
IntelectuaisEnsaio:

Onde estão
as grandes
pensadoras?
Coma morte deSusan Sontag, apenas CamillePaglia
pode reivindicar lugar dedestaque no mundo das idéias

IdéiasPolêmica:

Pela ciência da diferença: erros e acertos
de um discurso e sua repercussão
Declaração do reitor de Harvard sobre cientistas mulheres reacende discussão sobre separação entre os sexos

Charlotte Allen
Los Angeles Times

Após sua morte, em dezembro,
Susan Sontag foi exaltada como
a principal intelectual mulher da
América. Então, a questão surgiu
naturalmente: há alguém para
ocupar seu lugar? Se você não
consegue pensar em muitos no-
mes, está em boa companhia. A
lista é realmente curta.

Não foi sempre assim. Ironica-
mente, naquele momento do sé-
culo 20 em que a discriminação
escancarada impedia muitas mu-
lheres de ter acesso à educação
avançada, parcerias lucrativas,
ensino digno e posições prepara-
tórias para o mundo das letras, ha-
via muitas escritoras brilhantes,
altamente articuladas, que combi-
navam mentes rigorosas com a
disposição de entrar em lutas po-
líticas, sociais e literárias amplas,
extrapolando o universo da aca-
demia. E ainda lembramos de
seus nomes: Gertrude Stein, Do-
rothy Parker, Simone de Beau-
voir, Simone Weil, Mary McCar-
thy, Iris Murdoch, Hannah Aren-
dt e Sontag, entre outras.

Algumas dessas mulheres
possuíam credenciais acadêmi-
cas impressionantes. Mas a
maioria não, porque um intelec-
tual público é mais que um sim-
ples intelectual. Ao contrário da
versão acadêmica, que fala qua-
se que exclusivamente aos cole-
gas da academia, intelectuais
públicos guiam suas idéias para
o público leitor em geral – e
seus escritos aparecem em jor-
nais, revistas e livros. Garry
Wills é um intelectual público;
a teórica pós-moderna de Berke-
ley Judith Butler, não. Intelec-
tuais públicos também explo-
ram as implicações das idéias, o
que os distingue dos jornalistas
de olhos afiados. Quando Son-
tag escrevia sobre a vida no
campo – ou Tom Wolfe sobre
carros sob encomenda como es-
culturas cinéticas –, eles soma-
vam ao ato de escrever sobre a
cultura popular uma longa tradi-
ção de escrita de alta cultura.

Uma possível explicação para
a falta de sucessoras para Sontag
é a nossa era saturada pela eletrô-
nica, responsável pela diminui-
ção do número de pessoas que
lêem. Nosso hiperespecializado
sistema de educação é outro can-
didato. O pós-modernismo acadê-
mico, com seu desprezo pelo pú-
blico em geral, substituiu o libe-
ral currículo de artes que uma vez
criou um cultura literária divulga-
da e um apetite por idéias sérias.

Ainda assim, não há falta de
intelectuais homens bem conhe-
cidos. Além de Wolfe e Wills,
temos Richard Posner, Louis
Menand, Francis Fukuyama,
Ian Buruma e Henry Louis Ga-
tes Jr., para lembrar alguns, ao
lado de cientistas que escrevem
de modo provocativo para o lei-
tor comum: Stephen Hawking,
Steven Pinker, Richard Da-
wkins e Jared Diamond. Em li-
vros e revistas, estes intelec-
tuais, que representam uma va-
riedade de perspectivas ideológi-
cas, debatem sobre um amplo es-
pectro de tópicos: ciência e polí-
tica, grande e pequena arte, lite-
ratura, evolução, a Guerra do
Iraque, as origens do universo.

