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EROS OU LOGOS? 
Uma reflexão sobre a evolução da mulher 

Fabíola Pozuto 

Numa época em que eu era apenas uma menina que olhava o mundo 
com muita incerteza pelas poucas descobertas que havia feito, ouvia minha 
professora primária dizer: "O conjunto de 100 mulheres e um homem, 
concorda com masculino plural, denominando este grupo pelo pronome eles, 
já que a regra gramatical concorda sempre com o masculino". Imediatamente, 
a classe havia sido inundada pelos gritos de satisfação e glória, obviamente 
dos meninos que ali estavam. Naquele momento, com meus 8 anos de idade, 
senti-me um pouco estranha e diminuída e mal sabia eu que aqueles sentimentos 
faziam parte de um manifesto, não só da língua portuguesa, mas de toda 
uma cultura dominada pelos homens; cultura essa que não dá asas à 
imaginação e muito menos à mulher, que ficou desprovida até mesmo de 
modelos femininos que pudessem provocar a inspiração de um ideal que as 
completasse. Assim como diz Phyllis Chesles em La femme et la folie: Que 
dizer às jovens? ( ... ) Que ações ensinar-lhes? Quais serão nossas deusas e 
nossas heroínas?". (I) 

Ao nos questionarmos sobre o número de registros históricos que 
marcam a presença atuante da mulher na sociedade, a resposta é escassa, 
pois até pouco tempo atrás, silêncio era o nosso máximo em atitudes, diferente 
dos dias de hoje, onde já conquistamos uma certa participação nos 
acontecimentos. Em contrapartida, nos é imposto o mito da beleza, que 
nos toma seres ideais enquanto possuirmos um corpo escultural, que "por 
coincidêncià' nos aprisiona e acaba sendo um mito para ser desfiutado apenas 
pelos homens, que é parecido com aquele antigo mito da "Amélia", que 
também era desfiutado só por eles. Face a esta inexistência de figuras 
femininas, tudo o que nos pertence transformou-se em valores negativos: 

- nossa alegria muitas vezes dá lugar à orgia, por não sabermos o que 
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fazer com nosso poder sensual; 

- o dizer "não", a raiva e a agressividade são atitudes e sentimentos que 
nos valem para a proteção, mas anulam-se ao serem incompatíveis com a 
princesinha instalada quando éramos crianças. (A mãe loba chega a morder 
os filhotes que não querem sair para caçar; seja por medo, preguiça ou 
qualquer outro motivo). 

- a criatividade só tem lugar em casa, ao fazermos uma comida ou 
confeccionaram uma cortina, nunca para uma importante questão social. 

- intuição é sinônimo de algo estranho e sobrenatural, que só 
"pessoas fora do comum" alcançam. 

- o mesmo processo sofre a sensibilidade quando tida como fragilidade. 
Nunca é vista como força em perceber as situações e características do mundo 
externo. 

Tudo isto soma-se com a vivência da angústia que aperta o peito quando 
tentamos expressar alguma idéia e ninguém nos dá ouvidos. Como podemos 
existir no mundo com todas as nossas características inerentes, sem sermos 
tão depreciadas? Será que a única forma de melhorannos nossa auto-estima, 
é tomando-nos mais homens? Há 5.000 anos a desvalorização da mulher faz 
parte de nossa cultura, o que degrada e massifica não só a mulher, mas todas 
as suas características marcantes (mesmo que os homens também as 
possuam). Segundo Margaret Mead,outros povos consideram a mulher de 
forma bem diferente. São aptas para tarefas pesadas "porque suas cabeças 
são mais fortes que as dos homens". Estes mesmos povos a transformam em 
fontes naturais de poder religioso e mágico, e também são vistas como peneiras 
através dos quais os "segredos" são mais bem filtrados. Para ir mais longe 
ainda, algumas sociedades filzem com que os pais vivenciem um grande drama 
para arranjar um casamento para os filhos homens. Mas por que nossa cultura 
consigna à mulher um papel tão inferior na hierarquia? 

