outro lado, a
confecção dos tapetes de Arraiolos
dá lucros fabulosos.

O problema será a alimentação
das crianças naquele estabelecimento,
os filhos das reclusas, cerca de 20 crianças - idades entre os poucos dias e os três anos.

O Estabelecimento fornece os leites e as papas, no entanto, quanto à alimentação propriamente dita é má, descuidada
e com pouco valor nutritivo. Por exemplo, a bebés acabados de desmamar oferecem-se guisados, sopas de grão.

massa com omolete, produtos "congelados" guardados em qualquer sítio, e, também apareceram as salsichas enlatadas!
As sopas são caldos de água com massa e cenoura a boiar. Talvez um problema de má administração e de descuido das
entidades responsáveis, uma vez que numa colónia agrícola, como Tires, não faltam os legumes para uma boa sopa.
Qualquer mãe tem conhecimentos suficientes para saber o que deve dar ou não a um bebé de tenra idade, não sendo por
isso necessário uma dietista ou cozinheira especial, basta um pouco de vontade e de interesse por tal assunto, o que
não é o caso.

Ainda há muito pouco tempo, apareceram dois casos de gastro-entrites, provocados por comida estragada, e
outras crianças tiveram perturbações intestinais. Sobre este assunto já foi feito um pedido de inquérito às entidades
responsáveis.

Será caso para se perguntar:
de quem é a culpa, quem tem as
responsabilidades? As mães que nada
têm para dar às crianças a não ser o
que lhes fornecem, ou as entidades
responsáveis do Estabelecimento?
Que responda quem puder.

No campo da higiene, também
muito há a dizer, não no aspecto do
asseio do Estabelecimento pois o
mesmo é feito diariamente por
reclusas, mas sim no campo da
higiene individual, da higiene da
mulher. Muitas das reclusas são
prostitutas quando entram, não lhes é
feita qualquer análise ou observação
no sentido de detectar qualquer
doença venérea de que muitas são
portadoras, caso da sífilis.



Muitas delas só chegam a saber
que são portadoras desta doença,
caso estejam grávidas e o parto seja

efectuado no hospital de Cascais.
Como consequência os bebés já
nascem sifilíticos. Todos estes
problemas passam em branco durante o
chamado período de observação.
Será caso para se perguntar: Qual é
o objectivo dos 8 dias de
encerramento obrigatório?

O Dia a Dia

O dia a dia neste Estabelecimento
é o contacto com a repressão, com

a tentativa de despersonalização de
um indivíduo, que começa mal se
entre com a obrigatoriedade de usar
uma bata fornecida pelo Estabelecimento.

Bata essa a maioria das vezes
toda remendada, puída, e desconfortável.

Bata que se usa faça calor ou
frio e que só se muda de 8 em 8 dias,
quer esteja limpa ou suja.

Um outro aspecto, é o facto de
em cada passo se encontrar uma
guarda prisional a perguntar o que se
faz ali, para onde se pretende ir,
quem deu autorização, etc. . Inclusive

para se ir a casa de banho muitas
vezes se tem que "pedir o favor" de
a abrirem.

Tudo serve para humilhar. Cada
vez que se entra ou sai do pavilhão,
quer seja para trabalhar, visitas ou
assistência, se sofre uma revista que
pode ir mesmo até ao penso higiénico!
O mesmo sucede quando das visitas

dos advogados, inclusive com os
processos ou qualquer outro
documento do género, caso a reclusa
não se oponha (a maioria das vezes
por falta de conhecimento) os mesmos

são vistos e "discutidos".
É conhecido o caso de uma mulher
que no dia em que saíu em liberdade,
viu todos os seus documentos
"espioIhados" (mesmo as cartas do marido)
pelas guardas e pelo próprio chefe de
segurança!

O caso das revistas às celas, feitas
pelas guardas, em que deixam tudo
de pernas para o ar, muitas vezes,
levam o que entendem, e se por acaso

não se reclama, nem sequer se fica a
saber o que levaram e o porquê.

Mas o insólito também poderia
acontecer em Tires. O caso de um
guarda que resolveu dar um "passeio"

à sala de convívio, sala essa
interdita a guardas masculinos, a não
ser em caso de conflito, o que não
era o caso. Por isso a surpresa de
todas quantas aí se encontravam.
Mas o insólito não fica por aqui. Para
além do dito passeio, o guarda,
senhor Ferreira, encontrava-se em
estado de embriaguez visível e
armado, o que revoltou e surpreendeu
todas as mulheres. Ordenou que
todas as mulheres recolhessem às celas,
e ainda não satisfeito com a proeza,
escolheu mulheres, arbitrariamente,
que ficaram de castigo, sem que o
mesmo lhes tivesse sido comunicado.

Mas este caso ameaça não ficar por
aqui, pois as mulheres de castigo
entraram em greve de fome e as outras
fizeram uma exposição à directora.
O castigo foi suspenso até à conclusão

de um inquérito.
É claro, que, as colegas do dito

guarda não podiam repôr a verdade
dos factos-questão de classe — por
isso afirmaram tê-lo chamado,
embora se continuasse sem saber o
motivo. Como conclusão do inquérito,
foram escolhidas 3 mulheres, ao
acaso, que cumpriram 15 dias de
encerramento na cela! De frisar que
da primeira vez tinham sido 8 as
visadas. De frisar também que
nenhuma reclusa foi ouvida, apenas
às castigadas lhes foi comunicado a
duração do castigo.

A única pergunta justa para estes
casos, que são o dia a dia em Tires, é
a seguinte: será com estes exemplos
que se faz a pseudo recuperação de
um indivíduo, ou será que assim se
concorre ainda mais para a
marginalização da população prisional?

Muito mais haverá por dizer,
caso da assistência médica, mas prin-
cipalmente por perguntar.

Por exemplo, porque não se põe
a funcionar o ciclo, quando há uma
professora de francês no Estabeleci-
mento, que passa o tempo no salão
de exposições a vender tapetes, e
outra de matemática que "inspecciona"

os medicamentos e o trabalho
da própria enfermeira?

Claro que recebem ordenados
fabulosos tendo em conta o trabalho
que produzem!

Para que serve a sala de cinema?
Porque se recusa sistematicamente

qualquer iniciativa de âmbito
cultural, ou qualquer outro trabalho
que não sejam os tapetes de Arraiolos?

Porque não se ensina dactilografia,
quando existe uma sala apetrechada
para o efeito?

Porque não se põe a funcionar o
salão de cabeleireiro, também
completamente apetrechado, quando a
cabeleireira ganha o salário a tomar
conta das crianças na creche?

Porque não se cumpre a Reforma
Prisional?
Afinal de contas, qual é o

objectivo da prisão de uma mulher
na Cadeia Central de Mulheres em
Tires?

Que responda quem puder!



Mulheres na prisão.
Não há senão violência na história que está para trás.
Não há senão violência na sua estadia na prisão.
Não há senão violência na história que está para diante.

A., quando tinha um ano de idade e repousava nos
degraus do lavadouro, enquanto a mãe lavava a roupa
dos outros, foi raptada. Apareceu muitas horas mais
tarde abandonada entre as ervas, chorando — das orelhas
tinham-lhe desaparecido uns pequenos brincos de ouro.
Toda a sua vida viria a ter essa mesma imagem.
L.., Tem vinte anos, mas só viveu dois anos em liberdade.
Nasceu em Tires, de mãe prostituta. Aí viveu até aos três
anos. Depois foi para um internato de freiras, "pior que
a prisão" até fazer a instrução primária. Saíu desse
internato e foi para o célebre colégio do Bom Pastor em
Caia, covil de horrores e fábrica de prostitutas.
Aos dezoito anos puseram-na na rua.
Uns dias depois era prostituta e batia a estrada. Tudo o
que ganhava era para um chulo. Foi o tempo de fazer
dois filhos. E foi presa. Veio ter a Custóias e depois
voltou a Tires, onde nascera. Nos braços, um filhito de
meses, que não sabe se há-de vender ou não... E as
outras a dizerem: "Vende-o, vende-o, para não ser como
tu" .

Vinte anos de história e de História dum país.
F., tem trinta e dois anos mas parece ter cinquenta. Pesa
cento e tal quilos. Há dias foi vista de novo na Via Norte,
pouco tempo depois de sair de Tires. Vai com qualquer,
ao pataco. Tem já dez anos de prisão, pois cumpre sempre

as penas por inteiro e já foi presa por três vezes.
Porta-se mal...

O pai é varredor de ruas. São um rancho de irmãos, lá
para Trás-os-Montes.
Foi "desonrada", e lá na terra "foi uma vergonha".
Hoje é um destroço. Uma degradação de gente.
M., era espancada pelo marido quase todos os dias.
Ferida, esmurrada, ia parar ao hospital. As piores tareias
foram as que apanhou quando estava grávida. Quanto
a relações sexuais, ele gostava de as ter quando ela estava
em grande hemorragia menstrual, para ver o sangue a
espichar para os lençóis.

Se fez o que fez foi porque ele a ameaçou de morte.
Hoje estão os dois presos e ele, na visita, ameaça entre
dentes bater-lhe se ela não lhe trouxer dinheiro.
Quando se lhe explica os direitos da mulher, comenta:
"em casa onde há barão, manda ele, ela não".
Quatro histórias, Trinta. Cem. Que nos espetam como
punhais, enquanto o tempo escorre na prisão.

de que lado

vem a violência?

isabel do carmo

A OPRESSÃO DESTE ESPAÇO

Estas mulheres são, muitas vezes, generosas e abertas a
perceber o sentido do mundo e das classes.
Mas são mais predispostas a reagir com violência umas
contra as outras, de que a reagir com dignidade à opressão

que as rodeia.
Por isso, quanta táctica é necessária para arrancar com
um protesto em relação às condições em que as (nos)
encurralam.
O custo de vida aumenta. A cadeia enche-se sem cessar.
Deixou de haver sala de convívio e foi transformada em
camarata. Como local para estar durante o dia há um
corredor interior onde também se come, por onde se
passa para a casa-de-banho, onde se colocam os baldes
com os restos de comida. Para quatro vagas de crianças
(filhas de presas) estão já doze internadas. Estas doze
crianças e estas trinta mulheres passeiam a sua saudade
da liberdade neste corredor, gelado no inverno e atabafante

no verão. E foi preciso esforço, luta e perseverança
para conseguir uma conquista— abrir os poucos postigos
interiores, para arejar um pouco nestes dias abrasantes.
Estão quase junto ao tecto, mas havia um perigo— as
mulheres podiam trepar às cadeiras e espreitar os homens

do outro lado do pátio...
Este é um pequeno apontamento do muito que os nossos
olhos viram e do muito que os nossos ouvidos ouviram
da violência e da opressão que ocupam as vidas das
mulheres pobres.
Mas violentas somos nós, as mulheres do "caso PRP"...
Não é?

Junto a este texto de Isabel do Carmo recebemos uma
carta sua em que nos pedia que divulgássemos a carta
escrita à Comissão Nacional de Solidariedade e Luta pela
Libertação dos Presos Políticos Anti-Fascistas e os textos

dos Abaixo Assinados dirigidos ao Conselho da
Revolução e ao Primeiro-Ministro. Dada a extensão
destes documentos só nos foi possível citar alguns
excertos da carta à supracitada Comissão, nomeadamente

os que dizem respeito às "três reivindicações fundamentais"
dos presos do "caso PRP".

1 — Julgamento do processo de sevícias ("Finalmente,
após a última greve de fome (Outubro de 1980) o
sr. Ministro da Justiça comunicou-nos que a Procuradoria

da República do Porto estava a instruir um processo
crime. Entretanto, há longos meses que este

processo foi concluído mas jaz em repouso no TIC sem
que os agentes torturadores sejam pronunciados"), (p. 2)

2 — Anulação de todos os julgamentos onde foram
pronunciadas condenações ("Desde as prisões à instrução
dos processos são infindáveis as ilegalidades cometidas").
(p. 3)
3 — Aplicação imediata da amnistia a todos os presos
condenados ("Entretanto, o carácter exclusivamente
político dos crimes foi dado como provado pelos tribunais.

Mas estes recusam-se até este momento a aplicar a
lei da amnistia (p.3)





Violência sobre as mulheres

no Antigo Testamento
MANUELA LEITÃO

O irmão fingiu-se doente e chamou-a a
pretexto de lhe trazer comida. Segurou-a,
não quis escutar-lhe os rogos e dominou-a,

dormindo à força com ela (*). Depois

expulsou-a de casa, porque a detestava mais do que
a desejara. O pai e os irmãos souberam o que
se passou mas guardaram segredo por causa
do escândalo.

Não, não é uma das muitas histórias nossas
conhecidas. Vem relatada na Bíblia (II Som.
13:1-19) e não sei se diga que já naquele
tempo era assim ou que ainda hoje é assim. Não
falo do incesto, mas da violência sobre a rapariga

e da hipocrisia para as questões de família.
Aqui, o Rei David, o seu filho Amon e a sua
filha Tamar.

