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Para os meus dois filhos, Mounir e Ounsi. 
Possam eles crescer para se tornarem menos

«super-homens» e mais «homens reais». 
Homens de que eu possa orgulhar-me, 

homens de que eles se orgulhem. 
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O que é então isto? Isto não é um livro, no sentido normal da pala-
vra. Não, isto é um insulto prolongado, um escarro, um pontapé no 
traseiro de Deus, do Homem, do Destino, do Tempo... Vou cantar-
-vos, um pouco fora de tom, talvez, mas vou cantar. 
Henry Miller, Trópico de Câncer

Eu, com um instinto mais profundo, escolho um homem que dê im-
pulso à minha força, que me faça enormes exigências, que não duvide 
da minha coragem e da minha resistência, que não me considere 
ingénua ou inocente, que tenha a coragem de me tratar como uma 
mulher. 
Anaïs Nin

A tragédia do machismo é que um homem nunca é suficientemente 
homem. 
Germaine Greer
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o  s u p e r - h o m e m  é  á r a b e  |  1 3

era uma vez uma menina que gostava mais de ler 
do que de qualquer outra coisa no mundo. Lia tudo 

aquilo em que conseguia pôr as mãos: os jornais do pai, 
as revistas lustrosas da mãe, e todos os livros que rechea-
vam a grande biblioteca da sua casa. Até lia as bulas que 
vinham dentro das caixas de medicamentos, informando 
os seus utilizadores sobre dosagens, modo de adminis-
trar e efeitos secundários. Foi assim que aprendeu, pe-
los oito anos de idade, que antiácidos e álcool não eram 
uma boa mistura, e que «a ranitidina pode diminuir a 
absorção do diazepam e reduzir a sua concentração de 
plasma»: avisos que não viriam a provar-se muito úteis 
mais tarde. 
 Ela lia enquanto almoçava (para desespero da 
mãe); no recreio da escola (para decepção dos amigos); 
durante as aulas em que não estava interessada (a geo-
grafia é muito sobrestimada); quando andava de auto-
carro (por isso deixava passar tantas vezes a paragem e 
chegava tarde); no abrigo em que costumava proteger-
-se dos bombardeamentos da guerra civil que decorria lá 
fora (o que era muito mais eficiente do que tampões para 

Era uma vez...
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14  |  j o u m a n a  h a d d a d

os ouvidos)... E à noite, quando todos estavam a dormir, 
escondia uma lanterna debaixo dos lençóis e lia.
 Escusado será dizer que essa menina era eu. 

5 

 Não havia livros de banda desenhada lá em casa. An-
tes de mais, eram uma espécie de luxo que custava muito 
dinheiro; ou, pelo menos, demasiado dinheiro para uma 
modesta família de classe média como a minha. Além disso, 
não eram leituras suficientemente «sérias» para o meu pai 
tradicional, que desdenhava qualquer frase que não tivésse-
mos que ler  pelo menos duas vezes para a compreendermos 
completamente. Portanto, eu desconhecia praticamente a 
existência da banda desenhada. Até que um dia — teria 
nove ou dez anos —, quando estávamos de visita em casa 
da minha tia, sentindo-me cada vez mais excluída entre três 
primos (todos rapazes) e um irmão que estavam a brincar 
à apanhada, encontrei uma pilha de revistas do Super-Ho-
mem num canto. Mergulhei nelas imediatamente. E que 
descoberta. 
 Apaixonei-me logo por Clark Kent. Era um homem 
tímido, desajeitado, honesto, doce, bem-educado. Era, em 
resumo, genuíno. Mas de cada vez que ele despia as suas 
roupas comuns e se tornava o Super-Homem, voando de 
uma janela para presumivelmente salvar a espécie humana, 
eu sentia uma espécie de desconforto e de angústia. Não 
conseguia perceber exactamente por que razão ele me de-
sagradava tanto, quando era, na aparência, um herói admi-
rável. Mas não o conseguia evitar. Sentia um desprezo total 
por aquele personagem «mais rápido do que uma bala e 
mais poderoso do que uma locomotiva» e que pode «mudar 
o curso de vigorosos rios e dobrar ferro com as mãos». Não 
via Clark Kent como um disfarce dele, mas exactamente ao 
contrário. E tinha fortes reservas quanto ao amor de Lois 
Lane pelo Super-Homem, e quanto à sua rejeição de Kent. 
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o  s u p e r - h o m e m  é  á r a b e  |  1 5