Existem intelectuais mulhe-
res com credenciais estelares e
livros entre os mais vendidos:
Germaine Greer, Gloria Stei-
ner, Barbara Ehrenreich, Nao-
mi Wolf, Susan Faludi, Debo-
rah Tannen, Natalie Angier.
Mas há uma grande diferença
entre estas mulheres e suas ante-
cessoras. São todas feministas
profissionais. Elas não apenas
aderem ao feminismo – escre-
vem praticamente só sobre is-
so. A ideologia feminista for-
ma a base de seus escritos, seja
Greer sobre a infantilização da
mulher pela sociedade patriar-
cal, Tannen sobre como os se-
xos são levados pela sociedade
a se comunicar de modo dife-

rente, Ehrenreich sobre como o
establishment medical masculi-
no intimida pacientes mulheres
ou Angier sobre como huma-
nos deveriam ser mais como bo-
nobos, os primos dos chimpan-
zés, dominados pelas mulheres
e liberados sexualmente.

Greer, famosa por Female Eu-
nuch, recentemente passou a es-
crever memórias e parece fasci-
nada por homens adolescentes,
e Ehrenreich também tem ido
atrás de tópicos socioeconômi-
cos (Nickel and Dimed: On
(not) Getting by in America).
Ainda assim, Ehrenreich dedica-
se basicamente à condição das
trabalhadoras – e as outras mu-
lheres têm ficado perto de casa,
explorando temas de interesse
mediano: ginecologia, famílias
disfuncionais, casamento em
oposição à carreira, distúrbios
alimentares, a indústria da bele-
za, pornografia (ela vitima mu-
lheres ou dá poder a elas?), ho-
mens que não sabem comparti-

lhar seus sentimentos, o profes-
sor que coloca a mão sobre seu
ombro na faculdade. Este tipo
de paroquialismo as desqualifi-
ca como intelectuais públicas.

Um exemplo típico é Laura
Kipnis, estrela literária ascenden-
te e professora de estudos de mí-
dia na Northwestern University.
Em um artigo recente para a re-
vista online Slate, ela escreveu:
“Por alguma razão, a maioria das
mulheres simplesmente não de-
siste da busca pelo embelezamen-
to, mesmo aquelas armadas com
a teoria feminista.” O tópico do
artigo era o novo monólogo de
Eve Ensler, The Good Body,
cujo tema é a barriga da autora.
É isso que as intelectuais mulhe-
res viraram – mulheres escreven-
do sobre mulheres escrevendo so-
bre engordar? Se você acha injus-
to ter como alvo um único ensaio
de Kipnis, lembre-se de que a
sua obra completa consiste de li-
vros sobre sexo (Ecstasy Unlimi-
ted), pornografia (Bound and Ga-
gged) e as agruras do casamento
(Against Love: A Polemic).

Ofeminismoideológico triviali-
zou e relegou ao gueto a escrita
das mulheres. Como uma ideolo-
gia bem-sucedida, ela barrava de-
bates–eodebateé amarca funda-
mental do intelectual público. A
idéia do intelectual público ga-
nhou força na Europa durante a

primeira metade do século 20,
quando o conflito entre marxis-
mo e fascismo era acirrado. Am-
bas as ideologias eram totalitárias
– garantiam abraçar não apenas a
política como também a arte, a li-
teratura, a academia e as relações
sociais do dia-a-dia. E cada lado,
por isso mesmo, tinha sua parcela
de intelectuais engajados: Martin
Heidegger à direita; De Beau-
voir, Sartre, Andre Malraux e Al-
bert Camus à esquerda; e Arendt
em nenhum dos lados. Pensado-
res ingleses e americanos – Geor-
ge Orwell, W.H. Auden, Stephen
Spender, Aldous Huxley – se-
guiam na mesma linha.

Foi esse mundo, com um in-
teresse profundo em diversas
buscas intelectuais, que alimen-
tou a mente de Susan Sontag.
Ela foi sempre uma mulher de
esquerda e muitos de seus pro-
nunciamentos – sua defesa de
vietnamitas do norte que tortu-
ravam americanos, sua caracte-
rização da “raça branca” como
“câncer da história”, sua insis-
tência de que os EUA foram os
culpados pelo 11 de Setembro
– fazem você estremecer. Mas
ela se recusou a aderir ao femi-
nismo ideológico, apesar de
ela ter atingido tal fama que po-
deria ter se transformado em
uma Kate Millett ou Greer. Ela
se recusava a transformar o
pessoal em político, preferindo
temas de interesse universal:
estética, o papel de escritores e
críticos, o significado da foto-
grafia, o lugar da arte em uma
sociedade totalitária.