Uma analogia pode ser feita ao olharmos para as civilizações anteriores 
a esta época masculinizada. Pensavam que o homem não tinha nenhuma 
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participação na reprodução da espécie. Como se sentiam eles frente a esta 
idéia? Uma noção desta resposta podemos obter em tempos de clonagem. 
Um acontecimento revolucionário, que faz do sexo masculino na reprodução 
algo obsoleto, produziu um reflexo social que resumidamente, foi descrito 
por Luís Fernando Verríssimo: "Você, eu não se~ mas eu já estou me sentindo 
um disco de vinil" (Revista Veja, ano 30, n.09, 03/97). Possivelmente, este 
sentimento de inutilidade era constante em épocas remotas, o que dava à 
mulher uma posição privilegiada, e por isso houve a necessidade de o homem 
sobrepor-se ao sexo feminino quando na certeza de sua paternidade. Mesmo 
assim, desprezar valores femininos não combina com o maior objetivo da 
humaIÚdade: evolução. 

Entre guerreiros e heróis, chefes de estado e homens computadorizados, 
colhemos hoje o lado decadente do patriarcado: destruição do planeta, ameaça 
de morte coletiva, violência, solidão, dificuldade nos relacionamentos 
interpessoais, sem contar com os problemas gerados pelas diferenças de 
classe sociais, etc ... Através de um comportamento autoritário, na tentativa 
de nos tornarmos pessoas iguais em todos os sentidos, ficamos distantes do 
nosso próprio ser, que se transformou num mero rótulo e que nos reduz a 
normal ou louco, inteligente ou burro, bom ou mal, etc ... É este mesmo 
autoritarismo que destrói a individualidade, estando escondido por detrás de 
todos os problemas políticos, religiosos, sociais, econômicos e culturais, 
tornando-se presente principalmente em nossa educação unilateraL que nos 
situa apenas como seres existentes enquanto lógicos e racionais, estimulando 
a idéia de que só precisamos do nosso LOGOS para sermos alguém, 
aprisionando a essência de nossa alma feminina: 

"Quando de manhã cedo um fisico sai de casa para ir pesquisar no 
laboratório o efeito do Campton e sente brilhar nos olhos os raios de Sol a 
luz não lhe fala em primeiro lugar, como fenômeno, de uma mecânica quânti~ 
ondulatória .. . A luz fala, sobretudo, de um mundo, que ele nasce e cresce, 
ama e odeia, vive e morre, a todo instante. Sem esse mundo originário, o 
físico não poderia empreender suas pesquisas, pois não lhe seria possível 
nem mesmo o existir ... " (Leão, em Heidegger, 1988, p.19). 
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Mas como podemos evoluir sem produzir algo onde antes nada havia? 
Talvez esteja nos faltando a emancipação da criatividade, para crescermos 
a partir do movimento regenerador, mas que infelizmente assim como a mulher, 
a criatividade incomoda todo um esquema rígido estabelecido, principalmente 
porque estimula a autenticidade e flexibilidade, características tão importantes 
e necessárias para a adaptação social e, porque não dizer, para o próprio 
desenvolvimento da inteligência emocional. 

Desta maneira poderemos presentificar o mito de Eros. Além de 
propagar um sentimento tão escasso hoje em dia, este Deus do Amor era 
representado sob a forma de uma criança que possuía a habilidade em 
contrariar e questionar os que o repreendiam enquanto brincava e produzia 
idéias e atitudes bem diferentes do "normal". 

Com o impedimento da manifestação criativa, pode-se pensar que daí 
já se faz a opressão à mulher, pois qual figura representa, desde civilizações 
muito antigas, o movimento criador? Qual figura dá à luz outros seres para a 
preservação, renovação e evolução da espécie, e ao mesmo tempo representa 
a fertilidade em dar à luz novas idéias, alimentando sua alma e inspirando 
todas as outra ao seu redor? Talvez o maior desafio do pensamento humano, 
será entender que ao homem e à mulher pertençam possibilidades e limites, 
e é nessa diferença que existe a possibilidade da força, compreendendo a 
intuição e o pensamento concreto, a sensibilidade e a agressividade, o subjetivo 
e o objetivo, o interno e o externo. É desta união entre Eros e Logos que 
poderemos aprender a preservar a nossa vida e o nosso planeta, atuando e 
reconstruindo a história do movimento criador. 

BmLIOGRAFIA 

- D'EAUBOONE, FRANÇOISE - As mulheres antes do 
patriarcadn, Lisboa: Vega, 1977. 

- ESTÉS, CLARISSA PINKOLA - Mulheres que correm com os 
lobos. Rio de Janeiro: Rocco, 1995. 

84 

HERMES 

- FORGHIERI, YOLANDA CINTRÃO - Psicologia 
Fenomenológica, São Paulo: Pioneira, 1993. 

- MEAD, MARGARET - Macho e Fêmea, um estudo dos sexos 
num mundo em transformação, Petrópolis: Vozes, 1971. 

85 


