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           REGRAS PARA FORA DAS 4 PAREDES 

                                                                    por L A D Y  A M A  

 

Os casais membros da ORDEM DA SUPREMACIA FEMININA 

pactuam um contrato que 

possuem regras que norteiam 

seus  relacionamentos.   

Basicamente define que as 

SENHORAS têm todos os 

direitos, colocando assim, o 

parceiro no seu devido lugar, 

com todas as obrigações. 

Portanto, as cláusulas podem ser as mais variadas possíveis e 

relativas ao relacionamento do casal tanto restrito às “4 

paredes” como exteriormente. 

As regras relativas ao mundo externo ( fora das “4 paredes”) 

estão ligadas ao respeito, cavalheirismo, atenção, obediência e 

foi o alvo da pesquisa que resultou no presente trabalho.  
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Como consta do Portal da SUPREMACIA FEMININA, nosso grupo 

é formado por casais, profissionais liberais, muitos até com altos 

cargos em grandes empresas e que no dia a dia não dão mostras 

da filosofia de vida que seguem. Entretanto, se bem observados, 

há um comportamento por parte dos homens que os 

identificam como respeitadores 

das MULHERES: abrir e fechar 

portas, ceder lugar, beijar mãos, 

são muitas das atitudes que os 

diferenciam. 

É o que retrata a obra de George 

Goodwin Kilburne1: “A 

Gentlemanly Act”, apresentado na 

FIGURA 1. Conforme afirma 

Henry Makow:  

“O gesto de um homem que abre uma porta para 

uma mulher ilustra como os homens e as mulheres se 

relacionam. Todos sabemos que uma mulher é capaz 

de abrir uma porta. Mas quando um homem o faz, 

está a afirmar a feminilidade, beleza e graça dela. 

Quando ela aceita graciosamente, está a validar-lhe a 

força masculina. Esta troca, uma mulher abdicando 

                                                             
1
Disponível em: http://ofogodavontade.wordpress.com/2011/01/15/complementares-jamais-iguais/ 

  Acesso em: 20 Dez 2012. 

                                 Figura 1 

http://ofogodavontade.wordpress.com/2011/01/15/complementares-jamais-iguais/
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de poder físico em prol da protecção de um homem 

(i.e., amor) é a essência da heterossexualidade. Para 

poderem evoluir emocionalmente, os homens e as 

mulheres precisam desta validação mútua tanto 

quanto de sexo propriamente dito. O sexo é uma 

expressão deste contrato exclusivo. Sob a influência 

tóxica do feminismo as mulheres passaram a abrir as 

suas próprias portas. Nenhuma das identidades 

sexuais é validada, nenhum dos sexos amadurece 

emocionalmente. Os homens sentem-se redundantes e 

impotentes, as mulheres sentem-se rejeitadas e mal-

amadas” 

 

Relatando então os procedimentos exigidos dos nossos homens 

quando fora das “4 paredes” temos: 

1. O homem anda no lado da rua sempre: 

Para proteger sua parceira, o homem  deve andar sempre no 

lado da rua, cumprindo a tradição antiga, pois assim, 

andavam as moças debaixo dos balcões e sempre protegidas 

da chuva ou queda de objetos. Atualmente soma-se o avanço 

de veículos sobre a calçada, poças de água entre outras;  

 

2. Ordem para acesso às escadas rolantes: 

A dama deve ascender primeiro à escada rolante quando a 

mesma estiver subindo, sendo que na descida deve estar em 

segundo lugar, pois em caso de descontrole sempre estará na 

parte de cima e poderá ser protegida em caso de queda 

(idem na subida); 
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3. Puxar a cadeira: 

Sempre se deve puxar a cadeira para uma SENHORA se 

sentar, isso demonstra sua elegância e que deseja o conforto 

delas. Fique atento nos restaurantes em que os garçons 

desejam realizar essa tarefa e os homens devem seguir as 

instruções que receberem de suas SENHORAS  antes de 

entrar no restaurante; 

 

4. Abrir portas 

As SENHORAS devem 

aguardar sempre as 

portas serem abertas, seja 

qual for a situação (carros, 

elevadores, salas, entre 

outras) respeitando 

algumas regras:  

 

a. Elevador ou porta que abre para fora. 

Para entrar, a porta deverá ser segura até que a SENHORA 

entre, entrando o acompanhante posteriormente; 

Para sair, deve o acompanhante sair primeiro e segurar a 

porta até a SENHORA sair com toda segurança. 

 

b. Carros 

A porta deve ser aberta para a SENHORA, que deverá se 

acomodar por completo, fazendo sinal para que a porta 

possa ser fechada, tomando a atenção para que vestido, 

                                 Figura 2 
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bolsa ou outros objetos não sejam amassados pela porta. 

Após isso deve entrar no veículo, passando pela parte de 

trás do mesmo. Ao estacionar o veículo, o mesmo 

procedimento, abrir a porta e ofertar a mão para auxiliar a 

saída da SENHORA só fechando a porta quando a mesma 

estiver totalmente fora do veículo.   