O feminismo ideológico fa-
lhou em produzir sucessoras pa-
ra Sontag, não apenas por cau-
sa do pequeno campo de inte-
resse, mas porque tentou siste-
maticamente calar a divergên-
cia. É por isso que, quando pen-
so em intelectuais mulheres ho-
je, apenas Camille Paglia me
vem à mente. Como Sontag,
ela escreve audaciosamente so-
bre arte, literatura e política.
Atrás dela estão Gertrude Him-
melfarb à direita e talvez Greer
à esquerda. A vasta maioria das
mulheres que se poderiam qua-
lificar como intelectuais públi-
cas preferem recitar o catecis-
mo feminista – ou articular al-
guns novos refinamentos e pe-
quenas mudanças nele – a bus-
car um lugar para si dentro de
um mundo mais amplo.● Tradu-
ção de João Luiz Sampaio
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Em princípios dos anos 70,
quando eu cursava a universi-
dade, tive de analisar um en-
saio clássico publicado pela
Scientific American que come-
çava da seguinte forma: “Exis-
te uma experiência em psicolo-
gia que pode ser reproduzida
facilmente em casa. Compre
dois presentes para a sua mu-
lher, escolha coisas que a agra-
dem com a mesma intensida-
de”. Passados apenas dez anos
desde que aquelas palavras fo-
ram escritas, a tranqüila supo-
sição do autor de que seus lei-
tores fossem do sexo masculi-
no pareceu-me cômica e arcai-
ca ao mesmo tempo. No início
da década de 1970, a presença
de mulheres no meio científi-
co não era mais algo raro e
tampouco motivo de piada:
era um dado concreto. Hoje,
no meu campo de trabalho, o
estudo do desenvolvimento da
linguagem nas crianças, gran-
de parte dos cientistas é do se-
xo feminino. Até mesmo nos
campos científicos com maior
porcentual de homens, a con-
tribuição das mulheres é tão in-
dispensável que qualquer ten-
tativa de retroceder o relógio
seria moralmente abominável
e danosa à ciência.

Contudo, ao presenciar a
reação às palavras de Lawren-
ce Summers, reitor de Har-
vard, durante uma conferên-
cia sobre a desproporcionali-
dade entre homens e mulhe-
res no meio científico em que
ele sugeriu a possível existên-
cia de diferenças inatas entre
os sexos, alguém poderia pen-
sar que Summers estivesse
propondo exatamente isso.
Chocada, Nancy Hopkins, no-
tável bióloga do MIT e defen-
sora das mulheres no campo
das ciências, deixou brusca-
mente a sala, evitando assim
desmaiar no local, conforme
ela mesma disse. Um diretor
da área de engenharia referiu-
se às observações como “um
tsunami intelectual” e, com
igual falta de bom gosto, um
colunista do Boston Globe
comparou Summers àqueles
indivíduos que vociferam in-
sultos raciais ou usam suásti-
cas. Ex-alunos ameaçaram
suspender as doações e a Or-
ganização Nacional das Mu-
lheres pediu-lhe que renun-
ciasse. Summers foi pesada-
mente bombardeado em uma
carta assinada por mais de
cem professores de Harvard e
constrangido a se desculpar
diversas vezes.