E quando as violações eram fora de casa?
Jacob, aquele apaixonado pastor que "serviu
7 anos a Labão, pai de Raquel, serrana bela".

tinha uma filha, Diná. Viu-a Siquém e, levando-a,
dormiu com ela e a violentou. O pai de

Siquém disse a Jacob: Fazei um pacto connosco:
dai-nos vossas filhas e tomai as nossas.

Por manhas e patranhas, os irmãos de Diná
conseguem matar Siquém e todos os homens
daquele povo. (Gen. 34 :1 -31)

De toda esta história sabemos que, depois
da violação, Siquém teve amor à moça e tratou-a
com meiguice e assim falou a seu pai: Toma
essa jovem para minha mulher. Por sua vez, o
pai disse a Jacob: O coração de meu filho
Siquém afeiçoou-se à vossa filha, o qual, por
sua vez, disse aos filhos... blá... blá... blá...

Sabemos tudo excepto o que Tamar e Dina
sofreram, sentiram, pensaram, desejaram. A
violação de Dina e de Tamar foram negócios de
homem resolvidos entre homens.



Uma forte tradição de violência sobre as
mulheres impregna a nossa cultura judaico-cristã,
cujas raízes estão na Bíblia. Além das violações já
descritas, outras violações colectivas, apedrejamentos,

amputações, mortes na fogueira, expulsões de
casa, mentiras e fraudes, casamentos forçados
— tudo as mulheres do Antigo Testamento sofrem
perante a total frieza de redactores e comentadores.

Depois da vitória sobre os mandianitas,
Moisés disse-lhes: Poupaste a vida de todas as
mulheres? E o texto afirma: Mas foram elas que
levaram os filhos de Israel à infidelidade para com
Javé. (Nun. 31: 9-35) - não são sempre as mulheres

as responsáveis por tudo o que de mau os
homens fazem — Com esse velho pretexto e violando

o preceito do Deuteronómío (20 :14) Moisés
diz aos vencedores: Matai toda a mulher que manteve

contacto com homem; mas, todas as mulheres
que não tiveram contacto com homem, deixai-as
viver para vós. Ficamos sem saber quais serão mais
para lastimar. Se as que foram mortas, se as que
ficaram vivas.

Deuteronómio (22:13-21) diz que o
pai e a mãe de uma noiva devem guardar sempre o
lençol do casamento, pois, a qualquer momento,
pode ser necessário fazer prova de que ela era virgem.

Se, acusada pelo marido, não se conseguir
provar a virgindade, ela será apedrejada até à morte
diante da casa de seu pai. Porém, provada a difamação

o pai receberá do marido 100 ciclos de prata
como reparação pela ofensa. E a jovem falsamente
acusada? Ela permanecerá como sua mulher e ele
não poderá repudiá Ia enquanto viver. Entre a
condenação â morte e a condenação à vida, o que é
que a mulher escolheria se pudesse escolher? A sua
sorte é semelhante.

Se, em vez de casar virgem, ela tiver sido
violada, o violador pagará ao pai dela 50 ciclos de
prata (100 se ela estiver noiva) e casará com ela
sem direito a pedir divórcio. Ela ficará toda a vida
sujeita ao homem que a violou, já que uma mulher
não pode, por si própria, pedir a separação, (jz.
19:2-10)

Tratando-se de uma mulher grávida, se
alguém a ferir a ponto de lhe causar aborto, o
marido receberá uma indemnização e, se ela morrer, a
indemnização será outra mulher. (Ex. 21 :22-23)
Esta lei é plenamente esclarecida mais adiante
(Lev. 24). O que tiver matado um animal substitui-lo-á;

mas o que tiver matado um homem será
condenado à morte. Não se poderia ser mais claro.

As feiticeiras deviam ser queimadas,
(Ex 22:18) bem como as filhas dos sacerdotes que
se prostituissem (Lev. 21 :9). Queimar mulheres,
uma violência bem próxima de nós, no tempo e no
espaço. Tudo serve de pretexto quando o crime é
ser mulher. Pois Tamar, a nora de Judá, não era
feiticeira nem filha de sacerdote, e ia ser queimada
porque sendo viúva, estava grávida. Que seja
levada para fora e queimada viva! E quem dava a
ordem? Judá, seu sogro, depois de a ter defraudado
quanto ao levirato e de a ter remetido, com mentira,

a casa do pai (Gen. 38:1-24). Não a salvou
nem o julgamento de Javé nem o julgamento dos
homens, mas a sua própria manhã — o que resta
às humilhadas e ofendidas e que, nos homens, se
chama instinto de sobrevivência.

Vimos como as violações, os abortos e
as mortes das mulheres se resolviam com indemnizações

aos homens. Vejamos agora o que aconteceu
a uma mulher que, quando o seu marido briga com

outro homem, agarra este pelas partes vergonhosas
para defender o marido (não se põe sequer a hipótese

de a mulher se defender a si própria). A mão
é-lhe cortada. Assim mesmo. Teu olho será sem
piedade, diz o texto (Dt. 25:11-12). Quer pelo
carácter intangível da faculdade generativa do
homem — justifica o comentador do texto que seguimos

(A Bíblia mais Bela do Mundo - 7 vol.)
- quer por falta de pudor (da mulher, evidentemente).

Naquele tempo uma concubina irou-se e
foi para casa de seu pai. O marido foi atrás dela
para falar-lhe ao coração e trazê-la de volta, o que
conseguiu. No regresso, pernoitou numa cidade
estranha, em casa de um desconhecido. Os habitantes

da cidade cercaram a casa, dizendo: Manda
para fora o homem que entrou em tua casa, para
que dele abusemos (Jz. 19:1-1).
Que responde o bravo hospedeiro, em nome das
sacratíssimas leis da hospitalidade? Aqui está
minha filha virgem. Vou mandá-la sair, podeis
violála e fazer-lhe o que quiserdes, mas não pratiqueis

tal absurdo com este homem nem com a sua
concubina. Seguia o exemplo de Lot, que, em
circunstâncias semelhantes oferecia aos atacantes
duas filhas virgens Gen. 19-1 -7). Feitas as contas,
acabaram por dar aos homens a concubina. Estes a
forçaram e abusaram dela toda a noite até pela
manhã, deixando-a somente ao romper do dia.
Quando o homem saiu para seguir viagem, ela
não respondeu à sua ordem de continuarem. Estava
morta à porta de casa, o que muito o indignou

Guardei para o fim a mais requintada de
todas as violências que seleccionei entre as muito
requintadas violências do Livro dos Livros.

Quando um homem nutria desconfianças
quanto á fidelidade de sua mulher, mas não tinha
quaisquer indícios, devia levá-la ao templo para se
tirar tudo a limpo. Estando a mulher de pé na
presença de Javé, o sacerdote lhe desatará a cabeleira

e dará a beber à mulher estas águas amargas
que trazem as maldições. Se a mulher estiver
manchada (...) lhe inchará o ventre, emagrecer-lhe-ão
os flancos. Que águas amargas seriam essas e se
alguma mulher escapou ao seu efeito, não sabemos.
O fim do capítulo é exemplar: Ficará o marido
isento de falta, sofrendo a mulher a própria.

A pena para a adúltera era o apedrejamento
até à morte.

Não se encontra na Bíblia qualquer prova para
o homem do qual a mulher desconfiasse. Eram
todos cidadãos acima de qualquer suspeita.

O povo que era proibido por Deus de
proferir maldição contra um surdo e de pôr algo
perigoso diante de um cego (Lev. 19:14 e 10); que
devia deixar, na vinha, cachos e, no pomar, os frutos

caídos para os pobres e estrangeiros; que devia
levantar do chão o jumento do seu inimigo, tratava
assim as mulheres. Para as proteger, não se cansa de
repetir o comentador. Só não nos explica quem as
protegia dos seus protectores.

Ao lermos as páginas de crimes dos nossos
jornais, ao ouvirmos o que as mulheres (mal)

contam umas às outras, ao sofrermos vexames nas
ruas e nos transportes públicos, ao escutarmos os
gritos que os punhos na boca, mais do que as
paredes, abafam, ao repetirmos os nossos provérbios

e cantarmos os nossos fados, podemos considerar
esta civilização ocidental a brilhante herdeira

daquelas brilhantes tradições.

Manuela Leitão
Transcrições da Bíblia — tudo o que está em
itálico.



L. — O que é exactamente, o aikidô?

Para já, como é que se escreve?

Ção — Ai-ki-dô, com tracinhos.

L. — E o que é que isso quer dizer?

Ção — Não faço a mínima ideia. Qualquer

coisa esquisita, não me lembro. É uma técnica

de defesa e ataque, fundamentalmente de

defesa.

L. — Que partes do corpo entram no jogo?

Ção — Todo o corpo.

Mena—O objectivo é fazer desequilibrar o

inimigo.

Ção — Desequilibrá-lo para o fazer cair e

poder neutralizá-lo. Ele não se mexe mais.

É tudo baseado numa técnica de respiração

controlada; é fundamentalmente a partir do

controle da respiração e de teres consciência

do teu corpo, de todo o controle que através

da respiração consegues ter sobre ele, vais

conseguir dominar-te de tal modo que te vais

sobrepôr ao inimigo. Mas a técnica não é o

ataque, como quando vais na rua e alguém te

ataca, o que é que fazes? Dás-lhe um murro,

defendes-te. No ai-ki-dô não é assim. Se

alguém te ataca tu imediatamente recuas;

o que é que vai acontecer? O teu opositor tem

necessidade de ir atrás de t i , e ao ir atrás de

ti tu imediatamente tentas desequilibrá-lo;

a ofensiva dele...

L. — Utilizo a força que ele faz para virar

o feitiço contra o feiticeiro...

Ção — Não propriamente a força. Há muito

pouco emprego da força no ai-ki-dô.

L. — É então ideal para ser usado em

combate por pessoas mais fracas contra outras

mais fortes...

Ção — Não é preciso força nenhuma. Entras

apenas em linha de conta com o desequilíbrio

do adversário.

L. — Porque é que vocês começaram a

pensar em fazer ai-ki-dô? Será Setúbal um

lugar assim perigoso?

Ção — É, à noite, é.

Mena— Primeiro, porque era uma coisa nova;

nós queríamos fazer ginástica e também

porque a malta ao ver como os homens na

rua nos chateavam e nós sem poder de

resposta... se eles nos fazem qualquer coisa,
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o que é que nós fazemos? A mulher também

tem força como o homem, só que ele a utiliza

e desenvolve e nós não.

Ção — Quando fomos para o ai-ki-dô foi um

bocado por piada, mas também me lembro

que isso surgiu porque o nosso paleio sobre

as liberdades das mulheres e os direitos,

havia um direito que achámos primordial:

o direito de andar na rua. Andar na rua...

assim... calmamente! De dia ainda se consegue,

apesar dos piropos e das bocas porcas,

agora à noite, a partir de certa hora, é extremamente

perigoso, e Setúbal é uma cidade

eminentemente machista, os tipos assumem-se

cá com um ar... e nós pensámos que as

mulheres devem ter a noção disto... aqui

já não é uma questão de teorização, de

paleio, mas real. Temos que saber uma técnica

defensiva. Podia ser judo, isto ou aquilo.

Mas aqui havia o ai-ki-dô, fomos ver uma

sessão, achámos piada e entrámos.

L. — Quanto tempo demora uma "formação"

em ai-ki-dô?

Ção — Anos e anos.

L. — E é por cinturões, como no judo?

Ção — Sim, o mestre tem até um fato

diferente.

L. — Há esse aspecto...

Ção — Sim, o aspecto místico, é chato.

Mas na prática não tem muita importância.

L. — Porque é que desistiram?

Ção — Por circunstâncias concretas (aulas,

trabalho, etc.) não podíamos assistir às aulas

todas. Não foi de maneira nenhuma por não

gostarmos daquilo. Achava as aulas extremamente

mente úteis, era óptimo. Depois de cada

sessão a gente sentia-se muito bem.

Mena— Porque cada sessão começa com um

bocado de concentração e assim, para além

do aspecto de ginástica propriamente dito,

há todos os outros de interiorização e relaxação

que são extremamente calmantes. Cada

aula começa com uma pausa, para nos concentrarmos.

Ção — Eu acho que é sempre úti l , seja judo

karate, ai-ki-dô, que a mulher saiba defender-

-se.



CAÇA ÀS BRUXAS
MADALENA BARBOSA

Lisboa, 31 de Agosto de 1760

Auto-de-fé em S. Francisco

"Uma das mulheres relaxadas
pediu três vezes mesa no auto, mas,
não lhe sendo possível adivinhar o
que devia confessar, morreu queimada

pelas 10 horas da noite.
Morreu também uma rapariga de 23
anos de idade, que tinha 15 quando a
prenderam". (sublinhado nosso)

(1) "Repitam as sílabas até que a
lição vos pulse nas artérias
Margareth Jones, parteira, enforcada

em 1648
Joan Peterson, veterinária, enforcada

em 1652
Isabel Insch Taylor, ervanária,
queimada em 1618
Tia Loleland, curandeira,
queimada em 1645.
Que vos fizeram?"