 Um dia, muito mais tarde, percebi: este mundo (e as 
mulheres que fazem parte dele) não precisa de «homens de 
aço». Precisa de homens reais. Homens reais, sim: cheios 
de inabilidades, timidez, falhas, escorregadelas e pontos 
fracos. Homens reais que não têm identidades secretas. 
Homens reais que não pensam que podem ver mais longe 
do que nós, correr mais depressa do que nós e, pior do que 
tudo, pensar melhor do que nós. Homens reais que não 
precisam de usar uns collants azuis e uma capa vermelha 
(estranha metáfora da virilidade) para se sentirem pode-
rosos. Homens reais que não estão convencidos de que são 
invencíveis. Homens reais que não têm medo de mostrar 
os seus lados vulneráveis. Homens reais que não escondem 
de nós (ou deles próprios) as suas verdadeiras personalida-
des. Homens reais que não se sentem envergonhados por 
pedir ajuda quando precisam dela. Homens reais que se 
orgulham de ter o nosso apoio, tanto quanto se orgulham 
por nos apoiarem. Homens reais que não se identificam 
nem pela dimensão do seu pénis nem pelo comprimento 
dos pêlos do seu peito. Homens reais que não se definem 
pelas suas performances sexuais. Homens reais que não se 
definem pelas suas contas bancárias. Homens reais que nos 
ouvem atentamente em vez de arrogantemente tentarem 
salvar-nos. Homens reais que não se sentem mortificados 
nem castrados se, de vez em quando, não conseguirem ter 
uma erecção. Homens reais que conversam connosco so-
bre o que é melhor para ambos, em vez de dizerem, arro-
gantemente: «Deixa isso comigo.» Homens reais que nos 
consideram uma parceira e não uma vítima/missão/troféu. 
Homens reais que partilham connosco os seus problemas 
e preocupações, em vez de insistirem em resolvê-los sozi-
nhos. Homens reais que não têm vergonha de perguntar o 
caminho em vez de fazerem de conta que sabem tudo (e 
de assim, frequentemente, se perderem).
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16  |  j o u m a n a  h a d d a d

 Definitivamente, este mundo não precisa de super-
-homens. Porquê? Bem, antes de mais, porque o Super-
-Homem é uma personagem de ficção. Muitos de vocês 
dirão: Dahhh! E depois? Claro que é. Bem, então aqui vai: 
no meu mundo (e também em algumas partes do vosso, 
tenho a certeza), muita gente pensa que ele existe realmente. 
Mas não é este o verdadeiro problema. Não estou a falar 
da síndrome do «amigo imaginário/salvador». O verdadeiro 
problema é que aqueles que acreditam na ideia do Super-
-Homem estão convencidos de que são ele. E agem de acor-
do com essa convicção. E depois tudo corre mal. Então, os 
líderes tornam-se déspotas, os patrões tornam-se donos de 
escravos, os crentes tornam-se terroristas e os namorados 
tornam-se opressores. Tudo em nome do «eu sei melhor do 
que tu o que é bom para ti». Sim, uma personagem de ficção 
pode tornar-se uma calamidade humana. E embora isso pos-
sa às vezes parecer divertido, não o é. É triste. E destrutivo. 
Para o próprio e para os outros. 
 A realidade acima descrita é a razão pela qual me 
deparei mais tarde com uma analogia que me pareceu bas-
tante credível: o Super-Homem é árabe. A mesma perso-
nalidade dividida. A mesma atitude pretensiosa do «eu pos-
so salvar o dia». Os mesmos modos machistas. A mesma 
perspectiva de que «eu sou o Bem e os outros são o Mal». 
A mesma ilusão de que «eu sou indestrutível». Há tantos 
destes autodesignados super-heróis aqui, na minha querida 
e velha região árabe, quer tenham ou não sido depostos. 
Os mais perigosos são os terroristas: como é que podemos 
combater alguém que está, mais do que disposto a encarar a 
morte, desejoso de morrer? É uma batalha antecipadamente 
perdida. Atirem-lhe a promessa de cinquenta virgens no 
chamado Paraíso (um paraíso que, consequentemente, se 
assemelha muito a um bordel) e a pessoa assim doutrinada 
torna-se invencível (pergunto-me como é que alguém lida 
com cinquenta virgens: duas ou três «profissionais» não ali-
viariam a tarefa?). 
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o  s u p e r - h o m e m  é  á r a b e  |  1 7