Evidentemente, Summers
não quis dizer que as mulhe-
res são “inferiores de nascen-
ça”, que “elas não conseguem
fazer nada direito”, que so-
frem “de um déficit cognitivo
inato em se tratando de ciên-
cias” ou que os homens de-
têm o “monopólio da aptidão
básica em matemática”, con-
forme a suposição de muitos
acadêmicos e jornalistas. Só
um louco acreditaria nisso. A
análise de Summers sobre o
motivo pelo qual há menos
mulheres nas áreas de ciência
e matemática é lugar-comum
entre os economistas que estu-
dam as disparidades entre os
sexos no trabalho, embora is-
so raramente seja veiculado
pela imprensa ou pelo mundo
acadêmico sempre que se dis-
cute o abismo entre os sexos
nas ciências e na engenharia.
O fato de que as mulheres res-
pondem por 20% apenas da
força de trabalho nas áreas de
ciência, engenharia e desen-
volvimento de tecnologias
tem pelo menos três explica-
ções possíveis (e não mutua-
mente exclusivas). Uma delas
é a persistência da discrimina-
ção, do desestímulo e de ou-
tras barreiras. Nas discussões
populares sobre a despropor-
cionalidade entre os sexos no
mundo do trabalho, essa é a
explicação mais recorrente.
Embora ninguém possa negar
que as mulheres continuam a

se deparar com tais injustiças
no campo científico, há razões
para acreditar que esta talvez
não seja a única explicação.
Uma segunda possibilidade se-
ria que as diferenças entre os
sexos surgem mesmo quando
não há discriminação nenhu-
ma, na medida em que homens
e mulheres se distinguem, em
geral, pela combinação de ta-
lentos, temperamentos e inte-
resses – quer seja essa diferen-
ça resultante da biologia, da so-
cialização ou da interação en-
tre ambos. Uma terceira expli-
cação defende que a criação
dos filhos, ainda hoje uma res-
ponsabilidade que recai muito

mais sobre a mulher, não pode
coexistir passivamente com
profissões que exigem um
comprometimento hercúleo
do tempo. Considerações des-
se tipo se contrapõem à atitu-
de reflexa que atribui toda dis-
paridade entre os sexos à dis-
criminação da mulher, e exige
uma pesquisa que se detenha
sobre essas explicações.

O tema requer uma análise
imparcial. Quem quer que te-
nha conseguido escapar de
uma rodinha de homens em
uma festa em que a conversa
gira em torno das vantagens
dos aparelhos de televisão de
tela plana, entende por que a

engenharia atrai mais ho-
mens do que mulheres, mes-
mo quando não há barreiras
arbitrárias à vista. (Como dis-
se uma cientista social na
Science Magazine: “Não é
porque alguém decide inovar
currículo que eu vou ficar
mais interessada em saber co-
mo minha lava-louças funcio-
na”). Cabe à investigação
científica, e não a um sectaris-
mo qualquer, determinar até
que ponto estas e outras dife-
renças têm origem na biolo-
gia. A história mostra que
nosso desejo de acreditar ar-
dentemente em uma proposi-
ção qualquer é uma opção me-

nos confiável do que colocar
à prova sua veracidade.

POLITICAMENTE (IN)CORRETO
Conhecer melhor as causas
das disparidades entre os se-
xos tem conseqüências, assim
como superestimar a amplitu-
de da discriminação sexual
tem custos. Pessoas de ambos
os sexos, sem nenhum tipo de
preconceito, responsáveis pe-
la contratação e promoção de
pessoal podem ser facilmente
acusadas de comportamento

sexista. Jovens podem ser
pressionadas a escolher ativi-
dades profissionais com as
quais não têm afinidade. Algu-
mas soluções propostas po-
dem ser mais prejudiciais do
que benéficas. Por exemplo:
as cotas por sexo para conces-
são de crédito educativo colo-
ca os beneficiários sob uma
nuvem de suspeitas. As mulhe-
res, forçadas a participar de to-
dos os comitês universitários,
são afastadas dos laboratórios
e obrigadas a participar de reu-
niões sem fim. Enfatizar ex-
clusivamente a discriminação
nua e crua desvia a atenção de
políticas que penalizam indire-
tamente as mulheres. Isto por-
que, conforme disse Susan Es-
trich, teórica do pensamento
jurídico, “esperar que a cone-
xão entre sexo e maternidade
se rompa é o mesmo que ficar
esperando Godot”. O relógio
do expediente de trabalho coli-
de com o relógio biológico da
mulher; não bastasse isso, as
exigências da profissão, como
os seminários noturnos e os
workshops de fim de semana,
são exemplos óbvios de ativi-