A acusação mais vezes afirmada
é de "diabruras". Diabruras era tudo
quanto era feito com o Diabo, pelo
poder que este concedia às mulheres
que a ele se dedicavam. Este Satã,
Demo na nossa terra, é bem o símbolo

deste tempo intolerante. Feito
um pouco à imagem das antigas
divindades da fertilidade, com seus
chifres e pés de cabra, era bem real e
ameaçador da ordem estabelecida.

Tudo podia ser sinal de feitiçaria,
desde qualquer comportamento
que fugisse à norma, até um

qualquer defeito físico. Observa-se o
corpo das mulheres minuciosamente,
e qualquer pequeno sinal podia
constituir a marca do demo. Podemos

imaginá-las essas cenas, a mulher
de tudo despida, roupa e dignidade,
apavorada, rodeada pelos senhores da
religião, nas suas vestes pomposas
rejubilando-se do demoníaco corpo
de mulher por definição, e da
humilhação a ele infligida. Hoje seria uma
"deliciosa" cena pornográfica. Man-
tém-se a violência, vestida de outros
costumes.

Evidente que as mulheres são as
mais aptas a pactuarem com o diabo.
Quase 90% das acusações de feitiçaria
são feitas a mulheres. Porquê?

Sanguer e Kramer são dois
senhores de triste memória,
nomeados pelo papa Inocêncio VII I ,
no século V como inquisidores-mores.

A sua preocupação pela
feitiçaria, o seu zelo pela fé cristã,
levou-os a escrever um livro, manual
que circula em todas as cortes da
Europa, o "Malleus Maleficarum".
Nele se explicava o como, o quando,
o porquê das feiticeiras. Kramer
dizia do porquê das feiticeiras serem
mulheres: "a razão é que a mulher é
mais carnal que o homem, o que é
claro pelas suas muitas abominações
carnais. Deve-se notar que houve um
defeito na formação da primeira
mulher, pois que foi formada de uma
costela torta, ou seja, uma costela do
peito dobrada na direcção contrária à
do homem" .

Bem de acordo com a mentalidade
da época: "quase todos os

reinos do mundo foram destruídos
pela mulher"; "o mundo sofre hoje
pela malícia da mulher". Referência

directa a Eva, perdição da
humanidade.

A fúria e o ódio desvastaram a
Europa. A Santa Inquisição perseguia
as heréticas, os cristãos-novos, as
feiticeiras. As religiões não confor-
mes à fé católica. Houve aldeias no
Norte da Europa em que se queima-
ram todas as mulheres com mais
de 7 anos de idade.

Repitam as sílabas antes que a
lição vos perfure o útero Anne
Ranch, 12 anos, queimada em
1628
Sybill e Lutz, 11 anos, queimada
em 1628
Frau Dumler, grávida, fervida em
azeite em 1630

O número das mulheres queima-
das na Europa durante 3 séculos
chega a ser avaliado em 9 milhões.
Nós chamamos-lhes ginocídio.

Para os historiadores, esta enor-
me fogueira é um pormenor. Mas a

frase da tradição oral ficou-nos, para
designar qualquer perseguição cruel e

injusta —a "caça às bruxas".
Castigavam-se as mulheres que

fugiam à norma. E a norma era a
maldição de Eva: "Multiplicarei a tua
dor e o teu trabalho; parirás na dor;



teu desejo será do homem e a ele
serás submissa". As feiticeiras eram
as não conformes. Essa fuga podia ser
até mesmo a beleza, "tentação
abominável". Ou as artes médicas do
seu tempo — as mulheres conheciam
as ervas, as doenças, eram parte do
seu quotidiano dedicado ao cuidado
dos outros. Se esse conhecimento era
maior, passava a ser ameaçador, da
Igreja, do poder instituído, dos
homens a quem deviam submissão:

"Ana Martins, viúva de António
Macedo, lavrador, concelho de Martinho

de Barnes e moradora na
freguesia de S. Vicente, conselho de
Felgueiras, comarca de Guimarães,
Arcebispado de Bragança. "... de
certo tempo a esta parte, esquecida
da sua obrigação, com pouco temor a
Deus Nosso Senhor, em grande dano
de sua alma e prejuízo das
consciências alheas, não tendo
consciência alguma, curava de várias
enfermidades e para esse fim a
procuravam muitas pessoas ou a
mandavam consultar a respeito de
achaques que padeciam... "Tribunal
do Santo Ofício, 1964, Lisboa,
(nosso sublinhado)

No entanto Paracelso, o mais
famoso físico da idade média dizia
saber o que aprendera devido às
"boas mulheres". Estas mulheres
eram também parteiras. As que
assistiam e ajudavam as outras mulheres

no parto, tentando minorar-lhes a
dor. Por isso contra a maldição de
Eva. Por isso delas dizia Kramer
"Nada prejudica mais a fé católica do
que as parteiras".

São estas algumas das acusações
principais, curandeiras, parteiras,
conhecimentos além do admitido,
beleza.

Muitas acusações eram de cariz
sexual. O "Malleus" descreve-as.
Dizia-se que as feiticeiras roubavam a
virilidade aos homens. Não só se
apropriavam fisicamente dos seus
pénis, como lhes tiravam o sémen e
os tornavam impotentes.

Tal como as feministas de hoje,
acusadas de castradoras, ou as mães
voluntariosas. As mulheres que existem,

em si, que cometem o pecado
sem remissão de ter identidade
própria, são uma ameaça ao poder
fálico.

Repitam as sílabas até que a
lição vos pulse no coração
Nicriven, acusada de lascívia,
queimada em 1569.
Barbara Jobel, descrita pelos
carcereiros como "a mais bela

donzela de Wurzburg",
queimada em 1629 com 19 anos.
Irmã Maria Renata Sanger,
sub-prioreza, do Convento de
Premonstratensian, em Unter-Zell,
acusada de ser lésbica; o
documento que certifica a sua
tortura contém o selo dos Jesuítas

e as palavras:
Ad Majorem Dei Gloriam — Para
maior glória de Deus.
Que nos fizeram.
Que lhes fizemos.

Nós fizemos, e continuamos a
fazer, o pecado de existir. Nós
fomos, e continuamos a ser, diferentes

do homem. Eles são, e continuam
a ser, dependentes de nós, para que
reflictamos a sua imagem e nada
mais. Virgínia Woolf, levada à morte
pela sociedade em que vivia, pela sua
angústia em ser diferente, explicou-nos:

A mulher é o espelho em que o
homem se vê reflectido aumentado
duas vezes nas suas dimensões.
Esposa é o nome do espelho.

As não esposas obrigadas e
cumpridoras são castradoras e putas.
Eram as feiticeiras. Queimadas antes.

Ao vermos hoje a pornografia e a
violência que nela está contida, ao

vermos os espancamentos e os
assassínios das mulheres, violações,
perguntamo-nos se terá realmente
acabado a "caça às bruxas".

(1) A Inquisição, por ser organização
religiosa, não podia condenar as

pessoas à morte. Por isso, em caso de
a morte ser necessária, as vítimas
eram entregues à justiça secular —
"relaxadas" — que depois se encarregava

de as executar. Pedir a mesa,
neste sentido, trata-se de pedir a

palavra para tentar a confissão, única
maneira de escapar com vida às
acusações, que neste caso nem eram
conhecidas da vítima.

* DWORKIN, Andrea. Woman Hating.
Nova York, E. p. DUTTON,
1974.

MORGAN, Robin. Lady of the
Beasts. Nova York, Random
House, 1976.

MENDONÇA, José Lourenço,
D.; MOREIRA, António Joaquim.

História dos principais
actos e procedimentos da inquisição

em Portugal.
Lisboa, Imprensa Nacional,
1980.



Hoje fazia um lindo domingo de sol.
Apeteceu-me viajar. Uma viagem diferente,

por dentro da minha história de
mulher. Era domingo de Páscoa. Porque
não presentear-me com um passeio calmo,
despretensioso, através dos provérbios?
Tudo em nosso redor, traz mensagens de
violência, violência essa que aumenta à
medida que especificamos o tema: do homem

sobre o homem, sobre a mulher, a
criança, o adolescente.

Bem me parecia, esta viagem seria
doce e amena. Eis o primeiro provérbio:

"Não se deve bater na mulher nem
com uma flor".

Concordo plenamente. E vou continuar
a leitura. Mas algo me intriga. E no

homem, deve bater-se?
Apetece-me interromper a viagem.

Até aqui vou encontrar violência? Será
que nem nos provérbios estão salvaguardados

os mais elementares direitos do
homem? Mas sou persistente, e vou continuar.
O autor da "Nova Recolha de
Provérbios e Outros Lugares Comuns
Portugueses" (1) vai avisando que os
provérbios a que chamam populares,
não são a sabedoria do povo, mas a da
ideologia — "são a fixação de um saber
com origem reaccionária".

Já não estou tão assustada. O povo
não teve interferência na cristalização
destes pensamentos, apenas foi assimilando,

ao longo dos tempos, uma ideologia.
Assimilando e transmitindo.

O homem não está tão indefeso, tem
algo com que defender-se:

"À mulher roca e ao marido espada".
A mulher fica muito bem só com a roca,
para que precisaria ela da espada, se nem
com uma flor lhe devem bater? E a roca,
além de ser um instrumento pacífico,
ser-lhe-á de extrema utilidade. Como
manda o Santo Padre, representante de
Deus na Terra.

"Dizem em Roma que a mulher fie
e coma".

Depois, pelo que leio, as mulheres até
já trazem uma arma natural:

"A língua das mulheres é a sua
espada". Este provérbio anula logo a desconfiança

que já ia sentindo com um outro:
"Mal vai a casa em que a roca manda

mais que a espada ".
Por enquanto, tudo muito bem. Penso

até que os homens também fiam, para
ajudar as mulheres:

"O muito fiar dos homens e o pouco
fiar das mulheres, deitam a casa a perder"...

Sinto-me nesta viagem como a caminho
do País da Igualdade. Fecho os olhos

por momentos e sonho...

Agora leio:
"Mulher honrada não tem espada e, se

a tem, não mata". Compreendo, pois
conheço a secular bondade das mulheres.
Não andam assim a matar, a torto e a
direito. São pacíficas, é o que é.

Mas, porquê este aviso?
"Mulher que dá no homem, na terra

do demo morre". Será que alguma se
atreveu já a bater no homem, quando ele
nem com uma flor lhe quer bater? Se
calhar, alguma ingrata. Melhor fora, que
esquecesse que, com a roca na mão

"a boa mulher nunca está ociosa"
e para a

"donzela honesta ter que fazer é a
sua festa".

Decididamente, não podia ter acertado
melhor na escolha do programa para

este domingo. Faço uma pausa. E sorrio
de beatífica felicidade. As mulheres são
trabalhadoras, pacíficas, obedientes. Os
homens são corajosos, lutadores,
cavalheirescos.

Que piada, agora rio-me abertamente:
"Pancadinhas de amor não doem".

Nem nunca doeram. Quem alguma vez
amou, sabe que assim é. E se porventura,
alguém gritar por pensar que dói (pura
imaginação) reflictamos um pouco:

"entre marido e mulher nunca metas
a colher". Que temos nós a ver com isso?
Não estarão eles, por acaso, a amar-se
um pouco mais ruidosamente do que é
costume? E é bom que se saiba:

"o marido e o linho não é escolhido".
Como podemos sequer queixar-nos?

Muita sorte temos pois,
"pior é a moça de casar que de criar"

e
"filha crescida, dá-lhe marido; aos

vinte criada, logo casada".
Uma vez conseguido este objectivo

máximo na vida de qualquer mulher
(quantas o não conseguem, coitadinhas...)
convém não esquecer que:

"à mulher casada o marido lhe basta ".
E quem é o marido? Um homem, um ser
humano de eleição, raro e valioso:

"homem de palha vale mais que
mulher de ouro".

PALAVRAS SÃO FÊMEAS ...



Começo a entristecer. Valemos pouco
e não é famosa a nossa sina:

"do mar se tira o sal e da mulher
muito mal".

Neste País da Igualdade, algumas
diferenças começam a surgir. Ainda bem
que existem os homens senão, como
compensar este mau carácter que a mulher
por vezes revela? É de todos sabido que

"mulher sem marido, barco sem leme".
E uma vez em casa, o marido é

mesmo para conduzir o barco aonde ele
quer. Aliás, tem a mulher algum querer?
Pouco valiosa, sem vontade própria, não
admira que

"para quem perde a mulher e um tostão,
a maior perda é a do dinheiro".

E não é só isso, há os diabólicos
estratagemas a que a mulher recorre, que
muito dificultam a sábia condução do
barco:

"a raposa tem sete manhas e a mulher
a manha de sete raposas"

"ao diabo e à mulher
nunca falta que fazer".

