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Quando o feminismo é recebido com 
violência 

 

 

 
 



Foto acima: Os participantes marcharam contra agressão sexual e assédio na Marcha #MeToo, em 

Hollywood, no ano passado.  

 
A reação ao massacre de Montreal em 1989 nos ajuda a entender 

melhor os limites do atual despertar 

 

Melissa J. Gismondi  
 
06/12/2018  

6 de dezembro é um dia solene para os canadenses. É o 
aniversário do maior tiroteio em massa na história canadense moderna, 
talvez o maior tiroteio em massa no Canadá ou nos EUA que visou 
explicitamente mulheres. A maioria dos americanos provavelmente não 
conhece o Massacre de Montreal, como ficou conhecido. Mas, dado 
vários ataques mortais às mulheres por misóginos que se declararam 
egoístas apenas no ano passado - e com que rapidez esses 
assassinatos escaparam da primeira página e da memória pública - o 
aniversário deste ano tem um peso especial, não importa de que lado 
do Canadá / EUA fronteira em que você está. 

Em 1989, Marc Lépine, de 25 anos, entrou em uma aula de 
engenharia na École Polytechnique em Montreal com um rifle de caça 
semiautomático que ele obteve legalmente. Ele ordenou que todos os 
homens fossem embora antes de atirar nas mulheres, seis das quais 
morreram antes da chegada da ajuda. 

De lá, Lépine percorreu os corredores e a cafeteria da escola. No 
final, ele matou um total de 14 mulheres e feriu mais 10 (mais quatro 
homens pegos no fogo cruzado), antes de virar a arma para si mesmo. 

Nos dias, semanas e anos após o ataque, a questão de saber se 
era anti-feminista se tornou um ponto de discórdia. 

Feministas apontaram algumas evidências importantes sugerindo 
que sim. Eles enfatizaram que Lépine teve como alvo explícito as 
mulheres, segregando-as de seus colegas homens. Antes de começar a 
filmar, ele gritou: "Vocês são todas feministas e eu odeio feministas!" 

Lépine também deixou uma nota de suicídio que listou outras 19 
mulheres que ele queria matar, incluindo Francine Pelletier (uma 
importante ativista feminista e jornalista), uma ministra do Quebec e 
algumas policiais que haviam irritado Lépine jogando em uma liga de 
vôlei de trabalho. 

E, no entanto, várias pessoas, de especialistas a médicos, viram o 
tiroteio sob uma luz diferente. Eles negaram as “razões políticas” do 



crime que Lépine defendeu, argumentando que o tiroteio era sobre o 
colapso psicológico de um homem que não conseguia encontrar seu 
lugar na sociedade. Por exemplo, um psiquiatra de 
Montreal proclamou no jornal La Presse de Montreal que Lépine era 
"tão inocente quanto suas vítimas e ele próprio vítima de uma sociedade 
cada vez mais impiedosa". Segundo Pelletier, um colunista da cidade de 
Quebec também alegou que "a verdade era que o crime não tinha nada 
a ver com mulheres". 

Um ano depois, o conteúdo restante da nota de suicídio de Lépine 
- não apenas a lista de mulheres - foi publicado pela La Presse, 
confirmando suas motivações: “Você notaria que se eu cometer suicídio 
hoje, não é por razões econômicas (mas) para razões políticas ”, 
escreveu Lépine em francês. “Decidi enviar as feministas que sempre 
arruinaram minha vida ao seu Criador. . . Mesmo que o epíteto do 
assassino louco me seja atribuído pela mídia, eu me considero um 
erudito racional.” 

Ainda assim, muitos argumentaram que as implicações mais 
amplas da nota de Lépine não importavam. O diretor da École 
Polytechnique, André Bazergui, disse isso em entrevista coletiva após a 
publicação da carta. "Quem se importa? Sério, quem se importa? ele 

disse. 
Tais afirmações irritaram Pelletier, que argumentou que ignorar a 

natureza política do crime de Lépine era perigoso. 
“Ele foi nosso primeiro terrorista e ninguém o tratou dessa 

maneira”, ela disse ao Toronto Star em 2014. “Esses estudantes (de 
engenharia) se atreviam a tomar o lugar dos homens. Eles 
representavam o nosso futuro e ele estava mirando o nosso futuro - 
como nos imaginávamos.” 