dades antagônicas à família.
Infelizmente, a pouca quanti-
dade de mulheres a quem fo-
ram feitas propostas de empre-
go em Harvard durante o man-
dato de Summers talvez tipifi-
que o resultado não premedita-
do de sua política de contrata-
ção de professores em início
de carreira, justamente quan-
do as mulheres estão mais su-
jeitas aos maiores encargos da
maternidade.

Colunistas conservadores ti-
veram seu dia de glória com o
tumulto em Harvard, e viram
no episódio um sinal de que as
elites universitárias haviam
perdido o controle sobre o poli-
ticamente correto. Na verdade,
o nível em que se dá a discus-
são entre os principais estudio-
sos e especialistas do país não
é nada bonito de ser ver. Os crí-
ticos de Summers distorceram
reiteradas vezes sua idéia de
que as diferenças inatas po-
dem ser uma das causas das
disparidades entre os sexos
(uma idéia tirada, em parte, do
conjunto de citações a que re-
corro em meu livro Tábula Ra-
sa), dizendo que elas seriam
provavelmente a única causa.
Transformaram sua sugestão
de que as distribuições estatís-
ticas das habilidades de ho-
mens e mulheres não são idên-
ticas na asseveração de que os
homens seriam dotados de ta-
lentos, ao passo que as mulhe-
res, não – é como se alguém
ouvisse que as mulheres, em
geral, vivem mais do que os
homens e disso concluísse que
toda mulher vive mais do que
qualquer homem. Também é
deprimente observar uma níti-
da falta de familiaridade com
o raciocínio que serve de es-
teio ao politicamente correto.
É o que ocorre, por exemplo,
quando Nancy Hopkins obser-
va sarcasticamente que se
Summers estiver certo, Har-
vard deveria introduzir uma
emenda em sua política de con-

tratação, supostamente preven-
do a admissão de menos mu-
lheres. É a clássica confusão
entre a afirmação factual de
que homens e mulheres são
iguais e a afirmação moral de
que as pessoas devem ser jul-
gadas por seus méritos indivi-
duais, e não pelas estatísticas
do grupo a que pertencem.

Muitos dos críticos de Sum-
mers acreditam que falar de di-
ferenças entre os sexos é uma
relíquia da pseudociência vito-
riana, assim como a velha teo-
ria de que a reflexão é prejudi-
cial às mulheres porque des-
via o sangue dos ovários para
o cérebro. Na verdade, grande
parte da literatura científica
apresenta numerosas diferen-
ças estatísticas entre homens
e mulheres. Conforme obser-
vei em Tábula Rasa, os ho-
mens são, de modo geral, me-
lhores na rotação mental (de
imagens) e na resolução de
enunciados matemáticos; já
as mulheres se lembram de lu-
gares com mais facilidade do
que os homens e costumam su-
perá-los em cálculos matemá-
ticos. Elas são capazes de
combinar peças de diferentes
formatos mais rapidamente,
interpretam melhor as expres-
sões fisionômicas, soletram
melhor, empregam palavras
aprendidas com maior fluên-
cia e sua memória para ques-
tões verbais é melhor do que a
dos homens. Os homens se
submetem a riscos maiores e
dão muita importância ao sta-
tus, ao passo que as mulheres
demonstram uma preocupa-
ção maior com os filhos.