Muito aguenta um homem. Chega a
tocar as raias do heroísmo. Por vezes
condescende:

"mulher que sabe obedecer, em casa
reina a valer"

"a mula e a mulher com afagos fazem
os mandados".
Mas a mulher não sabe aproveitar estas
condescendências. E abusa, mesmo sabendo
que:

"não há paz onde canta a galinha e
canta o galo".

É quando o homem perde a paciência.
E, contra vontade, actua:

"à mulher e a mula o pau as cura"
"a mula e a mulher com pau se quer"
"a mulher e o pedrado quer-se

pisado".
Pudera, que é que a mulher queria?

Faço uma pausa e penso coitadinho do
homem que assim se vê coagido a actuar.
Ele, que de sua natureza, é tão bom.
Como prolongamento dessa bondade,
ainda insiste em tratar a mulher como
aos animaizinhos:

"mulher e cão de caça, procurai-os
pela raça"

"a mulher e a cachorra, a que mais
cala é a melhor"

"amor de mulher e amor de cão, nada
valem se nada lhe dão "

"amor de mulher e festa de cão só
olham para a mão"

"mulher, cavalo e cão não se emprestam
nem se dão"

"nem mula manca há-de sarar, nem
mulher má se há-de emendar"

"onde há cães há pulgas, onde há pães
há ratos, onde há mulheres há diabos"

"quem segura a enguia pelo rabo e a
mulher pela palavra pode dizer que nada
segura"

"porco de um ano, cabrito de um mês
e mulher dos 18 aos 23".

Galinhas, mulas, cães, cachorros,
cavalos, pulgas, ratos, diabos, enguias, porcos,
cabritos, rodeiam a mulher, sua igual, no
comportamento e nas atitudes. Como
acontece com todos os animais, não admira

que, uma vez por outra, o homem se
enraiveça e grite:

"faça-as quem as fizer, quem as paga
é a minha mulher".

Que outro ser humano aguentaria
tanto?

Não me apetece mais passear. Esta
viagem, que prometia tanta serenidade,

tanta paz, mais parece uma viagem ao reino
da violência. Da violência que obriga o

homem a exercer violência sobre a mulher
(mesmo contra-vontade), da violência que
obriga o homem a anular o outro ser
(mesmo mais próximo dos animais do que
dele).

"a melhor esposa é aquela de quem
ninguém diz mal nem bem".

Pelo entardecer, regresso. Esta viagem
por dentro da minha história de mulher,
atravessando os provérbios, é triste como
um fado. Como o fado que eu trazia,
quando nasci. Como o fado que outras
mulheres cantaram antes de mim. Como
o fado que os homens dedilham com
sentimento e devoção. Como o fado que
reza a minha ignorância, obediência,
passividade, docilidade.

Já não leio. Passo em memória os
últimos anátemas:

"mulher sabiia, é mulher perdida"
"não provam bem as senhoras que se

metem a doutoras".
Vou a fechar o livro. Um último aviso:
"Palavras são fêmeas e factos são machos".

ABRIL DE 1981

ivone olim
(1) - Fernando Ribeiro de Melo, Ed. Afrodite. Col.

Antologia, Lx. 1974.



A MULHER E A LOUCURA

Escrevia o excelente doutor Goodell, em 1882:
"Em primeiro lugar, uma mulher louca não faz já parte do corpo social; é como um

criminoso. Em segundo lugar, á sua morte é sempre um alívio para os seus amigos mais
queridos. (...) Na realidade, estou certo de que, com os progressos que o futuro nos reserva,
os estadistas reconhecerão... que uma boa política social se deve propor fazer desaparecer a
loucura prescrevendo a castração de todos os homens loucos e a extirpação dos ovários a
todas as mulheres loucas". (...) (1)

• luisa costa gomes

Loucura/ameaça: descontrole que o desejo exerce sobre a ordem. O/a louco/a demonstra fanaticamente as aberrações
duma cultura; a paranóia é a prisão onde indefinidamente se debatem as suas contradições: o que quero ser/o que posso
ser; o que penso ser/o que sou/o que pensam que sou; o que quero fazer/o que me deixam fazer/o que esperam que
faça.
E se há quem mistifique a loucura, chamando-lhe forma suprema da lucidez, a maior parte deixa-a ao cuidado dos
profissionais que a tratam com "ciência", inscrevendo-a puramente no campo da "especialidade"; e às viagens na
montanha russa, à Ia Laing, substituem-se as realidades mais prosaicas do asilo: marginalidade, isolamento, tortura,
chantagem, incúria, desprezo...
Não me interessa aqui discutir o que é a loucura, mas o que subsidia o comportamento de recorrer ao "especialista".
Considere-se a psiquiatria uma "ciência", ou uma forma pouco discreta de policiamento social, parece-me claro que
recorrer à "ajuda" do médico é o gesto institucionalizado de quem reconhece uma situação de facto: que está doente. E
é este gesto, o "enlouquecer", mesmo nas suas variantes mais ligeiras da "depressão", ou da "crise", que me interessa
pensar.

Porque é que uma mulher vai ao psiquiatra? Porque se sente "mal". Este "mal" sente-o ela como
"anormalidade".

Porque interioriza o discurso que detesta o seu corpo, a mulher considera-se anormal muito mais frequentemente
do que o homem. Nunca está segura: porque se desconhece, e o que conhece é o discurso institucionalizado, dominante,

acerca da sua "natureza": discurso que lhe parece tanto mais verosímil quanto mais vai ao encontro do seu
auto-desprezo e o reforço: "A insistência em que a feminilidade evolui duma masculinidade frustrada, torna desde logo a
feminilidade numa espécie de "patologia normal". (2).

Partindo do princípio que a mulher é um "homme manqué", a medicina tradicional considera desviantes todos os
comportamentos que não estejam conformes a esse conceito. Mas a mulher que vai ao psiquiatra porque se sente mal, e
não encontra outro apoio, outra saída, está antes a dizer por outros gestos que o papel que lhe deram neste "teatro"
não a satisfaz: que sufoca na sua passividade, que se sente perder-se nas vidas dos outros. A paranóia, o ritual, o discurso
aparentemente sem sentido, utilizando os símbolos mais espantosos, mostram "fantasmas" que não existem só na
cabeça das mulheres, mas que são reflexo de condições de opressão muito verdadeiras.



Vivendo segundo padrões contraditórios a mulher está em permanente conflito: sabe, por exemplo, que a sua
presença é fundamental para o desenvolvimento dos filhos, porque assim lhe ensina a tradição; mas sabe ao mesmo
tempo ser a culpada de todos os "traumas" das crianças — homossexualidade, impotência, promiscuidade, e os "doutores"

sabem deslindar por trás disso tudo a mãe culpada, ou demasiado fria, ou asfixiante. A mulher falha sempre: se
sucede no trabalho, não "se completa como mulher, descura os filhos", ou assim lhe dizem; se dá toda a atenção aos
filhos, torna-se demasiado dependente, frustrando-se, além disso, a si própria.

A mulher que aprendeu a "servir para sobreviver" sabe que o valor fundamental do seu condicionamento é o
sacrifício. A mãe treinou-a para agradar, obedecer, calar, dar sem pedir nada em troca. O pai brinca com ela aos casais
quando ela se porta bem: é a "sua mulherzinha". Quem "amamentou" a mulher? Ninguém. Quem amamenta o homem?
A mulher. Em troca de protecção contra os outros homens. E de reconhecimento. Ela suaviza-lhe os horrores da
iniciação masculina, é para ela que ele se precipita quando o mundo é tão mauzinho. Mas o poder real joga-se no
mundo, lá fora. Em casa nunca se passa nada. E a impotência sente-a ela como frustração culpada: porque não se
identifica com o seu papel social, que é realmente limitador e se sente "anormal" por não saber submeter-se: o seu
desejo é sempre entendido — sobretudo por si própria — como ameaça. E a hostilidade que deveria ser dirigida contra o
meio e contra os agentes reais da frustração, é dirigida contra si própria: a hostilidade engolida transforma-se em dores
de cabeça, cansaço permanente, tonturas, perturbações fisiológicas de toda a ordem.

A depressão, a não-agressão é a resposta calada das mulheres a um meio violento e objectivamente deprimente
onde existem todas as condições para que se mantenham frustradas e incapazes.

A mulher que "enlouquece" faz um último gesto: auto-imola-se, demite-se: "As mulheres que são internadas,
raras vezes estão loucas: (...) em vez de desafiarem o vocabulário psicofísico da sua condição, adoptam o seu tom mais
seguramente do que nunca. São depressivas, suicidas, frígida"?, ansiosas, paranóicas, fóbicas, culpadas, indecisas, inactivas

e sem esperança" (3) Quer dizer, levam ás últimas consequências os traços que lhes são consagrados pelo
condicionamento: passividade, auto-desprezo, inexistência de desejo sexual, dependência, insegurança...
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Considerando as estatísticas (ah! os números!) do movimento dos hospitais psiquiátricos, chamaria a atenção para
os pontos seguintes: a) há mais homens internados do que mulheres (são 51%, em média); há mais mulheres que acorrem

às consultas (55% em média); c) os homens continuam a baixar ao hospital em maior número. As reflexões que
estes pontos sugerem dariam, pelo menos, para outro trabalho. Parece-me, no entanto, que 1. a loucura masculina,
porque é tipicamente agressiva, é mais ameaçadora do que a feminina, tipicamente depressiva; 2. isto leva a que a
mulher, embora acorra em maior número à consulta, continua a ser mandada em paz para casa, com uma lista de
calmantes e muita paciência (é preciso não esquecer que a psiquiatria tradicional considerava a histeria como fingimento
— as mulheres "fingem" sintomas, os homens estão verdadeiramente doentes).

NOTAS:

(1) FRÉMINVILLE, B.de "La raison du plus fort",ed. Seuil
(2) (3) CHESLER, P. "Women and Madness"



O AMOR, essa

tão suave violência

maria regina louro

Tudo começou no momento em que ele te
disse que não podia viver sem ti.

Subitamente sentiste-te existir — como se
até àquele momento não tivesses passado de
uma promessa.

É certo que, se olhasses lucidamente para
a tua vida, para o teu passado, seria fácil dares-te
conta de que já muito antes daquelas palavra
eras alguém, tu própria. Houve encontros,
amizades, provalvelmente outros amores, momentos
de grande plenitude na solidão contigo: houve a
tua vida. Mas agora, ao lembrar vagamente tudo
isso, achas que em tudo o que fizeste, foste
sempre um pouco inútil, um pouco desvalorizada,

que sempre estiveste um pouco a mais.
Não é verdade que faltou sempre um certo
sabor aos gestos que fizeste?

Na altura, não; mas, com aquelas palavras
sedutoras nos ouvidos — "Não posso viver sem
ti" —, tudo adquire uma outra verdade. Porque
finalmente és declarada imprescindível,
inconfundível, insubstituível. E o próprio passado se
modifica.

Não sabes bem porquê, mas agrada-te esta
música. Satisfaz a tua vaidade tantas vezes
ferida? Compensa-te das depreciações sofridas
em silêncio? Não sabes, não perguntas: mas dás
contigo a transbordar de gratidão.

E, sendo assim, forçoso é que também ames
quem em ti provoca tão gratificante sentimento.
Quem tão imperiosamente te quer — não, quem
tão humildemente de ti necessita, ao ponto de
não suportar a vida sem ti. Vagamente, talvez
te pareça que há naquela afirmação uma certa

tonalidade retórica; mas, com a continuação,
com a repetição, acabas por esquecer isso.
A frase é agradável, gratificante e mágica.
Atribui-te um poder que não sonhavas possuir.

O amor livre

Forçoso é pois, que o ames.
Mas que é o amor?
Disso julgas tu saber. És uma rapariga

destes tempos de engate fácil, sexualidade livre e
pílula para as mulheres; os velhos romances
côr-de-rosa já não te impressionam, se é que
alguma vez lhes deste ouvidos. O amor era bom
para as avós, que ficavam em casa à espera do
marido, a fazer renda e a aborrecer-se de morte.
Necessitavam de se agarrar a essas quimeras —
— o amor, a paixão —, a esses ideais, para não
se aperceberem de que não passavam da parte
desfavorecida num contrato algo sórdido.

Mas tu pertences a outra época, tens
outra mentalidade e outro estilo. Não ficas em
casa, estudas ou tens o teu trabalho, o teu tempo
que usas como queres, o teu dinheiro que gastas
como queres. És uma mulher emancipada.

Mas eis que alguém te diz que não pode
viver sem ti.

Logo, o amor ainda existe. Existe e é
diferente: já não tem sobre ele o peso dos contratos,
das obrigações. É livre; logo é belo: um presente
do céu. Quantas mulheres não sonham com ele
e só encontram cálculo, indiferença, sordidez?

Tens à tua frente a oportunidade única de
viver um grande amor.