 Esses terroristas, em conjunto com os ditadores e os 
fanáticos religiosos, são os «Super-Homens» árabes mais 
famosos: Osama bin Laden, Saddam Hussein, Muammar 
Kadhafi, Hosni Mubarak, Abdullah bin Abdul Aziz al-
-Saud, Ayman al-Zawahiri, Mahmoud Ahmadinejad... 
Claro que alguns deles, felizmente, já desapareceram e, 
quando estiver a ler este livro, mais alguns terão desapa-
recido. Mas dado que eles crescem e se reproduzem como 
fungos, não podemos contar com a extinção da espécie.
 E não subestimemos os representantes mais obscu-
ros da tipologia. Não esqueçamos o primeiro dos protótipos 
do «Super-Homem árabe»: o pai, o irmão, o namorado, o 
marido, o filho, o vizinho, o ceo, o padre, o xeique, o traba-
lhador dos media, o copy-writer de publicidade, o político, o 
colega de escritório, etc. Em suma: o homem comum. 
 De facto, o Super-Homem é árabe. Pode parecer 
poderoso, mas os seus músculos são apenas uma fachada 
para as suas inseguranças. Pode parecer autêntico, mas, 
na realidade, é falso. Uma pálida réplica de um original 
com o qual não se pode comparar. Pode parecer resisten-
te, mas não dura muito. Um simples desafio pode abalá-
-lo, assustá-lo e quebrá-lo. A kryptonita é apenas uma 
alegoria verde para os seus incontáveis medos ocultos. 
Pode dar a impressão de querer ajudar, mas é sufocante 
e opressivo. Pode parecer inteligente mas, se o ouvirmos 
com atenção, perceberemos que confunde masculinidade 
e machismo, fé e fanatismo, ética e tradições obsoletas, 
bondade e interesse pessoal, protecção e asfixia, amor e 
posse, força e despotismo. Pode parecer agradável à su-
perfície, mas está podre por dentro. Abram a carapaça 
cintilante e encontrarão somente mentiras, falsidade, co-
bardia e hipocrisia. Ele pode proclamar que está a salvar 
o mundo, mas o mundo precisa de facto de ser salvo dele; 
e, em primeiro lugar, ele precisa de ser salvo de si mesmo. 
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18  |  j o u m a n a  h a d d a d

 Mas quando começou realmente este «modelo de 
Super-Homem»? 
 Todas as histórias têm um princípio. Uma história 
como esta, que dura há muito e que parece nunca acabar, 
deve ter tido um começo cativante. Bem, tudo começou as-
sim: primeiro, a confusão inventou o medo. Em seguida, o 
medo inventou Deus. Então, Deus inventou o conceito de 
pecado. Então, o conceito de pecado inventou o homem 
machão. Então, o homem machão inventou a mulher dó-
cil. Então, a mulher dócil inventou a dissimulação. Então, 
a dissimulação inventou as máscaras defensivas. Então, as 
máscaras defensivas inventaram a batalha dos sexos, e mui-
tas outras coisas no meio dela. Então, tudo voltou à confu-
são. 
 O Super-Homem não é o único culpado da sua 
própria existência e resistência. Não esqueçamos que são 
as mulheres quem cria os Super-Homens: a ignorância das 
mães, a superficialidade das namoradas, o conformismo das 
filhas, a vitimização das irmãs, a passividade das esposas, 
e assim sucessivamente. A admiração de Lois Lane pela 
personagem falsa e fulgurante em detrimento da humilde e 
real não é mais do que um exemplo claro e significativo do 
papel que as mulheres representam na continuação da cor-
rida dos machos. É um círculo vicioso. E muitos estão en-
redados nele. Homens e mulheres. Naturalmente. De uma 
forma inconsciente ou deliberada. É por isso que temos de 
perceber rapidamente que o Super-Homem é um homem 
falsificado e de fraquíssima qualidade. Está na hora de o 
fazermos arrancar o fato e regressar às suas roupas normais. 
Está na hora de desprezarmos os rótulos chamativos e pro-
curarmos a verdade. Em nós mesmos, antes de mais, e em 
toda a parte, e em toda a gente. 
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o  s u p e r - h o m e m  é  á r a b e  |  1 9