É claro que só porque ho-
mens e mulheres são diferen-
tes, isto não significa que tais
diferenças possam ser atribuí-
das aos genes. As pessoas de-
senvolvem seu talento e perso-
nalidade em resposta ao meio
social, que pode mudar rapida-
mente. Portanto, algumas dife-
renças que hoje observamos

entre os sexos no tocante à
cognição poderiam muito
bem ser determinadas cultural-
mente tanto quanto as diferen-
ças observadas nas roupas e
no cabelo de homens e mulhe-
res. Contudo, é cada vez me-
nos aceita a crença, ainda bas-
tante popular entre alguns aca-
dêmicos (sobretudo fora do
campo das ciências biológi-
cas), de que as crianças nas-
cem assexuadas e aprendem
com os pais e com a sociedade
a desempenhar o papel mascu-
lino ou feminino. Inúmeras di-
ferenças sexuais ocorrem nas
diversas culturas – a idéia di-
fundida no século 20 de que
há tribos portadoras do chama-
do “sexo reverso” (ou disgene-
sia gonadal) é tão ilusória
quanto a crença oitocentista
na existência de ovários sem
sangue –, sendo algumas de-
las encontradas também em
outros primatas. Os cérebros
masculino e feminino apresen-
tam variações diversas, como
se vê, por exemplo, nos ór-
gãos receptores dos hormô-
nios sexuais. As variações pre-
sentes nesses hormônios, prin-
cipalmente antes do nascimen-
to, podem acentuar ou minimi-
zar os padrões masculinos e fe-
mininos típicos da cognição e
da personalidade. Meninos

com órgãos genitais defeituo-
sos, e que ganham característi-
cas femininas por meio de in-
tervenção cirúrgica, sendo
criados como meninas, dizem
se sentir prisioneiros dentro
do corpo errado, apresentando
comportamento e interesses
marcadamente masculinos.
Uma análise de 172 estudos
realizados pelos psicólogos
Hugh Lytton e David Rom-
ney, em 1991, não constatou
praticamente nenhuma dife-
rença no modo como o ameri-
cano contemporâneo introduz
seus filhos e filhas no conví-
vio social. A idéia de que algu-
mas diferenças entre os sexos
têm raízes biológicas – e aqui
não vem ao caso se isso expli-
ca ou não as diferenças entre
homens e mulheres do ponto
de vista da ciência – não pode
ser descartada como se fosse
uma tolice pré-histórica.

Uma vez que a maior parte
das diferenças entre os sexos
é pequena e muitas delas favo-
recem as mulheres, não há
por que os homens gozarem
de vantagens na escola ou no
trabalho. Contudo, Summers
invocou ainda uma outra dife-
rença que pode ter conseqüên-
cias mais significativas. O ho-
mem apresenta uma maior va-
riação de traços do que as mu-
lheres, embora tais variações
ocorram de forma despropor-
cional tanto nas partes mais
baixas como nas mais eleva-
das do espectro de distribui-
ção. Os meninos têm mais
chances de sofrer de distúr-
bios de aprendizagem e de re-
tardo mental, mas também
apresentam maior probabili-
dade de alcançar os porcen-
tuais mais elevados nas ava-
liações de aptidão matemáti-
ca, muito embora meninos e
meninas sejam semelhantes
em boa parte da parábola. O
padrão pode ser explicado
prontamente pela biologia
evolucionária. Como o ma-
cho pode ter uma descendên-
cia mais numerosa do que a
fêmea – embora também te-
nha maiores probabilidades
de não ter prole nenhuma (ví-
tima de outros machos que en-
gravidam as fêmeas disponí-
veis) –, a seleção natural favo-
rece um processo relativamen-
te mais conservador e confiá-
vel de criação de filhos no ca-
so das fêmeas e um processo
um pouco mais ambicioso e
propenso ao erro no caso dos
machos. Isto porque a vanta-
gem de uma filha excepcio-
nal (cuja prole, não obstante,
será tão numerosa quanto a
de qualquer fêmea em condi-
ções de parir e nutrir seus fi-
lhotes) seria anulada por suas
irmãs inexpressivas, ao passo
que um filho excepcional, ca-
paz de gerar dúzias e mais dú-
zias de netos, mais do que
compensaria a inexpressivida-
de de seus irmãos sem filhos.
Não é preciso aceitar a teoria
da evolução para compreen-
der por que a maior variabili-
dade do macho pode explicar,
em parte, por que um número

maior de homens apresen-
tam níveis elevados de de-
sempenho.