 

5. Chuva 

Se o guarda-chuva for 

pequeno para os dois, não 

há duvidas de que a 

MULHER deve ser protegida. 

O jovem príncipe inglês faz 

isso, observe a Figura 3.  

A SENHORA não deve se 

constranger com essa cena, 

pois é o seu bem estar que 

importa. Em restaurantes ou qualquer outro local, o homem 

é responsável pela guarda do mesmo. 

 

 

6.  Oferecer lugar 

Regra básica, uma SENHORA nunca deve ficar em pé, seja 

qual for a circunstância, logo os lugares devem ser cedidos, o 

bem estar de uma MULHER está acima de tudo. Tal regra se 

aplica também aos idosos e deficientes; 

 

                                 Figura 3 
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7. Sacolas 

Independente de conhecidas ou não, uma SENHORA não 

deve carregar sacolas ou qualquer tipo de peso, tarefa que 

cabe aos homens e, portanto aos acompanhantes sempre. 

 

8. Não passar frio 

Deve a SENHORA sempre ficar aquecida, portanto numa 

ocasião em que a temperatura cair e ela estar desprovida de 

agasalho, isso deve ser providenciado imediatamente. Se o 

homem estiver de casaco, esse deve ser retirado para 

cobertura da SENHORA, o homem pode passar frio, uma 

SENHORA nunca; 

 

9. Abrir garrafas 

As garrafas de refrigerantes ou água 

devem ser abertas e o conteúdo 

servido às SENHORAS antes de 

qualquer coisa. Os homens devem 

estar atentos aos copos das 

SENHORAS para servi-las quando 

necessário. Se sentados, servir em 

direção da SENHORA, se de pé, e com 

formalidades, com a mão esquerda 

para trás e usar a direita para os 

serviços. 

                                  Figura 4 
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10. Estar disponível 

O famoso “you are welcome” significa estar a sua vontade, 

ou seja, sempre deve estar um homem à disposição e 

pronto, sempre questionando se uma SENHORA precisa de 

algo; 

 

11. Flores 

As SENHORAS membros da ORDEM ou não, em caso de 

visita, devem sempre ser ofertadas com flores como 

demonstração de sua SUPERIORIDADE; 

 

12. Beijar as mãos 

Universalmente beijar 

as mãos de uma 

MULHER é uma prova 

de cavalheirismo, 

entretanto devem se 

observar as regras 

estabelecidas nos 

contratos ou outras 

orientações para que 

não fique uma ação 

fútil, ou seja, beijadas todas as mãos de forma 

indiscriminada. 

 

                                 Figura 5 
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13. Vista a SENHORA 

Em qualquer ocasião deve o parceiro 

vestir o casaco de uma SENHORA. 

 

14. Conversa 

Quando as MULHERES estão 

conversando, a participação só deve 

ocorrer por convite, caso contrário, o 

silêncio é a atitude adequada; 

 

15 . Cordialidade 

Tratar uma SENHORA sempre            com cordialidade e 
gentileza, demonstra cavalheirismo e respeito para com as 
MULHERES. 

 

16. Brinde 

Ao se brindar com uma taça, sempre os homens devem 

esperar as SENHORAS realizarem o ato e depois, ao ser 

convidado, bater levemente com a sua taça na parte de 

baixo (base) da taça da SENHORA, sempre lhe dirigindo o 

olhar, como sinal de respeito e atenção. 

 

 

                                 Figura 6 
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17. Entrar ou sair de ambientes 

Deve o homem sempre deixar as SENHORAS entrar ou sair 

de qualquer ambiente na frente. 

 

18. Em discursos, relatórios entre outros 

Utilizar sempre “SENHORAS e 

senhores”, sempre as SENHORAS na 

frente. 

 

19.  Ajudar a descer ou subir 

Sempre que uma SENHORA estiver em 

local mais alto, deverá ser ajudada para 

descer ou se estiver em local mais baixo 

ser auxiliada a subir, não importa a 

situação, mesmo que seja algo simples.  

 

20. Regra geral 

     Tais situações não demonstram dependência das MULHERES 

em relação aos homens e sim reafirmam publicamente que 

são superiores, como DAMAS e RAINHAS devem ser tratadas 

em qualquer situação e os homens, aos seus serviços 

sempre, ao que deveriam se sentir agradecidos por isso.  

 

                                 Figura 7 
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Enfim, não se esgota  neste trabalho a lista de atividades e fica 

aberta às leitoras a inserção de outras regras, portanto podendo 

ser aumentada as atividades que devem seguir todo homem 

fora das “4 paredes” e assim, nossa contribuição para a 

mudança que tanto queremos no mundo. 

 A guerra silenciosa continua e a máxima “WOMEN over men” 

cada vez mais necessária! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por  L A D Y    A M A 

      digitado por frank 