O poema
Perdido e Achado

O melhor livro que alguma vez escreverei 
está escondido algures 
debaixo dos livros que já escrevi:
eu sei.
E talvez
sim, talvez,
se eu procurar bem e durante muito tempo 
consiga encontrá-lo 
um dia. 
... Mas alguma coisa me diz 
que o melhor livro que alguma vez escreverei 
são estes negros pedaços de sujidade 
agarrados às minhas unhas:
as minhas unhas teimosas 
que nunca se cansam de escavar. 

1
5

Porquê este livro? 

Se não contarmos a verdade sobre nós mesmos, não poderemos 
contá-la sobre as outras pessoas.
Virginia Woolf
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A diatribe
Em louvor do egoísmo 

Essa é uma parte da beleza de toda a literatura. Descobrimos 
que os nossos anseios são anseios universais, que não estamos 
sozinhos e isolados de ninguém. Nós pertencemos. 
F. Scott Fitzgerald

 Permitam que o diga de uma forma tão franca e 
abrupta quanto possível: eu não escrevo porque quero mudar 
o mundo. Mudar o mundo não é o meu objectivo principal 
(assumindo que o poderia fazer). Também não tenho o objec-
tivo de transformar os esperançosos monoteístas em atentos 
ateus. Deixemos os monoteístas mergulhar na felicidade das 
suas ilusões. Não tenho por objectivo convencer os machões 
da necessidade de respeitarem as mulheres e a sua dignida-
de. O segundo castigo dos machões é o de serem machões. 
Quanto ao seu primeiro castigo, é o da minha existência, e da 
existência de outras mulheres (e homens) como eu. E seremos 
obrigados a encontrar-nos, numa ou noutra rua. 
 Não tenho o objectivo de transformar os hipócritas 
em seres humanos sinceros. Os hipócritas ficam muito me-
lhor a apodrecer na lama das suas mentiras: as mentiras que 
contam aos outros, mas, acima de tudo, as que contam a si 
próprios. Não tenho o objectivo de expor a desonestidade da 
maioria dos representantes das religiões. O charlatanismo e a 
idiotice merecem-se mutuamente. Não tenho o objectivo de 
desconstruir a decadente instituição do casamento. Possam 
os fervorosos fãs do mito do «até que a morte nos separe» 
prosperar e procriar no leito das suas quimeras. 
 Não tenho o objectivo de persuadir os homens opres-
sores de que as mulheres (corpo e espírito) não são posse deles; 
não enquanto algumas mulheres estiverem tão convencidas 
disso quanto muitos homens. Não tenho o objectivo de pro-
var às senhoras de burca que foram submetidas a lavagens ao 
cérebro feitas por instrumentos da repressão patriarcal. Não 
tenho o objectivo de provar às senhoras da Playboy que foram 
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o  s u p e r - h o m e m  é  á r a b e  |  2 1