PSICOLOGIA DO TABU
Como entender o colapso do
discurso intelectual no caso
em questão – o analfabetis-
mo estatístico, a confusão
entre integridade e mesmi-
ce, a recusa em consultar a
literatura científica? Não se
trata de doença de radicais
com direitos assegurados;
lapsos comparáveis podem
ser encontrados na direita
política (basta ver como ela
trata a evolução). Em vez
disso, talvez estejamos assis-
tindo à manifestação de uma
faceta surpreendente da psi-
cologia humana.

O psicólogo Philip Tetlo-
ck defende que a mentalida-
de do tabu – a crença de
que certas idéias são tão pe-
rigosas que pensar nelas já
é pecar – não é uma idios-
sincrasia da cultura poliné-
sia ou uma superstição reli-
giosa entranhada em nosso
sentido moral. Em 2000,
Tetlock pediu a estudantes
universitários que opinas-
sem sobre algumas propos-
tas antipáticas, porém de-
fensáveis como, por exem-
plo, a permissão para que
as pessoas possam comprar
ou vender órgãos; ou, ain-
da, leilões de licenças de
adoção para os pais que fi-
zerem os maiores lances. A
maior parte dos entrevista-
dos nem sequer tentou refu-
tar as propostas, reagindo
com indignação e sentindo-
se chocados com o pedido
para que refletissem sobre
elas. Eles se recusaram a
considerar a possibilidade
de que as idéias apresenta-
das tivessem algum argu-
mento positivo e tentaram
se purgar oferecendo-se co-
mo voluntários para comba-
tê-las. Acho que já vimos
esse filme antes.

A psicologia do tabu não
é totalmente irracional. Ao
procurarmos preservar nos-
sas relações mais caras,
não basta dizer e fazer a coi-
sa certa. É preciso mostrar
que temos o coração no lu-
gar certo e que não avalia-
mos os custos e os benefí-
cios de trair aqueles que
confiam em nós. Se alguém
se oferece para comprar
seu filho, ou seu cônjuge,
ou mesmo o seu voto, a res-
posta certa é não pensar no
assunto, ou no preço. A res-
posta certa é se recusar até
mesmo a considerar tal pos-
sibilidade. Qualquer coisa
menos enfática do que isso
revelaria a terrível verdade
de que você não compreen-
de o que significa ser pai,
cônjuge ou cidadão de ver-
dade. (A lógica do tabu per-
meia o fascínio terrível de
tramas cujos protagonistas
agonizam sufocados por
pensamentos impensáveis,
como em Proposta Indecen-
te ou A Escolha de Sofia).
Crenças sagradas ou envol-
tas em tabu também funcio-
nam como carteirinha de fi-
liação a determinadas coali-
zões. Crer em alguma coisa
com uma fé inabalável, ser
incapaz de apostatar, é um
sinal de fidelidade ao grupo
e de lealdade à causa. Infe-
lizmente, a psicologia do ta-
bu é incompatível com o
ideal da erudição, segundo
o qual qualquer idéia mere-
ce reflexão, ao menos para
determinar sua veracidade.

Em algum ponto da histó-
ria do movimento feminino
moderno, a crença de que ho-
mens e mulheres são psicolo-
gicamente iguais tornou-se
sagrada. As razões disso são
compreensíveis: as mulhe-
res foram relegadas a um se-
gundo plano por causa de fal-
sas afirmações sobre as tais
diferenças essenciais. Ago-
ra, qualquer um que levante
a questão das diferenças se-
xuais inatas é tido como um
indivíduo que simplesmente
“não entende nada” de igual-
dade entre homens e mulhe-
res. O trágico disso tudo é
que a mentalidade do tabu
coloca uma causa louvável
em rota desnecessária de co-
lisão com as descobertas da
ciência e com o espírito da li-
vre inquirição.● Tradução
de Antivan G. Mendes
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SONTAG - Além dos limites impostos pela ideologia feminista
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