É então que começa a tua viagem — como
talvez digas. Uma viagem sem droga, porque tal
não é preciso. Estás apaixonada, que giro!
Entregas-te. Abandonas-te. Misturas-te.
Confundes-te. Já não sabes quem és, onde começas
e onde acabas. Por vezes, tudo isto te dá uma
certa vertigem, uma sensação de estar a perder
o pé. Mas isso também é bom. Ter sempre a
cabeça fria é um tanto monótono. O que
importa é que és feliz. Disseram-te que a felicidade
é isto: logo, és feliz.

As pequenas prisões

Ê verdade que às vezes te perguntas: "Mas
quem é este eu que é feliz? Mas não te interrogas
por muito tempo. As interrogações estragam o
efeito da embriaguez — e tu
gostas desta sensação nova de
estar embriagada.

Também é verdade que por
vezes te acontece sentires que
esta felicidade te pesa
excessivamente. Este cerco à tua volta
retira-te a liberdade de movimentos.

Por exemplo, há dias em que
o que realmente te apetecia era
estar sozinha, pensar um pouco
na tua vida, não sentir esta absorção

permanente noutra pessoa,
esta invasão permanente de outra
pessoa. Mas não será este desejo
uma traição ao amor? É preciso,
portanto, afastá-lo rapidamente,
para que nunhuma sombra
perturbe a harmonia em que
navegas.

E depois o tempo passa, a
felicidade continua — com as
suas oscilações, mas isso é
próprio da vida, não se pode estar
sempre na "mais alta".

Subterraneamente, continua
também o desejo de te encontrares contigo
própria, de quebrares este cerco, de fugires a
esta asfixia doce, a esta tão suave violência.

A princípio, o conflito grassa apenas
dentro de ti. Não te apetece resignar-te a esta
felicidade obrigatória. Começa a ser um pouco
cansativo. Mas também não estás disposta a
perder tudo. Queres apenas "uma pausa para

reflexão", uma trégua no amor, como há trégua
na guerra.

— Mas então já não me amas? —
perguntam-te. E uma pergunta cheia de angústia
e de ansiedade, que te deixa a contas com os
remorsos. Há em cada homem — não foi o que
te disseram? — um órfão. Não podes
abandonar o órfão que deixaste a teu cuidado.
Sentir-te-ias extremamente culpabilizada, já
começas a sentir. Aliás, já fizeste demasiadas
concessões, já permitiste demasiadas expectativas:

é impossível voltar atrás, é tarde para
mudar as coisas.

E, vendo bem, foste tu que escolheste.
Ninguém te obrigou. Tu assim quiseste. Será
que realmente já não queres? Será que
efectivamente já não o amas? Oh, isso não, a simples
ideia de já não o amar seria um crime. As coisas

tornaram-se apenas um pouco
mais baças, mas isso também é
próprio da vida.

A dependência gradual

E, na verdade, o que é que
te custa continuar? Ou, por
outro lado, o que é que ganhavas
em ficar sozinha? Não é verdade
que, se te acontece ficar sem ele,
não sabes o que hás-de fazer
de ti e só pensas no reencontro?
Só sonhas com o momento em
que não estarás sozinha, quer
dizer, sem ele? E se ele se demora
um pouco mais do que o
previsto, não te assalta uma
repentina ansiedade, um terror louco
de que não volte mais?

Seria tempo de concluíres
que já não podes viver sem ele.

Talvez seja ele o primeiro a
aperceber-se disso. Muito
lentamente, à medida que os teus

gestos se tornam menos vivos, as tuas exigências
mais escassas, à medida que os teus próprios
desejos vão deixando de ter expressão. À medida
que te conformas. À medida que te alienas: mas
esta palavra não existe no vocabulário dos amantes.

Terá então tempo para se desforrar. Não te
disseram que existe em cada homem um filho



em revolta contra a mãe? E possível que o não

faça voluntariamente, nem sequer conscientemente.

As coisas vão acontecendo, dir-se-ia que

naturalmente. Um dia, em vez de te pedir que

não faças isto ou aquilo, ele diz que não quer

que faças isto ou aquilo. Talvez acrescente, com

um certo tom de didactismo, que não te

convém. Tu aceitas. Talvez até concordes. Estás tão

confusa sobre ti própria, que começa a ser bom

que decidam por ti.

E é ele que passa a dizer quais são os teus

próprios desejos, as tuas próprias exigências, as

tuas próprias necessidades. Para teu bem, já se

sabe. Por amor de ti. É ele que passa a dizer

quem tu és. Criando-te à sua imagem e

semelhança. Projectando em ti os seus medos, a sua

insegurança, as suas frustrações e a sua impotência

— transformada em poder sobre ti a partir

do momento em que tu própria te sentes

impotente perante ele.

Talvez nessa altura ele tenha a honestidade

suficiente para te manifestar que, afinal, pode

muito bem viver sem ti. Porque já não lhe dás

a segurança e a protecção que em ti procurava.

O lento despertar

Era isto, então o amor? — achas-te a

perguntar a ti própria.

Agora, é-te muito difícil abandonar um

sonho a que te entregaste de corpo e alma,

lentamente, imperceptivelmente, até já não seres

tu própria nem saberes quem és. Durante algum

tempo, talvez batas com a cabeça nas paredes.

Felizmente, há um momento em que bates com

tanta força, que a própria pancada te desperta.

Era isto, então, o amor? E só então, olhando

friamente para o que acabas de viver, te dás

conta de que o amor, afinal, não era a maravilha

de que te falavam. E começas a fazer o inventário

das pequenas cedências que fizeste, das

pequenas renúncias em que colaboraste.

Começas agora o caminho de regresso.

Um caminho longo, semeado de desencanto e

confusão. Caminhas sem saber para onde caminhas,

procuras-te sem saber onde estás. Sentes

a tua personalidade estilhaçada, o teu ser

esvaziado. Estás desabitada, ausente.

Caminhas, no entanto.

Por vezes, tens a tentação de voltar atrás,

para te refugiares na ilusão que acabas de perder.

É possível que algumas vezes lhe cedas. Será

apenas decepcionante.

Até que um dia, depois de muito caminho

andado, percebes que, afinal, era muito simples.

Que o "não posso viver sem ti" ou traduz um

subtil processo de chantagem ou uma forma

extrema de dependência. Nem uma nem outra

te interessa. O amor, se existe, é um encontro

de liberdade e não de necessidades. O amor, se

existe, é o contrário da dependência e o contrário

do poder.

É também nessa altura que te dás conta — e

com que alívio! — que, para o amor e para o

resto, tu não podes viver sem ti.



entrevista com Isabel Barreno
L — Será que a moda pode ser considerada como uma
agressão ao corpo da mulher, sempre, ou na maioria dos
casos?

I —Sim, na maioria dos casos. Houve nos anos 70
aquela, vaga tentativa duma moda mais adaptada ao
corpo, mas infelizmente isso está a desaparecer.
L — Não será que a moda tem sempre esse alibi de dizer
que é mais confortável?; por exemplo, quando se usavam
as botas de cunha altíssima, dizia-se que eram extremamente

confortáveis, que davam um óptimo andar...
I —Sim, em relação aos saltos-agulha, até davam...
A maior parte das coisas vêm com esse rótulo de prático
e confortável, e é óbvio que não têm nada esse carácter.
Nos anos 70, lembro-me que havia essa perspectiva de
partir do próprio corpo da pessoa, de dentro, quando
vieram os "soutiens" moles em lugar das "armações" dos
anos 50; duma maneira geral, ou com a perspectiva de
que é confortável, ou com a perspectiva de que é bonito,
impingem-se às mulheres as coisas mais mirambolantes.
É que nem é só do ponto de vista psicológico que é
violência; porque deforma, porque força o corpo a outro
tipo de postura; a mulher, no fundo, introjecta aquela
ideia de que o corpo dela é feio, é dasajustado, devia ter
outro feitio, não está bem assim. No tempo em que se
usavam as cintas, as pessoas não eram capazes de andar
sem cinta porque lhes parecia feio o facto de se ver o
rabo a mexer... O rabo tinha que ter ar rígido, tal como

o peito...
L — A cinta e o "soutien" são formas de realçar e ao
mesmo tempo esconder; como o biquini na praia, são
aquelas duas peçazinhas que escondem e ao mesmo tempo
realçam os dois aspectos sexuais do corpo da mulher...

I — É exactamente, o dar realce mas dentro dum certo
contexto. Já tenho meditado nisso, e para além desse
aspecto psicológico, é mesmo uma violência física. Se uma
pessoa começar a reparar nos sapatos que as mulheres
usam, ou nas calcinhas apertadas, quando foi a moda dos
"jeans" que nem se conseguia levantar as pernas; e
mesmo ouve-se as mulheres queixarem-se "ai"! Dóiem-me
os pés!, os cintos apertados quando se usam cintos
apertados, ou as alcinhas dos "soutiens" quando se usavam
os peitos muito puxados para cima: estou convencida
que na maioria das mulheres há uma parte da cabeça
delas que está completamente ocupada a suportar essas
dores físicas e a relegá-las para o inconsciente, para as
aturar sem estar sempre a pensar nelas. É obvio que isso
é uma forma de controlo total da pessoa, do aspecto
físico e do aspecto psicológico. Uma pessoa que está
o dia inteiro a lutar contra dor de pés...

L — Aliás torna-se muito menos disponível para pensar
noutras coisas bem mais importantes...

I - E dá-lhe à partida uma atitude sofredora perante
as coisas, resignada e sofredora....
L — Lembro-me de ver na rua uma mulher nuns saltos de
oito centímetros. Davam-lhe um andar muito curioso:
titubeante, indeciso e realça dois aspectos: o da futilidade

e de dependência da mulher, que precisa de alguém
que a ampare.
I — Do ponto de vista da imagem poética, é o realçar a
fragilidade da mulher, mas o que está por trás disso é
outra coisa. A sua atitude perante os outros é sempre a
atitude de quem precisa de se apoiar, e isso para além das
dores nos pés que ela tem!
L — Que são também muito reais!
I — É realmente espantoso. As mulheres engrenam
nisso... Lembro-me de há uns tempos ter chamado a
atenção para este ponto a uma mulher que ficou estarrecida
a olhar para mim e me perguntou se eu estava a falar a
sério. "Eu estou"! — disse eu. A coisa pareceu-lhe tão

A MODA

absurda, tão remota, que pensou que eu estava a gozar.
Estava-se a falar dos condicionamentos das mulheres e
eu disse que isso ia muito mais fundo e que se se reparar
a nível de vestuário o que se impõe às mulheres... E nós
somos capazes de ver as coisas quando elas estão à
distância, como por exemplo, o atar dos pés das chinesas, o
véu das árabes....



L — Porque parece mais brutal...
I — Parece mais brutal porque esta fora dos nossos hábitos

— Porque de facto qual é a diferença entre um salto
alto de oito centímetros e o sapato a acabar em bico, e
os pés ligados?

L — Seria curioso analizar porque é que as mulheres,
mesmo compreendendo os aspectos opressivos da moda
e dos critérios de beleza, são tão renitentes em deixá-los?
Que forças é que entram ai? A força de que falaste, a do
medo da marginalização, da pessoa se tornar efectivamente

diferente das outras, parece-me bastante
importante...
I — Isso aliás não é problema das mulheres. Uma pessoa
para conseguir sobreviver numa sociedade tem que ter
uma certa imagem de aceitação ou de apreço. Mas para
as mulheres isso põe-se duma maneira muito mais grave.
Aos homens é deixada muito maior margem de afirmação

individual, extravagâncias; tudo o que sejam comportamentos
marginais é muito melhor aceite no homem.

Sempre que a mulher foge a isso vêm logo castigos,
mensagens repressoras muito fortes. Pensa-se que a mulher
não é feminina, que se veste à homem, que fica feia...
L —O ficar feio é terrível para as mulheres. Elas são
sempre fundamentalmente "consideradas" por esse
aspecto...
I —Sim, as mulheres têm de ser bonitas, os homens
podem ser feios...
L — Até têm um certo charme quando são feios...
I — Depois, ainda por cima, isso também se alia à questão

da idade. Na nossa civilização, o que é velho é feio
e o que é novo é bonito e especialmente para as mulheres.