submetidas a lavagens ao cérebro feitas por instrumentos da 
repressão patriarcal. Não tenho o objectivo de revelar o duplo 
padrão das nossas sociedades e dos nossos sistemas dúplices. 
A condição básica da afirmação «todos os seres humanos nas-
cem livres e iguais em direitos» é a de que primeiro sejamos se-
res humanos. E algumas pessoas não nascem com esse mérito. 
 Juro (não por «Deus», não) que não tenho o objectivo 
de conduzir os perdidos, ou iluminar os cegos, ou corromper 
os piedosos, ou acalmar os neuróticos, ou curar os impoten-
tes/frígidos. O meu objectivo é o meu direito a ser quem me 
apetecer ser; o meu direito a dizer o que me apetecer dizer; 
o meu direito a agarrar o que me apetecer agarrar; e o meu 
direito a fazer o que me apetecer fazer; a despeito das res-
ponsabilidades que acompanham estes direitos, e que assumo 
alegremente. 
 Não subestimem o «meu» acima escrito. Reparem 
bem nele. Não está lá por coincidência. Egocêntrico? Seja. 
Alto e bom som. É exactamente disso que o mundo precisa, 
na minha modesta opinião: de mais egoístas sinceros e me-
nos altruístas falsos e benfazejos. 
 No entanto, se — enquanto eu estou a ser quem quero, 
e a dizer o que quero, e a agarrar o que quero, e a fazer o que 
quero — eu estiver a incitar outros a serem também quem 
quiserem ser, e a dizerem também o que quiserem dizer, e a 
agarrarem também o que quiserem agarrar, e a fazerem tam-
bém o que quiserem fazer... Então, considerar-me-ei a pessoa 
mais sortuda à face da Terra. Tenho muito orgulho nestes 
«danos colaterais» que provoco, e que me enchem de força, 
determinação, tenacidade e paixão. 
 Acreditem-me, não tenho o objectivo de mudar o 
mundo. O que me interessa é viver e escrever. Essa é a mi-
nha batalha principal. A minha causa principal. A minha luta 
principal. Viver e escrever sem compromissos, sem subornos, 
sem acordos debaixo da mesa. Viver e escrever-me a nu: com 
a nudez de um poema acabado de sair do útero. 
 É apenas isso. 
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A narrativa
Nota para o leitor

Não tenho nada para oferecer a ninguém, a não ser a minha 
própria confusão. 
Jack Kerouac  

 Querido leitor, 

 Antes que comece a acumular suposições e a tirar 
conclusões precipitadas, faça o favor de registar que, ape-
sar do título flamejante, isto não é um manifesto contra os 
homens em geral. Nem um manifesto contra os homens 
árabes em particular. 
 É, todavia, um uivo diante do sistema patriarcal e os 
seus absurdos, para não dizer vergonhosos, «valores», con-
veniências e referências: um uivo escrito com paixão, não 
com veneno. É também um uivo diante de um subproduto 
particularmente infame desse sistema: a espécie machista, a 
espécie tacanha, a espécie Neandertal, a espécie «tu só exis-
tes na minha sombra»... 
 Gostaríamos de pensar que esta espécie se encontra 
extinta, mas não está. Gostaríamos de pensar que as re-
voluções árabes estão prestes a acabar com ela, mas nada 
é mais incerto do que isso, dado que cada monstro parece 
ser substituído por outro. Gostaríamos de pensar que ela 
está a desaparecer, mas não está sequer em perigo. 
 Continua a existir por toda a parte. Rondando 
como um ogre silencioso. Apesar de todas as lutas pelos 
direitos das mulheres, apesar das manifestações, das leis, 
das garantias de liberdades civis, dos chamados «ventos de 
mudança», da aparente igualdade em algumas zonas do 
planeta. Gosto de a comparar com o Inferno de Dante: 
alguns estão presos no primeiro círculo, outros no nono. 
Mas continua a ser um inferno. 
 Pode argumentar que há por aí muitas mulheres que 
são também um fétido produto do sistema patriarcal. E es-
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taria certíssimo: concordo em absoluto, e insisto em repetir 
esse facto sempre que posso, de forma a ultrapassar a fá-
cil, traiçoeira e generalizada confusão entre «patriarcal» e 
«masculino». Refiro-me a mulheres que sentem que quanto 
mais um fulano as ignora ou maltrata mais atraente se tor-
na; mulheres que escolhem machos alfa em vez de homens 
decentes e respeitadores; mulheres que, quando estão grá-
vidas, desejam meninos em vez de meninas; mulheres que 
educam os filhos para serem machões e as filhas para serem 
dóceis e domesticáveis; mulheres que se calam quando essas 
filhas são abusadas, física ou psicologicamente; mulheres 
que arrastam essas filhas para cirurgias de reconstrução do 
hímen ou para mutilações genitais; mulheres que pregam 
a outras mulheres sobre como elas foram feitas para ficar 
em casa e não para participarem na vida política, social ou 
empresarial dos seus países; mulheres que ensinam a outras 
mulheres a obediência e a submissão; mulheres que despre-
zam ou odeiam ou combatem as mulheres de sucesso; mu-
lheres que encorajam as filhas a casar aos catorze anos ou a 
serem «pacientes» quando os maridos lhes batem; mas an-
tes de mais e acima de tudo: mulheres que estão verdadeira 
e profundamente convencidas de que os homens são o sexo 
mais forte, mais inteligente, superior... As feias manifes-
tações da mulher patriarcal (conscientes ou inconscientes) 
nas nossas sociedades e culturas são infinitas.
 Por outro lado, e em todos os cantos deste mundo 
moderno, ainda há homens que pensam que são «melho-
res» do que as mulheres e que o declaram batendo nos seus 
próprios peitos como gorilas: homens que maltratam as 
mulheres. Homens que espancam mulheres. Homens que 
exploram mulheres. Homens que são paternalistas com as 
mulheres. Homens que subestimam as mulheres. Homens 
que tapam as mulheres. Homens que tratam as mulhe-
res como peças de carne. Homens que «vendem» e «com-
pram» mulheres. Homens que menosprezam as mulheres 
e, na melhor das hipóteses, são condescendentes com elas. 
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Homens que usam os seus músculos e/ou o poder (social, 
político, religioso, económico) que lhes é assegurado por 
um corrupto sistema patriarcal para oprimir as mulheres. 
Super-homens, como gostam de se ver a si mesmos. «Sal-
vadores» da humanidade.
 Mas o Super-Homem, mais uma vez, é uma menti-
ra. E a única coisa que hoje precisa de ser salva é esse navio 
náufrago chamado masculinidade. Sim. O Super-Homem 
é uma mentira: uma mentira desagradável, perigosa, ve-
nenosa, ou mesmo suicida. Tão desagradável, perigosa e 
venenosa como o cliché da «donzela em perigo». E tan-
to quanto a donzela «perseguida» ou «sem amor-próprio» 
precisa de começar a acreditar nos seus poderes, o pseudo-
-Übermensch precisa de começar a tornar-se um homem. 
Um homem real: o homem que a feminilidade merece. 
O homem que a humanidade merece. Mas, em primeiro 
lugar, o homem que ele merece ser. 
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O poema
Começar de novo

