
Sofia Aboim

"A ideia da 'mulher fáciP alterou- se"
O 25 DE ABRIL ANUNCIOU UMA REVOLUÇÃO SEXUAL QUE ACABOU
POR SER LENTA, MAS QUE FAVORECEU AS MULHERES E AS MINORIAS

ofia Aboim, socióloga e inves-

tigadora do Instituto de Ciên-
cias Sociais da Universidade de

Lisboa, acabou de obter um fi-
nanciamento de 1,3 milhões de

euros, através do Conselho Eu-

ropeu de Investigação, para um
estudo internacional sobre

transgénero e discriminação
sexual na Europa. Nos últimos

anos, tem publicado trabalhos

na área e estudado as mudan-

ças na sexualidade dos portu-
gueses, o que lhe permitiu
constatar que a esperada revo-
lução sexual após o 25 de Abril
veio de mansinho e a reboque
da igualdade dos géneros .

Entre os 18 e os 29 anos, 90%
das mulheres afirmam ter
sempre ou quase sempre pra-
zer contra 45% das mulheres
acamados 60 anos. Esta altera-

ção traduz mudanças profun-
das na sociedade?

Mostra sobretudo mudança em

relaçãoàigualdadedos géneros.
Desde 1 974 verificou- se uma li -

bertação grande para a mulher e

para os grupos não heterosse-

xuais. A sexualidade da mulher

era antes um profundo tabu, o

campo onde ela perdia a sua di -

gnidade. Nas gerações mais jo-
vens, contudo, o prazer sexual

da mulher começou a ser enca-
rado como algo legítimo e dese-

jável até. Afasquiada'decência'
baixou. A virgindade e o parcei -
ro para toda a vida já não são

condições para a dignidade da

mulher. A ideia da 'desavergo-
nhada' ou da 'mulher fácil' alte-
rou- se, mas apenas até a um
certo ponto. Isso é notório
quando se aborda a questão do

número de parceiros, onde con-
tinua a haver diferenças signifi -
cativas entre os géneros.
Aideiade "quantos mais, me-
lhor" substituiaobrigaçâo da
'decência'?
Houve uma inversão em muitos

aspetos da mentalidade. A vir-
gindade era um ponto de honra

"Há uma
banalizaçãodo
sexo explícito,
oquenaoquer
dizer que as
pessoas não
tenham pudor
em relação
a certas
práticas"

"A virgindade
passou a ser
quase uma
vergonha
social mantê-la
a partir de uma
certa idade"

até ao casamento, mas passou a

ser quase uma vergonha social

mantê-la a partir de uma certa
idade. Tal como pouca expe-
riência ou ter tido poucos par-
ceiros sexuais, o que influencia a

própria satisfação com a sexua-
lidade. Até porque houve tam-
bém uma medicalização do dis -

curso amplamente divulgada
pelos media, que levou à mu-
dança do padrão de normalida-
de. Isso foi criando expectativas
mais altas nas pessoas : "Tem de

ser assim" ou então têm uma
disfunção sexual! Mas também
há enviesamento das respostas.

Inquiridos jovens, do sexo mas -
culino, tendem a responder que
não se importavam de andar

comuma rapariga que já teve vá-
rios parceiros, mas que, se ca-
lhar, os colegas importavam-se.
Responde-se o politicamente
correto, mas isso não traduz a
mentalidade dominante ouuma
inversão dos valores .

A sexualidade nas estatísticasé

superlativa?
Há coisas que não se vêem nas

estatísticas, notam-se nas en-
trevistas: há a tentativa de ' api-
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mentar' mais a vida sexual ou de

demonstrar mais experiência.
Isso denota a pressão dos tais

padrões ditados pelos media e

pelo discurso médico.

E no que diz respeito à homos -

sexualidade. As mudanças fo-
ram muitas...

Mudanças significativas e im-

pensáveis há 20 ou mesmo há

dez anos atras. Começa pela

descriminalizaçãodahomosse-
xualidade em 1982 até à aprova-
ção do casamento homossexual

em 2010. Mas esta é uma ques-
tão fraturante na sociedade por-
tuguesa: há uma aceitação mui -
to grande por parte dos mais no -

"A virilidade
masculina
e o declínio
natural da
sexualidade
do homem
são o maior
tabu deste
tempo"

vos, em confronto com as gera-
ções mais velhas, onde perma-
nece o conservadorismo.

No seu livra começa por refe-
rir, a título ilustrativo, o cho-

que provocado pela estreia de
'O Último Tango em Paris',que
chegou às salas portuguesas 5

dias após o 25 de Abril. Hoje
seria algo banal. Quais são os

grandes tabus da atualidade?

0 maior deles todos é a própria
virilidade masculina. Sobretudo

a ideia de que a sexualidade sofre

declínios naturais. Nafaixa entre

os 20 e os 60 anos, a impotência
é o maior dos tabus. Depois, a

sexualidade feminina também é

ainda um tabu. É curioso notar -

-sequeháatualmenteumades-
culpabilizaçãodaprostituição (a
maioria prefere achar que a

prostituta o faz porque está de -

sempregada e tem lá em casa fi -

lhos para sustentar) , mas o mes -

mo não se passa em relação à se -

xualidade da mulher. Por exem -

pio, se colocarmos à frente dos

homens várias fotos de mulhe-
res vestidas de forma diferente e

lhes pedirmos aquela em que
mais confiavam para ter uma re -

lação estável, a esmagadora
maioria aponta a que está pouco

produzida, sem saltos, etc. A
mulher sedutora, insinuante e^



? de saltos vem em último. Há

uni verniz politicamente cor-
reto que facilmente estala. Um

garanhão não é reprovado pela
sociedade, mas uma mulher
com múltiplos parceiros sexuais

ainda o é . O terceiro tabu é ainda

a questão da homofobia. Veja-
mos, por exemplo, como a ale-

gação de homossexualidade é

vulgarmente utilizada para de-

negrir a imagem de alguém.

ção tão grande do sexo explícito,
na internet e até na televisão -
em horário nobre -

, que olha -se
efala-se delas de umafòrmaba-

nal, o que não quer dizer que as

pessoas não tenham pudor em

relação a algumas práticas na

intimidade. Os tabus de hoje

passam pelas relações abertas

ou o poliamor, por exemplo. Es-
tas práticas ganharam um lugar
de expressão pública, mas ainda
não correspondem à ideia a que
a maioria adere.

E as práticas?
As práticas são mais variadas.

Mas também há uma banalíza- A fidelidade continua a ser a

"Há uma
menor
aceitação da
infidelidade
dos homens
por parte
das
mulheres"

pedra basilar das uniões?

Sim. I lá. uma menor aceitação
da infidelidade dos homens por
parte dasmulhcres. Há uns anos

era vulgar elas aceitarem que os

maridos recorressem à prosti-
tuição ou até que tivessem uma
amante. Era encarado como
uma necessidade masculina e

pronto. Mas hoje, a união pres -

supõe arealização sexual de am-
bos os parceiros.
Deu- se a erotização do casal ?

Não sei se a mudança trouxe
mais erotismo ao casal, mas
trouxe de certeza mais fragili-
dades. As expectativas são

agora muito mais altas, recor -

re - se mais ao médico quando a

degradação da sexualidade põe
em causa o casal, e não é à toa

que o divórcio aumentou ex-
ponencialmente entre os casa -

dos (já que nas uniões de facto
não é sequer possível contabi -

lizar as separações). O casa-
mento j á não c feito para toda a

vida porque as pessoas querem
ser mais felizes, o
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