Num homem de certa idade, a experiência de vida e
a maturidade são as coisas positivas. Numa mulher a
experiência de vida e a maturidade não se valorizam,
pelo contrário. Inocência, ignorância, estupidez, são os
seus valores positivos.
L — Tem a haver com o mito da virgindade...
I — A mulher velha tem sempre uma imagem negativa.
L — Até há modas diferentes, conforme as idades.
Aliás a mulher velha tem que se vestir duma forma
extremamente discreta, pelo menos na Europa, para não
chamar a atenção sobre si. Já é velha, mais vale não estar
a fazer com que os outros notem isso...
I — Tenho conseguido desligar-me disso. Actualmente
até estou convencida de que me visto como me apetece.
Mas tenho muitos cabelos brancos. Houve uma altura em
que lavava o cabelo com "henné", entretanto aqui à
frente apareceu mesmo um grande tufo; a certa altura já
tinha mesmo ar de cabelo pintado e como não tinha
paciência, comecei a deixar aparecer e crescer os cabelos
brancos. Pensei que ia passar a adoptar a atitude "tenho
cabelos brancos e pronto". E cheia de força interior
porque não tenho problemas em relação à idade. Resisti até
há coisa de uns quinze dias, e fui pôr um "champô"
destes que dão um tonzinho mais alourado ao branco...
L—Fica diferente. É uma forma de mudar a própria

imagem. Isso eu acho que as pessoas devem ter o direito
de mudar a imagem.
I — Mas tenho a plena consciência que apesar das minhas
forças interiores, acabei por disistir porque realmente
não consegui ultrapassar o negativo que as pessoas me
mandavam, "Ai pareces uma velha!" e o "mais velha"
vinha com uma carga tão negativa... um ar decrépito...
a cair... que achei que não valia a pena estar a desgastar
a minha energia...
L — Isso é outro aspecto que eu acho giro. Por exemplo
em França, onde são muito mais sofisticadas, nota-se
bem essa possibilidade de mudar de imagem constantemente.

A moda dá essa possibilidade. Tem vantagens, e
a grande desvantagem de ser terrivelmente esquizofrenizante:

se se vestem de "tailleur" quando vão ao emprego
e à tarde enfiam-se num fato de couro negro e montam
na "kawasaki" 250 para ir ter com a "freakalhada". Dá-se

a uma pessoa uma grande gama de experiências, mas
ao mesmo tempo tira-se-lhe uma possibilidade de
identidade. A certa altura já não deve saber muito bem às
quantas anda... nem quem é...
Será que o hábito faz o monge?
I — Acho que depende um bocado da atitude à partida.
É óbvio que na maneira como tu te vestes há sempre
uma escolha duma máscara qualquer. São coisas que
queres comunicar...
L — É sempre um código...
I - Acho que, se a pessoa for capaz de realmente
perceber o que é que lhe apetece naquele dia e vestir-se de
acordo com as disposições, acho que deve ser o ideal.
Porque é que nos havemos de vestir sempre da mesma
maneira? O que eu acho que é terrível é que para a
maioria das pessoas, o vestir não corresponde a essa
atitude interior. O vestir corresponde a encaixar num
modelo. As pessoas mudam a maneira de falar e de
gesticular, etc, conforme. Se a pessoa varia por entrar em
modelos que vêm do exterior, deve ser uma confusão
total. Pode, por outro lado, tornar as pessoas mais
maleáveis...

L —A diferença entre exterior e interior parece-me
muito complicada...
Porque é que me apetece o que me apetece?
I — Bom, isso é muito difícil.
L — Aliás, há coisas que nunca me apetecem, porque não
fazem parte do leque de opções que eu tenho.
Não posso ir dar aulas com umas calças amarelas, um
soutien de "baiana" e um ananás na cabeça, sou malu-
quinha...
I — Nem podes ir nua para a rua. Claro que há limitações,

é uma misturada tão grande entre o dentro e fora!
Da mesma maneira que um dia te levantas e te apetece
escrever, e outro dia apetece-te é limpar o pó à casa, no
fundo se fores esmiuçar, claro que tem a ver com muitas
outras coisas que vêm lá de fora, mas no fundo, a partir
de certa altura não interessa muito analisar. Hoje o que
me apetece é isto, acabou-se.
Acho que se a pessoa fosse capaz de adoptar a mesma

atitude em relação ao vestuário, seria porreiro.



L — Nos últimos anos têm vindo a ser publicados uma
série de dados que apontam, se não demonstram, que a
contracepção hormonal é perigosa para a mulher. Partindo

da hipótese de que a contracepção mecânica ou é
normalmente ou pouco segura ou extremamente
complicada, como é que nós podemos considerar a
contracepção hormonal como uma forma de violência sobre o
corpo da mulher?
T — Acho que para falar disto há que em primeiro lugar
pensar como, quando e porquê aparece a contracepção e
quem é que dirige ou controla as investigações que se
fazem nesse campo. Métodos contraceptivos sempre existiram,

ao longo da história, o que não quer dizer que não
tenha sido apenas a partir duma certa altura muito concreta

que o Estado se começa a preocupar e a financiar
planos de investigação sobre planeamento familiar e
contracepção. Isso está ligado, por um lado, a um aumento

populacional que a partir de determinada altura
passa a ser necessário controlar, mas parece-me esta uma
explicação demasiado simples, porque também a
preocupação pela contracepção está ligada a toda uma
movimentação de mulheres que começam de facto a exigir
métodos para evitar uma gravidez que não desejam.
Penso que é uma coisa mais ou menos combinada.
A contracepção não se desenvolve unicamente devido a
necessidades imperiosas do Estado de controlar o
aumento da população, mas também devido à mobilização
das mulheres. Esta mobilização de mulheres não tem
uma correspondência a nível das instituições que dirigem
e fazem investigações sobre métodos contraceptivos,
estando essas instituições nas mãos do Estado, do Governo,

da elite de cientistas que a ela se dedica, e que são
governos com características de classe e estados patriarcais.

É evidente que a investigação que se vai fazer é
sempre uma investigação muito limitada, donde todo o
método contraceptivo que se inventa é um método que
não é isento ou independente da sociedade em que é
descoberto; donde que os métodos contraceptivos sejam
ainda pouco seguros, e mais, são muitos deles, muito
pouco inócuos, acarretando muitos riscos para a saúde
da mulher; além de que a maioria deles são
extraordinariamente incómodos.

Se por um lado esta investigação sobre os métodos
contraceptivos não é a ideal, e na medida em que o corpo da
mulher ainda é o objecto de experiências cujas
consequências ainda não são muito bem definidas, ou sequer
conhecidas...

L — Li algures que a pílula foi administrada a uma série
de mulheres quando ainda ninguém sabia o que é que
aquilo ia dar, que riscos havia...

T — Claro. E não é por acaso que todos esses métodos
novos se experimentam em 1.° lugar em países em que
as mulheres são particularmente oprimidas, países africanos,

ou por exemplo, na Costa Rica que é um laboratório
experimental para os Estados Unidos. São as

mulheres desses países que servem de cobaias para todas
essas experiências. Independentemente disto, ou seja, da
contracepção existente, das condições com que é feita,
de quem dirige as investigações, do tipo de Estado ou
Governo que as financia, é um facto que a contracepção
abriu caminho para a libertação em relação a uma outra
violência que se fazia e se continua a fazer sobre o corpo
da mulher, que é a do biológico: a violência duma
maternidade, quando ela não é desejada. E a contracepção,
quando é bem utilizada, escolhida e decidida pela mulher,

vem de facto permitir que ela controle o seu corpo
e possa encarar a relação sexual, as relações entre as
pessoas e a relação consigo mesma duma maneira muito
diferente. E isso parece-me muito importante.
L - É claro que a contracepção masculina tem sido
muito mais desprezada porque finalmente a principal
interessada é a mulher, que ainda é entendida como um
ser eminentemente sexual e que tem que se preocupar
primordialmente com essas questões...
T — Isso da contracepção masculina é uma coisa muito
contraditória, porque se por um lado não é por acaso
que os métodos contraceptivos são destinados à mulher
e há pouquíssimos métodos contraceptivos para os
homens, e ainda por cima aqueles que os homens têm ao
seu dispôr são extraordinariamente desvalorizados, como
por exemplo, o preservativo, que é algo que se utiliza
quando se vai à prostituta mas raramente se utiliza numa
relação "normal"; são métodos humilhantes, um bocado
contra a virilidade, a possibilidade de o sémen entrar...
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etc, mas por outro lado a contracepção masculina le-
vanta um problema que é o seguinte: vivendo nós numa
sociedade patriarcal, dominada por uma série de valores
masculinos em que a mulher é oprimida e muito pouco

dona de si, até que ponto uma contracepção masculina
iria tirar o controle à mulher, colocando outra vez o
poder de decisão (O engravidar ou não da mulher) nas
mãos do homem; neste tipo de sociedade isso é extraor-
dinariamente falível.

Uma vez mais o destino da mulher seria colocado nas
mãos do homem, quando uma contracepção que a mu-
lher pratique em si é muito mais facilmente controlada.
Se podemos falar de pílula masculina em determinado
tipo de casais, com uma vivência muito especial, e numa
aplicação episódica, aqui e ali, pelo colectivo, a nível de
linha geral para o desenvolvimento da contracepção,
parece-me que não iria resultar.

Isso iria restringir muito a relação sexual do marido.
L — Sim, e ele nao vai com certeza ter de abortar.
T — Que garantias é que eu tenho que o indivíduo esta'
a tomar a pílula? Acho no entanto importante que se
investigue nesse sentido com vista a uma sociedade fu-
tura em que os problemas se coloquem doutra forma e
que as coisas se passem doutra forma. Se há mulheres

que, mesmo sentindo o problema na pele por vezes se
esquecem de tomar, o que não faria uma pessoa que
realmente não sente esse problema em si próprio?
L — O caminho é encontrar portanto para a mulher
uma contracepção que não tenha perigo e seja segura.
T — Isso está totalmente dependente do poder efectivo
que as mulheres têm ou não nos centros de decisão,
nomeadamente ao nível das instituições; depende da
mobilização das mulheres a nível mundial e do peso
dessa mobilização; e de um aparelho de Estado diferente.
Gostaria de focar ainda outro aspecto ligado à contracepção

e de como ela pode actuar como coerção, pelo
menos a nível psicológico, sobre a mulher. Até que ponto

a contracepção hoje e neste tipo de sociedade se pode
virar contra a liberdade de escolha da mulher; falo dos
efeitos específicos da contracepção em determinados
sectores de mulheres; a partir do momento em que a
contracepção começa a ser divulgada e acessível a um
n.° cada vez maior de mulheres, passa-se o seguinte:
sabemos que a sexualidade da mulher é extremamente
reprimida, pobre, que não é de facto sua, mas que é a
sexualidade de alguém, portanto, do homem, a quem ela
se sujeita na maioria dos casos.

L — É normalmente uma sexualidade "reactiva"...
T — Passa-se que em relação a muitas mulheres toda
uma série de defesas primárias que passavam por evitar
ter relações sexuais que lhes não são agradáveis, através
da "desculpa" de que não se pode ter mais um filho,
deixa de ter sentido. Porque a tomar a pílula, passa a não
ter pretexto...
L — Passa a estar muito mais disponível...

T — Sim, passa a ser um objecto muito mais disponível
nas mãos de alguém, é como se as mulheres tivessem
deixado de dizer "não" a tudo, para passarem a dizer
"sim" a todos os avanços sexuais, visto não terem
desculpa para dizer não. Num estádio mais avançado,
parece-me que as mulheres devem ter o direito de dizer
"sim" ou "não" e seleccionarem; o que levanta
novamente o problema de que a contracepção por si só,
quanto a mim, é uma técnica; como qualquer técnica
está muito dependente da aplicação que tem e do tipo
de sociedade em que essa técnica se insere e os objectivos
dessa sociedade. O que é que se passa hoje em algumas
consultas de Planeamento Familiar, por exemplo?
O próprio discurso do médico, quando a mulher vai a
uma consulta de planeamento familiar, é um discurso
extraordinariamente violento sobre o corpo da mulher.
Ela vai lá, desprovida de conhecimento acerca do seu
corpo ou método contraceptivo e essa decisão de qual
o método a usar, é colocada nas mãos do médico; é
aquele que ele mais gosta, ou aquele com que por razões
de ordem religiosa ou ideológica está mais de acordo.
E mais uma vez o controle escapa, mais uma vez algo
é impingido de fora sem que haja uma verdadeira
possibilidade de decisão e de escolha. Quando não há esta
possibilidade, há sempre violência.









sobre a violência
E O SEU TOM PRÓPRIO A NÍVEL DOS MASS

MÉDIA DIRIGIDA ÀS MULHERES QUE, DUM

OU DOUTRO MODO SE EVIDENCIAM, ISTO

É, ATRAEM A ATENÇÃO DA OPINIÃO

PÚBLICA POR VIA DAS SUAS OPINIÕES

PRÓPRIAS, PESSOAIS. TESTEMUNHO DE

UMA EXPERIÊNCIA - ESPORÁDICA, MAS

SIGNIFICATIVA.

maria joão seixas

A "Cornélia" foi um programa, um

concurso, um tempo de distração no tempo

geral da RTP, há quase quatro anos.

A "Cornélia" foi um projecto de distracção

que resultou em reflexão. No calendário

sócio-político-cultural do país a "Cornélia"

também marcou pontos: parte da

população portuguesa, à hora do programa,

investia a sua atenção para o pequeno écran

e seguia os vários discursos que ali se

registavam, tão critica como entusiasticamente.