Então Deus criou a mulher à sua própria imagem, 
criou-a a partir da terra crua, 
criou-a a partir da ideia dela: 
Lilith
em cujos olhos vemos o amor perdido 
ou o amor abandonado. 
Lilith, a caçadora e a caçada,
que arrulha como uma pomba para domesticar o leão, 
que faz e quebra leis,
que prende os seus homens e depois chora pela libertação 

[deles, 
que está no centro da Terra 
e a vê rodar devagar à sua volta, 
que toma para si o cipreste, o crepúsculo 
e os confins do mar. 

2
5

Como tudo isto começou (em geral) 

Então, se eu sou uma experiência, sou a sua totalidade? Não, pen-
so que não; penso que o resto é parte dela. Eu sou a principal parte 
da experiência, mas penso que o resto tem a sua quota-parte no 
assunto. 
Mark Twain, O Diário de Eva
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Lilith, que para nós não tem nome, 
cujo futuro brilha já na sua mente,
que é forte na sua feminilidade e portanto suave, 
que come o céu e bebe a lua como leite, 
que num minuto está nos teus braços 
e no seguinte é uma sombra distante. 

Lilith, cuja nudez 
só pode ser vista por aqueles que não procuram 
a mulher libertada, a mulher acorrentada, 
a mulher que é livre até da liberdade, 
a nota onde o inferno e o céu se encontram em paz, 
o desejo em si mesmo e o anseio do desejo. 

Lilith, terna na vitória, poderosa na derrota, 
que fala por qualquer mulher, 
que fala por qualquer homem, 
que viu mas nunca escolheu, 
que escolheu mas nunca desperdiçou.

Lilith, rápida a trair o seu sexo, 
rápida a trair, 
cujos mil golpes 
são mais ternos do que mil beijos. 

