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Guerra dos sexos não acabou
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QUATAFEIRA

adverte a psicóloga Ana Bock.
professora de Peicologie Social
da PUC-SP. "Muita gente só
responde aquilo que imagina
que possa ser valorizado socialmonto", estende. Com Isso. Ana
quer dizer que verdadeiras sit.erações no Comportamento ma
chista dos brasileiros podem estar presentes mais no discurso
dc' que na imrStiCa. Mas, na sua
opinião, uma mudança na teoria ló pode ser considerada o co.
meço de um bom sinal. Eia não
traia o machismo como atributo exclusIvo do homem brasileiro. Prova disso é a resposta das
mulhereS sobre a iniciativa sexual - enquanto 11% dos 50mera acreditam que a mulher
deve esperar pelo convite do
parceim. um indice até superior
entre as' rnuiherí's. 51",.. compartilha dessa mesma visão.

I'eequi"u siiostra que
hopien'- e muJ}ieres de
SoJati10 ainda voem o
inundo de forma diferente
leia 08 ALBUOUEROUE
Jiligada sem indulgência
pela lente masculina, a mulher
brasileira é ciumenta, autoritáda. insegura e até infiel. O veredIto ida mulher eol,re o homem
brosile,Iro e ainda mais lmplacãvel.'Ila O considera grosseiro, agressivo. egoista, pouco tumánticO e também autoritário
e ir.fiel. Para saber se estáisavendo'de Cato um trégua ria velisa guerra dos sexos, o departamento;de pesquisa do Eelado ouviu 25brastleirao s250 brasileiros. distribuidos por idade e
classsocisl. A elaboração do
quest4pnário foi acompanhada
pelo psicoio'o tViadimir CantelevlthE'ergas: a andlise das resposUiã, pela palcõloga Ana Bahia Bach.

5---..

'ã.

DcsafnaidO o coro de 82°
dos homens e 61 1,, das mulheres.
estudante de Medicina Males.
lo ,lustino. 21 anos, não se sepecaris de imediato da sua nannorada Lin liunghun. se descobris
Cv tue ela teto (,mrtra pessoa. Conio apenas 8',.. do hOn,eno e 21%
das mulheres, ele conversaria
com ela para saber como e por
que isso aconteceu, "Somos um
casal nmoôerr,iniio". vangloria-se LIn.

Pelo menos nodiscurso,
ambos 55 sexos reconhecem que
A mulher tornou-se mais independs'ete. Essa anuência 1h05trass notadamenlv superIor
entro as n,ulbc-res. principalmeflté'o's de classe Ali. Os deroimenioS das mulheres podem
desmentir, porem, o pm'rcentual
de 56'.,, do,. homens que dizem
provCsr essa enianctpaçfis. P5raclas, apenas 20",, dos braaiiei'
ros encaram com bom grado a
conqufata feminina. E como anda o tabu da virgindade da muiaCt na saSeça do tomem? Entre eles. 61",, garantem que Já
não fazem mais, questão da casar com mOult ir virgem. Na opinião das mulheres. do'., deles estão is fato per.sunclo assim.

Nesse ponto, o churrasqueiro Irani de Sonsa, 25. é maisra.
diçai, Assim como 63",, dos homens a (-7", das mulheres ectrevtstados pelo Eshed,,. ele Considera a soa noivn Slarizete Trinches. 25. cozinheira de um restaurar,te, tão competente quanto ele no trabalho fora de casa, e
promete que depois de casado
tzls ajudá'i& nos servrços domésticua. Siarizete. porem, est,i entre oslO", lisa mnulhereo que lesconfiam densa ultima pcomesna. garantida por 81",1 dos homens. Mas eia tem certeza de
qneno algum dia O tra5jse, ele
nau iria perdoar. Souza faz tarabem questão da virgindade. Marizete é virgem? "Não, não é
maia", ele reconhece. Era tempo:"Mss foi sOcomigo", '

INICIATIVA SEXt'Af.

"Nem sempre as pessoas dizem a !erdamte rmuma peMuisa",
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Mulheres Viscordam - sobre mudanças
das foram compensadoras, mas
ajudado na emancipação da munão ocorreram sem conflito lher que agora precisa trabatanto que estou divorciada bo.
Orar", diz,
je". Suzana só decidiu cursar a
Acantora Msrla Alcina Já
EscoiadeComucicaç.õeseArt.es
gostou de machões, mas atribui
da
USI' aos 36 asso, uma idade
a
uma
"imaturidade
Jure,
Isso
til" que, no seu caso, eot6 cupe- --em que a maior parte das mulheres não se as'riscaria a rumrada. Segundo eia, os homens
par com a segurança de seu ca
estão mudando, porém menos
sulodoméstico
que as mulheres: "Os homens
têm medo de romper padrões. '
PHOC,
Asmutiseresnão.eias)áflassem
Tecazdefesooradofemlnls,arnaldlçoadas e precisam lutar
trio, a historiadora Aflita No'
por algo melhor". A Cineasta
vinskl percebe, no entanto, um 'Susana Arnaral. 60 anos e nove
certo retomo de conservadoris- '
filhos, não pensa diferente: "Az
mono ar, notado até na atual.
, 5 conquistas das mulheres libera-

