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Os homens precisam de um dia internacional?
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Os homens precisam de um dia internacional? Aparentemente a resposta é "sim". Tal como as
mulheres, que celebram o seu dia a 8 de Março - e esse sim é muito visível por comparação ao dos
homens, com marchas, corridas, seminários e outras iniciativas -, o género masculino precisa de um
dia para lembrar a igualdade de géneros e dizer que há homens que são bons exemplos. O estereótipo
do homem "feio, porco e mau" ou o de "um homem não chora" já era. Os verdadeiros homens têm
sentimentos e, a verdade é que as notícias de suicídios, por exemplo, entre os agentes de autoridade
ou entre idosos, vêm mostrar que nem sempre sabem falar dos seus problemas ou procuram ajuda.
Aliás, as estatísticas publicadas pela Sociedade Portuguesa de Suicidologia revelam que o suicídio é
mais frequente no sexo masculino, não só em Portugal como no resto do mundo. Em termos de
saúde, os homens também revelam menos preocupações e não é por acaso que a esperança média de
vida é superior para as mulheres - 83 anos para elas e 77,2 para eles, segundo dados de 2013,
citados pela Pordata. Além da saúde, a desigualdade entre os géneros reflecte-se também na
educação. São elas que mais chegam ao ensino superior e eles ficam para trás - este ano estão
162.323 rapazes no ensino superior (universitário e politécnico) e 187.335 raparigas. Mas nem
sempre foi assim, na década de 1980 eles ainda estavam em maioria. Também há homens que são
vítimas de violência doméstica, mas evitam falar sobre o assunto e não fazem queixa. Segundo dados
da PSP relativos a 2014, por dia, 14 homens fazem queixa às autoridades de violência física ou
psicológica exercida por mulheres. Assim, o Dia Internacional do Homem serve para reflectir sobre a
saúde fisica e mental, a promoção da igualdade de géneros e sublinhar os modelos positivos, mas
também para celebrar as conquistas masculinas, em particular na vida familiar, no cuidado dos filhos,
resume o site oficial. "Um Dia Internacional do Homem é a oportunidade para as pessoas de boa
vontade apreciarem e celebrarem o homem nas suas vidas e a sua contribuição para uma sociedade
melhor", conclui a página de Internet. No entanto, ainda há muito caminho a percorrer para chegar à
real igualdade de géneros. No dia em que se celebram os homens, é conhecido um estudo da
Universidade de Lisboa que revela que a mulheres continuam a dispender mais tempo, o dobro, em
tarefas domésticas. Em Portugal, os homens gastam oito horas semanais e as mulheres 17.
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