Lilith, poeta-demónio, demónio-poeta, 
encontra-a em mim, encontra-a em sonhos, 
encontra-a e tira dela 
tudo o que quiseres, 
tira tudo, 
tira todas as coisas, 
nunca será suficiente. 
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A diatribe
Cara ou coroa 

Ai! Não é a criança mas o rapaz quem geralmente sobrevive no 
homem. 
Arthur Helps

 Alguns homens dizem às mulheres: «Respeito-te, 
apoio-te, estou solidário contigo e proteger-te-ei por toda 
a tua vida. É este o mandamento de Deus, e tens o direi-
to de esperar isto de nós.» Mas confundem respeito com 
condescendência, apoio com repressão e solidariedade 
com uma insultuosa palmadinha no ombro. Confundem, 
especialmente, as ordens do seu deus patriarcal com o es-
magamento de alguns dos mais básicos direitos humanos. 
 Alguns homens que declaram «respeitar, apoiar, ser 
solidários e proteger a mulher», dizem-lhes: «Encoraja-
mos as nossas companheiras a terem carreiras de suces-
so. As vossas ambições são as nossas ambições e as vossas 
conquistas são uma fonte de orgulho para nós.» Mas lá no 
fundo estão convencidos de que as mulheres só trabalham 
para preencher o  tempo livre. Sofrem um ataque cardíaco 
se as mulheres trouxerem para casa mais dinheiro do que 
eles; e muitas vezes elas têm de suplicar a confiança e a 
aprovação deles, como se fossem crianças pequenas im-
plorando atenção. 
 Alguns homens que declaram «encorajar as com-
panheiras a terem carreiras de sucesso» dizem-lhes: «Uma 
inteligência afiada, uma personalidade forte e um tempe-
ramento fogoso excitam-nos. De que vale uma mulher ser 
bonita se ela for uma boneca fria que não reage às tuas 
palavras? Até admiramos o modo como vocês discutem 
connosco e nos ralham.» Mas desejam secretamente que 
as mulheres sejam menos inteligentes e impetuosas, e mais 
obedientes e passivas. 
 Alguns homens que declaram «ficar excitados por 
uma inteligência afiada, uma personalidade forte e um 
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temperamento fogoso» dizem-lhes: «Adoramos o vosso 
apetite sexual e a vossa libido ardente. Vocês antecipam 
sempre os nossos desejos, e iluminam as nossas camas com 
fantasias novas.» Mas não suportam a ideia de que elas não 
sejam virgens na noite de núpcias, ofendem-se quando elas 
tomam a iniciativa, e consideram que a honra deles se pren-
de exclusivamente com o que fica entre as coxas delas. 
 Alguns homens que declaram «adorar o apetite se-
xual de uma mulher e a sua libido ardente», dizem-lhes: 
«Não toleramos o ciúme nem aceitamos nenhuma justifica-
ção para ele. Não somos propriedade um do outro e deve-
mos confiar naturalmente um no outro.» Mas enquanto não 
vêem nada de errado em fornicar ou casar com outra, não 
hesitarão em destruir, abandonar, espancar ou, em alguns 
casos, até assassinar a própria mulher, se ela os trair, porque 
o que se aplica a eles obviamente não se aplica a elas. 
 Alguns homens que declaram «não tolerar o ciúme 
nem aceitar nenhuma justificação para ele» dizem-lhes: 
«Nunca nos cansamos de vos ouvir. Por favor, partilhem 
sempre connosco os vossos medos, os vossos sentimentos, 
os vossos problemas e as vossas preocupações.» Mas sem-
pre que elas abrem a boca, eles realmente pensam: «Quan-
do acabará este entediante rio de confissões?»
 Alguns homens que declaram «nunca se cansar de 
ouvir uma mulher» dizem-lhes: «Colocamos o vosso pra-
zer no topo das nossas prioridades; não somos egoístas e 
não queremos sexo unilateral.» Mas caem muitas vezes 
num sono profundo no fim da realização sexual, mesmo 
que elas ainda não a tenham atingido. 
 Alguns homens que declaram «colocar o prazer da 
mulher no topo das suas prioridades» dizem-lhes: «Va-
lorizamos a vossa vulnerabilidade. Connosco, vocês não 
têm de fingir que são sempre fortes e autoconfiantes. Não 
tenham medo de tirar as máscaras e revelar os vossos frá-
geis rostos. Nós amamo-vos quer estejam triunfantes e vi-
toriosas ou derrotadas e chorosas.» Mas não hesitam em 
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combatê-las, quando for preciso, com o conhecimento de-
talhado das inseguranças e fraquezas delas. 
 Alguns homens que declaram «valorizar a vulnerabi-
lidade de uma mulher» dizem-lhes: «Amamo-vos tal como 
são. Não mudem nada. Adoramos todos os pormenores da 
vossa beleza natural, livre de qualquer interferência.» Mas 
quando essa mulher natural espreita para os sonhos deles, 
vê fantasmas de outras mulheres: mulheres que não se pare-
cem com ela. Mulheres que se sentem felizes por serem bo-
necas e acessórios. Mulheres que não se importam de dizer 
sempre «sim». Mulheres que nunca discutem nem desafiam. 
Mulheres com corpos artificiais e olhares vazios. Mulheres 
que navegam confiantemente nas águas do subconsciente 
masculino. Mulheres-coisas que vagueiam contentes, des-
temidas, imunes, eternas... e sem vida. 