A artista pléstic'a Dulce
Conde. 27 anos,considera O estereótrpo do machão brasileiro
defir,ttivamente enterrado ,
"Embora alguns insistam em
manter a pose. na prática a umtória é outra", acredita Dulce,
casais, com dois Olhos. Na sua
opinião, o homem não aprova
nem desaprova a liberdade con
quistada teia mulher: simples'
mente a aceita. Sisal dos tempos' "Oi,rasl)e'iroestadvixar,do
de ser machtslmi por força daS
circunstãncias'. concorda o
vendedor Alçimar Ferrelra,
"Até a Crise económica tem

[Razão do casamehto°

--

moda européia, cheta de babados. "Esta havendo urna procura de equilibrio entre os dois seaos, após um primeiro niomento de euforia e radIcalismo se'
cessarro para o abalo das ra,iições", observa eta. A psicóloga
Ana Bock prefere não tr tão lon'
ge. "O rnschismo ainda vigora
no Brasil porque suporto aoclvi do Pais não permite que a
mulher seja mais livre." Ou cesalários Inferiores, aauJa,
sénciade bom crecl,ese escolas
maternais funcionam como fortets aliados do comportamento
machinta,
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No plano sexual. 55% das
mulheres solteiras não se sentem realizadas. Somente 22%
dos solteiros se dizem na mesma
srtuaçao. Entre os casados. 6%
dos homens e 35",, das mulheres
confessam não ter uma vida sexual plena. Os homens Caiam a
verdade? "Na sociedade machista, a satisfação sexual é encarada como responsabilidade
'masculina", pondera a psicóloga Ana Bock. "Portanto, se ele
não se diz realizado, dó um ates.
todo de incompetbncia", comenta.

Oesitltado da pesquisa.
realizada em São Paulo, revelou alilns indtcios de mudança.
embora muitos pontos permaneçamirialteradOs em relação
ao comportamento tradicional.
Enquanto 79",, dos homens vêem
panheira,
a muLher como
somerite 51% dascom
mulheres dão
voto de companheirismo ao
n infidelisexo oposto. Nos ites
dade e autoritarismo, o homem
dispara na frente da mulher: no
primeiro caso. 83',. delas o
achanf infiel, enquanto 54L de]os pensam o mesmo das mulheres. No segundo caso. 77 delas
consideram os homens autoritários. contra 54' deles, que
apontam o mesmo defeito nas
mulheres.
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Mulheres

A telefonista Jane Ntsnes
não os envergonha de ser uma
mulher, digamos ssssim, mioc'nista. Aos 37 moe, separada 10
marido. ela continua sonhando
cum um homem que a desobrigue mie trabalhar fora, pague
suas contas eaté resmungos
diante 'le uma louça mal lavada. E olha que ela n,to se CasoU
virgem. "Mas de sexo, advim a
gostar dez anos depois do casada". suspira. Na sua visão. o homoem ileso ter mais experiência
sexual que a mulher: "Afln,tL
no éele quem nos ensinio as
coisas boas?".
O mecániço José Oliveira
orgulha-se também denunca
ter abandonado o posto deleLeonor dos machos. "O homem
po,IC beber Imolas e outras e no
div seguinte ser o menino homem, mas se .1 sr.uiher enCho ã
cara num bot000. ela nunca
o/ais será a mesma", suatestio.
O polIcial militar Geurgo Moreira chega ia Invocar razões de
ordem biológica para s,mgorlr a
ouperlori'lade masculina, "Dos,Ieo comneço 'lo minuta. O eoper,sm,lçozól,le e 11,je d,'l»rmlrma o nexo de uma pessoa'', argumenta.

PAPEL DE ?'lF
O cineasta José Mojica
Martins. o 'Id do Caixão, é menos
radical, mas fosCa saiu da lista
dos rr,uciriles lnvcler.vmlOs. Casado pot,r terceira vez, ele diz zelar
por manter "a tradlãu "em sua
cava. "Quaru'lo.a snulherle'ui,!iu
trabalhar Corso hdmmi'mm Levo do
assumir o papel de mãc. ,tes'
trulndo o emtuiliimrio da Camilia e
a elocução dos ilhas", essra'.'eia. "Antigamente. O chefe le (amula era cmos fid'ara de muito
respeito: bastava a trOe ameaçar o filho de contar para o pai
para ser ote,ircida", assegura.
Na casa mio pedreiro aposentado José Augusto MussamshO. 7-1
anos, quetn canta t-ambessl e o
gaio. para diu, "o hossmesfl brasIleira não'lesO ser mole". Assim,
se eIS soubesse ,1,Ix 4 sua mulher. 'lo 50 anos, estivesse (lertando com,, outro. 5,10 hesitaria:
Mandava para fora de vasa",
moiam/te. E seta 'ice ela faria o
meSmo? "Faria sim". garante
ele, abraçado com a sua "nova
amiga", de 25 anos, num banco
da Praça da Só: "Mas ias mulheres ,lemor=urI mais para perceSer is 0055,0''.