Os intervenientes, no programa bem se

davam conta do fenómeno, quer por

manifestações na rua, quer por cartas que

sempre iam chegando, quer pelas notícias dos

orgãos de comunicação social. A partir do

segundo mês de emissão começaram a

desenhar-se alguns tons e sons relativos aos

mais constantes desses intervenientes: o

autor-apresentador, o júri, os concorrentes

que, pela qualidade das provas, continuavam

em cena, prolongando o seu recado.

O júri era composto por quatro personalidades

mais ou menos públicas e uma

criatura anónima, mais nova que os outros,

mulher. Sem referências concretas, com
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uma particularidade na fala — deficiência —que

apelava para os mais humanitários sentimentos,

logo se estabeleceu uma corrente generalizada

de simpatia, estilo "vamos apoiar a pequenal".

E quando, por força das propostas que os

concorrentes apresentavam, a pequena desvendou

que apostava firmemente em valores novos

(leia-se subversivos!) em formas novas de

relacionamento das pessoas: entre si, com a

História, no interior de si próprias, no interior

das casas, das famílias, das pequenas e grandes

comunidades onde por interesses, sonhos ou

necessidades se inserem, então aí foi o descalabro,

a raiva, o repúdio, a violência ameaçadora

e como que redentora do fracasso da

aposta, da traição que a personagem lhes

pregara! Revelando-se outra, autonomamente

diferente! Poderia, de facto, contar mil e uma

anedotas a propósito desta surpresa, pequenas

histórias-caricatas, medonhas, tristes — vindas

de mulheres, homens, adolescentes, confessadas

por tudo quanto era extracto social,

cultural, etário. Mas o que aqui interessa é tentar

pensar alto os traços comuns da "violência"

deflagrada a partir de uma dada altura e utilizada

nos mass média.

Diz-se o quê e como, quando se quer

dizer mal de uma mulher que ocasionalmente

se tornou conhecida por ter opiniões e, entre

outras, sobre essa história da emancipação da

mulher? Rebatem-se as ideias e opiniões com

outras ideias e opiniões, fundamentando a

razão das diferenças, o motivo do desacordo?

Raramente. O que começa logo por acontecer

é a necessidade de "desvirtuá-la", manchar-lhe

a imagem, sujá-la. Feri-la na "honra". E a

"honra" — aplicada à mulher — toca os sinos

da sexualidade, dos sentimentos, das relações

afectivas e de todo o comportamento daí

decorrente. Para se atacar uma mulher pública

aplica-se-lhe, na generalidade dos casos, as

setas envenenadas do foro íntimo, do privado.

Utiliza-se a obscenidade, a linguagem grosseira,

o barato. Retira-se-lhe a possibilidade de ser

encarada como sujeito da História com plenos

direitos. Denunciando assim o pavor de enfrentar

essa realidade, por ela só transformadora

da própria História.
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A Dr.a Benedita Monteiro é psicóloga, e trabalha
presentemente na sua tese de doutoramento sobre "os
efeitos da violência filmada no comportamento agressivo
das crianças". A nossa conversa centrou-se no tema da
agressividade, discutindo em geral se se poderá
efectivamente falar da existência dum "instinto de agressão"
na espécie humana, ou se os comportamentos violentos
são antes aprendidos, quer dizer, socializados; passando
daí para a questão do valor da agressividade na sociedade
patriarcal.

L. — Podemos considerar que existe um instinto
de agressão? Será que a agressividade pode ser
de facto considerada como um dado "habitual"
biológico?

B.M. — As questões, querelas, à volta desse tema,
continuam até hoje, aliás na sequência de outras
mais antigas, desde os filósofos do séc. XVIII,
sobre o mal — o bem, a natureza do homem,
etc...
A minha ideia é que, actualmente, essa mesma
dicotomia biológico-social reproduz-se em
termos de dicotomia, tanto na teoria psicanalítica
como na teoria etológica que continuam a
afirmar que um comportamento agressivo é
necessariamente um comportamento inato e
inscrito na espécie, tanto ao nível da espécie
animal como ao nível da espécie humana;
afirmam-no como condição de sobrevivência,
condição de comunicação. Os cientistas da linha
comportamental dizem que não há provas
nenhumas a esse respeito, que é pura especulação

e que o comportamento agressivo, como
qualquer outro comportamento socializado não
pode ser senão aprendido. Que ele se manifesta
de formas diferentes porque é aprendido por
modelos diferentes e, portanto, se numa sociedade

podem ser os homens os tipicamente
agressivos e as mulheres as de comportamento
passivo, noutras sociedades pode ser exactamente

o contrário, o que provaria que é a
socialização que ensina aos indivíduos o comportamento

agressivo. Penso que esta teoria põe o
acento tónico sobretudo no facto de que são os
modos de se ser agressivo que são claramente
aprendidos. Ou seja, ser agressivo num dado
grupo, numa dada sociedade, não é a mesma

coisa que ser agressivo numa outra, o
comportamento tem significados diferentes conforme a
cultura em que está inscrito, mas isto deixa em
aberto o problema de finalmente, em todas as
culturas o que aparece é uma diferença de mais
ou de menos, mas nunca deixa de aparecer.
O que volta a colocar o problema do inatismo,
da agressividade, de ela estar inscrita na própria
condição de sobrevivência, como querem os
etologistas, extremamente marcados pelas
teorias darwinianas.

L. — Há pois uma certa irredutibilidade desse
" inst into" às várias socializações?

B.M. — Eu penso que o que permitiria fazer a
extrapolação do comportamento animal para o
humano, seria o facto de se reduzir tanto os animais
como o animal especial que é o homem, a
organismos adaptativos. Por ambos pertencerem à
classe de organismos eminentemente adaptativos

é que o fenómeno de adaptação exigiria
necessariamente o vencer as dificuldades que se
apresentam à espécie para a sua sobrevivência.
E não só sobreviver, como sobreviver adaptando-se

ou seja regulando o seu comportamento
de forma ecológica, ou seja, sobreviver com o
seu meio. Em 1.° lugar sobreviver, manter-se
em vida, em 2.° lugar, sobreviver harmoniosamente

com o meio. E nesse sentido é que a
proposta da etologia poderia ter interesse em
termos de ser explorada, ou seja de verificar se
o comportamento agressivo humano inicial ou
de base, seria meramente na linha de sobrevivência

e de uma sobrevivência adaptada. As
recentes linhas da psicanálise contemporânea,
chamam a atenção em termos de uma disfunção
da comunicação, ou seja sobreviver não é só
manter-se fisiológicamente em vida, pelo menos
para a espécie humana, sobreviver e socializar-se
exige comunicar! E portanto a agressão humana
que provoca estragos que no mundo animal
não se verificam em termos intraespecíficos
teria sempre na base uma disfunção da comunicação,

ou seja, para os humanos, sobreviver e
adaptar-se é manter-se em vida, comunicar.
E portanto será de analizar mais profundamente
como é a nossa função de comunicação, desde
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o início da vida; o que viria um pouco sobreposto
à função de socialização, parece que não

é possível conceber a socialização, sem comunicação,
sem interacção e verificar se é de facto

nessa linha que se inscreve a agressividade.

L. — Essa comunicação é entendida como quê?
Como expressão?

B.M. — Sim, como expressão directa e simbólica ou
seja de mim para o outro, do outro comigo e
podemos estar presentes os dois.

L. — A minha hipótese era um bocado diferente; era
que a agressividade é sempre valorada
negativamente. Para eu sobreviver tenho que matar,
destruir os outros. Mas não será que a agressividade

poderá ser também considerada positiva
no sentido em que pode ser considerada como
uma necessidade de desenvolvimento, como
uma necessidade de afirmação?

B.M. — Eu penso que essa interpretação está extremamente
ligada às formas de socialização. Porque

em determinada cultura, a afirmação pessoal
passará por certas formas de comportamento
agressivo e é condição de desenvolvimento, ao
passo que noutras culturas a condição de
desenvolvimento e de afirmação pessoal não passará
por um comportamento agressivo. Por exemplo,
em certas tribos africanas, as crianças machos a
partir dos 5, 6 anos são separadas do clã, são
mandadas para a floresta, ou sobrevivem ou
não. Se sobrevivem voltam com um estatuto
diferente, não voltam para o pé dos adultos
nem para o pé das crianças, vão formar um
grupo à parte porque aprenderam a sobreviver,
ou seja dão-lhes um estatuto próprio depois de
terem passado uma prova que socialmente era
considerada importante. Evitam certo tipo de
agressividade a que nós assistimos aqui no
desenvolvimento infantil de onde resultam,
nomeadamente, confrontação crianças-adultos
e confrontação entre crianças; nessas tribos,
a afirmação passou por uma prova de caça no
exterior e não pela competição entre si o que
não acontece aqui, que é ver quem se bate
mais, como por exemplo podemos ver na
Escola Primária.

L. — Mas será, ainda de novo a mesma pergunta, que
não se pode substituir o comportamento
agressivo que é destrutivo por um comportamento
agressivo que é cooperativo?
É que há essa ideia que a agressividade vem
depois de uma frustração, há um obstáculo
exterior e a pessoa tem que deitar esse obstáculo

abaixo, para efectivamente conseguir
sobreviver.
Mas essa necessidade de sobrevivência pode ser
entendida nomeadamente como uma necessidade

de desenvolvimento.

B.M. — Sob o ponto de vista teórico isso remete para
duas teorias diferentes. A agressão provinda da
frustração é sempre destrutiva! Pode é não se

exercer sobre o agente da frustração e tem que
se deslocar, por vezes, para alvos menos
ameaçadores e não de onde emanou a frustração —
isto na teoria da agressão-frustração em que há
também uma hierarquização de alvos. Em termos

da teoria freudiana é que há a proposta de
canalização da agressividade destrutiva para a
cooperação, a sublimação. Segundo Freud a
passagem dos humanóides para a cultura teria
sido possível pela ultrapassagem da destruição
e sua superacção através da cooperação.
Será que em todas as culturas o desenvolvimento

é conseguido através de agressividade?
Será ou não essencial então a agressividade? Ou
seremos nós que associamos o comportamento
agressivo à necessidade de sobrevivência e
"ensinamos" essa associação?

L. — Estive a ler há pouco tempo um livro que se
chama "Para uma Nova Psicologia da Mulher"
onde se diz que as mulheres têm uma série de
características que lhes são conferidas pela
cultura e consideradas negativas, mas que "dando-lhes

a volta" elas se poderão tornar positivas, e
uma delas é a cooperação. Cooperação esta que
seria muitas vezes negativa sob o ponto de vista
do seu próprio (delas) desenvolvimento. A
cooperação poderia ser, pois, muitas vezes, castradora.

Eu considero que agora para as mulheres a
agressividade poderia ser uma forma de elas
conseguirem ultrapassar um certo estatuto.

B.M. — A análise transaccionai que é uma proposta
teórica e terapêutica vinda da zona dissidente
da psicanálise que põe o ênfase na explicitação
dos sentimentos (alegria, tristeza, raiva e medo),
pode ajudar neste caso. O que acontece muitas
vezes com as mulheres é que a cooperação
esconde muitas vezes o medo e a raiva de não
terem acesso a si próprias, a uma identidade, a
uma liberdade. Ora o que seria bom, para o
desenvolvimento de si mesma seria a expressão
dessa mesma raiva e medo, para quebrarem esse
círculo vicioso. Uma outra interpretação, de
Margaret Mead, propõe que as mulheres não
necessitam dessa agressividade por muito cedo
descobrirem o seu destino biológico, o seu lugar
social — onde se situam. Enquanto que com os
homens isso não sucede assim. A sua agressividade

provém do facto de não terem identidade
à partida, de, por assim dizer, se procurarem a si
próprios. A mulher desde sempre que sabe qual
é o seu papel na reprodução da vida, enquanto
que o papel do homem, a paternidade, só muito
tarde na história das sociedades humanas, é que
é descoberto. Só muito tarde e muitas vezes
através de tal agressividade eles vão conquistando

e descobrindo o sentido da sua existência.



Há 15 anos que o Governo
Holandês permite âs mulheres
disporem livremente do seu corpo,
sendo o aborto livre, pago pela
segurança social, feito em hospitais
e clínicas nas melhores condições
de saúde e acompanhamento;
muitas mulheres, de países onde o
aborto vem sendo progressivamente
restringido, utilizavam a Holanda
como último recurso para
interromper a gravidez não desejada.

Neste momento, em vésperas
de eleições, o governo fortemente
afecto à igreja, quer fazer passar
uma lei, a 31 de Março, restringindo
enormemente a possibilidade das
mulheres abortarem. Pretende com
essa lei:

— impôr um tempo limite de
12 semanas

— que o aborto seja praticado
exclusivamente em hospitais,

sob maior controlo governamental e menor atenção às
mulheres

— a segurança social deixa de pagar as despesas, desfavorecendo as
mulheres de menores possibilidades económicas e inacessível às
estrangeiras.

Em face desta situação as mulheres revoltam-se! Mobilizam-se!
A 8 de Março convocam para dia 30 uma greve geral de mulheres

em todo o País.
A greve recebeu o apoio e solidariedade de todas as mulheres

holandesas, não só dos movimentos de mulheres, como da mulher não
militante. O jornal e a rádio têm dado grande cobertura a esta movimenção,

e a maioria das mulheres entrevistadas na rua, têm-se manifestado
a favor da greve e contra as restrições propostas pelo governo.