A narrativa 
O Génesis, não da forma que eles gostam de pensar 

que aconteceu
O f im é onde começamos. 
T. S. Eliot

 ... E fez-se a noite, e fez-se a manhã — o sexto dia. 
Então Deus disse: «Faça-se o Homem, e faça-se com que 
ele domine os peixes do mar e as aves do ar, que domine a 
Terra e todas as criaturas que nela se movem.» E fez-se o 
Homem. E Deus chamou-lhe Adão. Então Deus viu o que 
tinha feito, e tudo lhe pareceu muito bom... 
 Excepto quanto a um problema. O Homem era imor-
tal. E infeliz com isso. Porque não ocorrera a Deus, que era, 
no mínimo, eterno, que o Homem precisasse de uma conclu-
são. Mas o Homem precisava. Então Deus recostou-se numa 
grande pedra (a mesma que criara no primeiro dia) e come-
çou a reflectir sobre o problema. «Não bastam os animais? 
Não bastam as plantas e as montanhas e os rios? Que mais 
posso fazer para me livrar desta irritante criatura?» 
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 Então Deus, tal como Arquimedes, teve um mo-
mento de Eureka. Daria ao Homem a Morte. E Deus criou 
cigarros, acidentes de automóvel, terramotos e outros trans-
tornos tranquilizantes. Então Deus viu o que tinha feito e, 
obviamente, tudo lhe pareceu muito bom...
 Excepto quanto a um segundo problema. O Homem 
era insuportavelmente arrogante. Porque não ocorrera a 
Deus, que era o primeiro e o único, e, no mínimo, inte-
ressado em continuar a sê-lo, que o Homem precisasse de 
reconhecer os seus limites. Mas o Homem precisava. Então 
Deus mergulhou num mar profundamente azul (o mesmo 
que criara no segundo dia) e continuou a reflectir sobre o 
problema. «Não bastarão os animais e as plantas e os rios e 
a morte? O que mais posso fazer para me livrar desta maça-
dora criatura?» 
 Então Deus teve um segundo momento de Eureka. 
Daria ao Homem a autoconsciência. E Deus criou os es-
pelhos. Então Deus viu o que tinha feito e, obviamente, 
tudo lhe pareceu muito bom... 
 Excepto quanto a um terceiro problema. O Ho-
mem estava severamente deprimido. Porque não ocorrera 
a Deus, que era, no mínimo, tão alegre e optimista como o 
Bugs Bunny, que o Homem precisasse de consolação. Mas 
o Homem precisava. Então Deus passeou na Lua (a mes-
ma que criara no terceiro dia) e continuou a reflectir sobre 
o problema. «Não bastarão os animais e as plantas e as 
montanhas e os rios e a morte e os espelhos? O que mais 
posso fazer para me livrar desta criatura maldisposta?»
 Então Deus teve um terceiro momento de Eureka. 
Daria ao Homem o consolo químico. E Deus criou o Pro-
zac. Então Deus viu o que tinha feito e, obviamente, tudo 
lhe pareceu muito bom...
 Excepto quanto a um quarto problema. O Homem 
estava entediado. Porque não ocorrera a Deus que era, no 
mínimo, satisfeito e auto-suficiente, que o Homem preci-
sasse de entretenimento. Mas o Homem precisava. Então 
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