Em 1989, o tiroteio na École Polytechnique era inovador em seu 
direcionamento e ódio explícito às mulheres, mesmo que a misoginia 
que a alimentava remonta a séculos atrás. Foi um subproduto do que a 
autora Susan Faludi identificou como uma reação mais ampla ao 
feminismo de segunda onda, cujos resultados moldaram tudo, da 
cultura pop aos grupos de direitos dos homens. 

Hoje, muitos aspectos do massacre de Montreal parecem 
familiares no Canadá e nos EUA. A violenta misoginia que Lépine 
defendeu ressurgiu de uma maneira visceral, às vezes mortal. Mais 
recentemente, em novembro, um homem que postou vídeos sobre seu 
ódio por mulheres abriu fogo em um estúdio de yoga em Tallahassee. O 
atirador matou duas mulheres antes de virar a arma para si mesmo. 

Também existem conexões importantes entre violência doméstica 
e atiradores em massa que muitas vezes passam despercebidas. Isso 
ficou claro mais uma vez no recente tiroteio no Hospital Mercy de 
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Chicago, onde a Dra. Tamara O'Neal foi baleada, supostamente por seu 
ex-noivo, que matou outros três antes de se matar. 

No geral, a violência contra as mulheres - particularmente 
mulheres indígenas, mulheres de cor e mulheres trans - continua sendo 
uma questão premente. A Canadian Women's Foundation relata que 
uma mulher é morta por um parceiro atual ou antigo a cada seis dias; 
nos EUA, esse número cai a cada três dias, de acordo com o Violence 
Policy Center. 

E, como no caso de Lépine, continuamos a ver tentativas de 
negar, subestimar ou simplesmente ignorar a violência que se manifesta 
nessa misoginia. Considere, por exemplo, a aprovação de um juiz do 
Alasca de um acordo judicial que não resultou em prisão para um 
homem que agrediu brutalmente uma mulher indígena do 
Alasca. Segundo a NPR , a mulher estava procurando uma carona 
quando seu agressor a pegou e a levou para um local onde ele a 
sufocou até que ela estivesse inconsciente. Então ele se masturbou 
nela. A justificativa para o acordo judicial? Não era provável que ele se 
reincidisse. 

E não se esqueça das notórias reflexões do Presidente Trump 
após as audiências de Brett M. Kavanaugh de que é um "momento 

assustador" para ser jovem. Tais afirmações - e a crença generalizada 
de que o movimento #MeToo "foi longe demais" - pinta as mulheres 
como figuras poderosas que apreciam sua capacidade de arruinar a 
vida de um homem com um único tweet. 

#MeToo aumentou a conscientização sobre violência sexual e má 
conduta. E os eleitores também responderam, votando no juiz do Alasca 
em protesto e votando em uma onda de mulheres para representá-los 
nas eleições de meio de mandato de 2018. Mas o progresso é tênue, e 
as veteranas do movimento feminista de segunda onda ainda estão 
travando as mesmas batalhas décadas depois de terem começado. 

E é por isso que lembrar a filmagem da École Polytechnique é tão 
importante hoje em dia. Em 2014, uma sobrevivente, Nathalie 
Provost, disse ao Montreal Gazette que sentia que o Canadá estava 
regredindo e que o movimento feminista continuava "frágil". Outros 
ecoaram esse sentimento. Jocelyne Dallaire Légaré, que administrou 
muitos dos preparativos para o funeral das vítimas da Politécnica, disse 
que a violência contra as mulheres continua sendo um tópico tabu. Ela 
apontou as mulheres que se manifestaram contra o apresentador de 
rádio canadense Jian Ghomeshi e o comediante Bill Cosby em 2014 
como evidência. Quatro anos depois, essas declarações ressoam agora 
mais do que nunca. 

O próximo ano será o 30º aniversário das filmagens na École 
Polytechnique. Ainda não se sabe se esse ano é acompanhado por uma 
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disposição coletiva de levar a sério a maior lição da tragédia - que a 
misoginia mata -. 

Até então, uma nova geração de mulheres e feministas 
provavelmente será apresentada às filmagens este ano. Agora é um 
momento sombrio na história do Canadá e na história do movimento 
das mulheres também. Mas ainda é muito mais. Porque, como muitos 
eventos de 2018 mostraram, a história dos direitos das mulheres e a 
reação cruel provocada ainda está sendo escrita. 
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