Os sindicatos declararam - se já a favor deste direito das mulheres e
apoiam a greve, exceptuando o SNV que ainda se interroga.

Durante todo o dia de 30 de Março as mulheres saiem à rua. De
manhã há discussões e ajuntamentos públicos por toda a parte. 100
comités de greve visitam fábricas, escritórios, escolas e todos os locais
onde se concentrem mulheres, debatendo, esclarecendo as suas razões. Em Amsterdão, ao fim da tarde,

reunem-se milhares de pessoas em
vários pontos centrais; o trânsito é
completamente interrompido durante mais
de duas horas. Edita-se um jornal de
greve que é distribuído gratuitamente,
informando as mulheres sobre a
aderência à greve em toda a Holanda.
Calcula-se em cerca de 100.000 o
número de mulheres que aderem à
greve, em Amsterdão.

No dia 27 de Abril, depois do
primeiro adiamento da votação, a lei
é votada no Parlamento e passa com a
ínfima margem de um voto.

Mas a mobilização das mulheres,
a solidariedade na luta pelos seus
direitos, mostra aos governos de todo
o mundo o que podem, o que querem,
as mulheres.
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Quatrocentas mulheres que se juntam, vêem e
falam dos seus filmes. Que encanto, mistério,... e
que clareza!... Outras, directa ou indirectamente
ligadas ao cinema ou à imagem visual, falam de
si também... de cinema... forma de expressão
maior de todas que inclui todos os sentires,
olhares, todas as palavras, todos os pequenos e
grandes gestos, todos os nadas, todos os silêncios.

O cinema em que todas as mulheres têm sido
feitas e definidas sob a imagem masculina e a
quem tem sido permanentemente negada a
oportunidade de se exprimirem através dele, de
acesso à sua técnica, tão simples no fundo,
conhecimentos que nos são essenciais para
fazer chegar a outras as nossas imagens e análises.

Estas quatrocentas mulheres acreditam e apostam
em si próprias e como tal, noutras mulheres

ainda, para continuarem a produzir e a expandir
os trabalhos de outras mulheres feministas.
Durante oito dias, desde as nove à meia noite
houve sempre, pelo menos, quatro sessões de
filmes de mulheres simultaneamente, desde

teresa caldas

filmes de 1923 aos mais actuais (um deles, de
animação, feito durante a própria conferência,
tendo sido o primeiro filme desta mulher) e
paralelamente, discussões sobre todas as
questões que nos poderiam interessar, nomeadamente,
e focando só as de maior importância:

— que interligação pode haver entre nós
— que distribuição, quais os fins a atingir
— que diferença há entre filmes feministas, e

filmes simplesmente feitos por mulheres
— e que olhar têm os filmes de mulheres

lésbicas e que propósito
— e as mulheres do Terceiro Mundo, que

filmes fazem ou lhes podem ser úteis?
E como vivem o facto de mulheres de outros
países terem possibilidades e fazerem filmes
sobre o seu próprio país.
Tudo isto e muito mais vos digo, foi discutido e
vivido intensamente.
Nós, as duas portuguesas que participámos, do
nosso cantinho "terceiro mundista" sentimo-nos
cheias, luas-cheias. Temos projectos e certezas.
O resultado mais visível e próximo será uma
"amostra" do Festival que tentaremos fazer,
com quatro dos muitos filmes que vimos e os
quais achámos mais importantes para nós e para
o que actualmente as outras mulheres vivem em
Portugal. Para não falar já dos resultados a
nível pessoal, sobretudo para mim que trabalho
em cinema e sou feminista, coisa que até aqui
tenho vivido como uma dicotomia (veja-se a
misogonia escancarada do filme "KiIas", no qual
tive a sorte de não trabalhar); com sonhos sim,
mas tão longínquos...

Mas espero e sei agora que não serão só sonhos;
há mulheres que conseguem esta unidade entre o
trabalho e a concepção do mundo; viver as
questões ideológicas dentro da própria profissão
é uma minúscula parte da revolução social que
pretendemos.
Amo-vos a todas, às minhas irmãs!



Foram presas em Bilbao, em Outubro de 1976, 11 mulheres
acusadas de tentarem ou terem praticado aborto. O julgamento,
marcado para Outubro de 79 teve que ser adiado devido às
inúmeras manifestações de solidariedade. Recentemente a polícia
invadiu algumas Clínicas de Planeamento Familiar, em Sevilha.
Aí, 432 mulheres esperam julgamento por aborto. O Ministro da
Justiça resolveu reabrir o julgamento em 16 de Junho de 1981
(dia em que se realizou uma grande manifestação em Sevilha). Aí
se realizou também um Encontro Internacional de Solidariedade,
em 2 7.28 de Junho.

Contacto: Colectivo de Salud
Calle Campamento, 17
Sevilla, 5 ESPANHA

O IDM enviou já um telegrama de solidariedade com as mulheres
presas.

Formou-se na Polónia o primeiro grupo feminista. No fim do
mês de Novembro do ano passado cerca de 100 mulheres reuniram-

se no Sigma Club, na Universidade de Varsóvia. Krystina
Kowalewska, uma das fundadoras explica que o objectivo do
grupo é "fortalecer o movimento de mulheres. Artigos, teatro de
propaganda, jornais - tudo isso nos deve ajudar a acabar com os
preconceitos tradicionais contra as mulheres". Este grupo
pede que se lhe enviem livros, jornais, cassettes, enfim tudo o
que for possível, no que diz respeito a informação acerca dos
movimentos de mulheres nos países ocidentais ou outros.

Contacto: Krystina Kowalewska
Universytet Warszawski, U
Krakowski Przedmicscie

24.00 325 Waiszawa, Polónia

Formou-se a primeira estação de televisão gerida e realizada
apenas por mulheres. "Bridgeways" foi iniciada por dez mulheres,

há cerca de dois anos, e tem 75% de investimento de
mulheres. Fica em Bridgeport, no estado de Connecticut.

Movimento de Libertação da Mulher (MLF) francês leva a cabo
no próximo mês de Outubro as Assembleias Constituintes contra
a Misoginia. Presentemente decorre a fase de recolha de material
para os "Caniers de Remontrances". Pedem que lhes enviem:...
"documentos, testemunhos, relatos. A fim de facilitar o agrupamento

das nossas críticas e para lhes dar uma maior audiência
são necessárias todas as precisões de idade, profissão, situação

familiar e local de habitação. Não hesitem em enviar os
vossos nomes e moradas. Digam-nos, para uma eventual publicação
ç se querem que eles sejam mencionados ou não".
Assinado: M. L. F. Março 1981.

Contacto: Assemblées de Femmes contre la Misogynie
MLF
12,RuedelaChaise
75007, PARIS

*

As mulheres soviéticas convocam uma Conferência Internacional
de Mulheres em Praga, a realizar entre 8 e 13 de Outubro pró-
ximo.
Apesar de ainda não lermos o programa da conferência, sabemos
que focará a questão da paz e tio desarmamento.
Seria bom que aí comparecesse o maior número de feminista1:
possível.

LIVROS IDM

Eis uma resenha dos livros mais recentemente
adquiridos pelo IDM.
Cobrindo campos diversos têm em comum o
facto de tratarem questões relacionadas com a
situação da mulher.

Psicologia, Sociologia
CHOROROV, N "The reproduction of mothering",
Psichoanalysis and the sociology of gender:
Un. of California Press, 1978, 263 pág.

ARCANA, J. "Our Mothers Daughters", int. por Phyllis
Chesler, The Women's Press, London, 1979, 235 pág.

NOEL, M. "A exploração da mulher", Arcádia, Lisboa,
1975 198 pág.

WlLSON, E. "Women and tha Wel fare State" Tavistock,
London, 1977, 208 pág.

HOWE, L. "Pink Collar Workers" (Inside the world of
women's work), Avon, New York, 1977, 294 pág.

Cinema
MANGIACAPRE, L. "Cinema ai femminile",
Mastrogiacomo Editore, Imagens 70, Padova, 1980, 59 pág.

História dos movimentos de mulheres HYMOWITZ &WEISSMAN,
"A history of women in America", Bantam

Books, U. S. & Canada, 1978, 400 pág.

Divórcio
RAMA e PLANTIER, "Divórcio. Da concordata a
Revolução", Liber, Lisboa, 1975, 133 pág.

Aborto
M. N. E. F. "Aborto/Contracepção", Regra do Jogo,
Lisboa, 1975, 150 pág.

Biografia
WOOLF, V. "Moments of Being" (Unpublished
Autobiographical Writings), Triad/Panther, 1978, 230 pág.

Ficção
WOOLF, V. "Between the acts "Triad/Panther, London,
1978, 159 pág.

WOLLSTONECRAFT, M. "Mary & the wrongs of
women" ed. by kinsley & kelly, Oxford Un. Press, 1980,
231 pág.

LOURO, M. R. "País de Lesbos" Regra do Jogo, Lisboa,
1981.

Poesia
MAGALHÃES, E. "Envolvências" ed. autora, Póvoa do
Varzim, 1980, 59 pág.

Crítica
LEE, H. "The novels of Virgínia Woolf", Methen &Co
Itd., London, 1977, 237 pág.
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Quem terão sido essas mulheres bélicas de quem temos conhecimento através de
textos gregos antigos e que durante tanto tempo permaneceram "arquivadas" na "secção
das figuras místicas", sem qualquer conteúdo histórico concreto que nos pudesse satisfazer

um pouco a curiosidade e até mesmo o orgulho?

Às muitas objecções à sua existência real, opomos a certeza das fontes: anais chineses
e livros de viagens (como o de Essad Bay) a testemunharem-nos os seus domínios

geográficos - Noroeste de África e região do Mar Negro - sinónimo da sua influência e
batalhas travadas.

No entanto não é, talvez, a sua confirmação territorial que mais possa interessar,
mas o significado ideológico da sua própria existência.

Grupos de mulheres guerreiras que se governavam a si próprias, as Amazonas
tinham uma tónica em comum - a aversão a qualquer laço matrimonial permanente.
Recusando assim, durante quase todo o ano quaisquer relações que não fossem de
conflito com os homens, abriam uma excepção na Primavera — Período em que procuravam
os seus vizinhos para procriarem. No entanto os resultados dessa procriação eram
discriminados, pois enquanto as crianças do sexo feminino permaneciam nas tribos, as de sexo
masculino eram enviadas aos pais, ou nos casos de grupos mais radicais, transformados em
escravos depois de parcialmente inutilizados fisicamente, quando não simplesmente
mortas.

Talvez que a tónica da existência dessas mulheres fosse a violência que no entanto,
longe de arbitrária, se afirmava como uma maneira de ser. Recusavam o papel de mães e
adoptavam inteiramente o de filhas, a ponto de recusarem a amamentação das suas
próprias crianças, dando-lhes a beber o leite das éguas; seguiam uma alimentação ligada à
terra (-MÃE), constituída por carne e sangue dos animais mortos e moribundos, leite e
mel, e o suco das canas de terem sido molhadas pelo orvalho. A violência que as unia à
força bruta da natureza, levando-as a procriarem apenas durante o período significativo
da Primavera, levou-as também a escolherem o único animal possível para totem — o
cavalo, símbolo de todos os desejos e impulsos fortes. Ele era acima de tudo o elemento
com que as Amazonas estabeleciam uma relação mágica e profunda, de tipo semelhante à
estabelecida com a terra, como se o triângulo formado pelos três elementos (Terra-Amazonas

-Cavalo/Totem) exprimisse o mistério e essencialidade da sua própria existência.
Se, através da sua forma de agir e de se relacionarem com o exterior, as Amazonas

manifestavam continuamente perfeitas auto-afirmação e independência, essa manifestação
adquiria um aspecto curioso quando relacionada com o seu próprio corpo. Assim,

tentavam uma forma de androginia ao diminuírem ou fazerem mesmo desaparecer o peito
direito, identificando-se, dessa maneira com o princípio andrógino de união do elemento
feminino (relacionado com o lado esquerdo) com o masculino (lado direito).

O aspecto exterior destas guerreiras era completado pela sua indumentária que,
variava com a passagem do tempo, desde calças e casacos grossos, e botas de couro até um
vestuário muito mais leve. Havia no entanto um elemento que se mantinha permanente: o
cinto — símbolo de virgindade, isto é, não casamento — aliando às armas (arco e flecha,
machado, escudo, espada pequena), peças fundamentais na sua existência.

Talvez que ainda hoje seja difícil compreender as Amazonas em toda a
sua grandeza, sobretudo se se pensar que elas poderão ter constituído a
forma mais radical de matriarcado. Fica-nos, porém, a certeza do seu
orgulho e natureza auto-suficiente, ligados a uma intuição mágica de tudo
o que é feminino e criador.






