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Sempre

tive muita atenção para
não passar a linha que separa
o "engate" do abuso», diz Nuno

Faria, 25 anos, solteiro. Cátia

Brites, quatro anos mais velha

e na mesma condição, diz que
«até pode dar conversa», mas deixa sempre
«bem claro o que não quer». O problema, refe-

re, é que «não se consegue controlar a expeta-
tiva que o outro cria». Depois, «ter de dizer não

tanta vez é muito incomodativo», desabafa.

Ambos, que vivem nas fronteiras de Lis-

boa, concordam que o movimento #MeToo,

cujo eco se fez ouvir no mundo desde outubro

de 2 017, pouco ou nada mudou por cá. Aliás, as

denúncias feitas ao abrigo da hashtag(#) não

revelaram vítimas nem despiram abusado-

res no exercício do poder indesejado em con-

texto laborai nacional. Mas e no resto? A noi-

te, o engate, o enamoramento, as aplicações de

encontros, os beijos roubados e os primeiros

passos mudaram? «Não creio», responde Cá-

tia. «Continua tudo igual. Sais à noite e sentes

que há sempre o olhar de querer levar alguém

para a cama. E há muita pressão, até por parte
das próprias amigas, que querem saber o que
aconteceu depois e lembram que "aquele" ra-

paz bem podia ser um bom partido», graceja.

Se Nuno conhece bem os limites, também

deixa perceber que há razões que a educação
e a formação explicam. «Sempre tive respeito

pelas mulheres e pela forma como as abordo.

Tendo sido criado com duas irmãs mais ve-

lhas», a linha é clara. Cátia concorda: «Mui-
tas vezes, os rapazes respeitam. »

«Nas relações em que há desejo
o #MeToo não interfere»
Para o sociólogo de género Bernardo Coelho,

investigador do Centro Interdisciplinar de

Estudos de Género (CIEG) da Universidade

de Lisboa, falamos de realidades diferentes

que dificilmente emprestarão experiências.
«Tenho dúvida de que o #MeToo traga algu-
ma coisa para o enamoramento porque fa-
lamos de relações que são desejadas, não há

o poder de um sobre outro num contexto de,

por exemplo, um fim de tarde ou numa dis-

coteca e, talvez por isso, nem o Nuno nem a

Cátia revelem grandes transformações nos

comportamentos», analisa o investigador
que integrou a equipa que fez o estudo As-

sédio Sexual e Moral no Local de Trabalho.

Cristina Mira Santos discorda. Embora a

psicóloga e sexóloga considere que é cedo pa-
ra perceber os efeitos deste movimento na vi-
da quotidiana, não duvida de que esta onda

«poderá motivar uma mudança de atitude».

Afinal, «nem sempre precisamos de passar
pelas situações para rever os nossos compor-
tamentos», diz a formadora em escolas secun-
dárias e profissionais em Odemira, Alentejo.
Mira Santos crê, contudo, que se trata de um
rastilho que «mais depressa chegará aos gru-

pos urbanos do que aos rurais».

Bernardo reitera; «Os jovens podem co-

meçar a ponderar o que fizeram, retrospeti-
vamente, e alguns até poderão ter incorrido

em situações de abuso e atravessado, talvez,
a linha de não-desejo. Essa tomada de cons-

ciência de que nem tudo é legítimo sexual,
erótica e romanticamente pelo outro não se

aplica nas relações em que existe desejo.»

Nos Estados Unidos da América, o #MeToo

parece ter já começado a deixar o seu rasto jun-
to dos mais novos. Um estudo divulgado em ja-
neiro deste ano e elaborado pelo canal de cabo

de música MTV concluiu -junto de 4600 entre-

vistados oníine com uma média de idades de

15 anos - que os rapazes estavam a alte-
rar o comportamento nas relações depois
das denúncias de assédio e abuso sexual em



Hollywood. A título de exemplo, um em cada

três jovens do sexo masculino declarou estar

«preocupado» com a possibilidade de ter fci

to algo que « possa ter sido percecionado como

assédio sexual» e quatro em cada dez admiti-

ramalteraraformacomoiriaminteragirnurna

relação possivelmente romântica. Por outro la-

do, cerca de 21 por cento dos respondentes no-

taram que os rapazes que conhecem tinham

alterado o comportamento no pós- #MeToo.

Cristina Mira Santos teme que as regras
da sedução possam mudar radicalmente.

«Há muitos detalhes que são importantes e

que começam a ser deixados de parte como o

olhar, o contacto direto, o estar cara a cara, o

ir descobrindo a pessoa. Isso deve ser salva-

guardado», sublinha a psicóloga e sexóloga.
Cátia Brites

29 ANOS

ttl
«Em situações presenciais,

não dar espaço, se não se

quer nada mais. É

importante definir logo o

que se pretende com a

conversa.»

VI
«É preciso dizer e repetir,
se necessário, o "não" »

Nuno Faria
25 ANOS

ttl
«Tenho uma técnica que

vi num filme à qual chamo
" 80/20". Para nâo me

habilitar a situações como
levar uma chapada,
quando tento beijar

alguém, aproximo a minha
cara da outra pessoa até

um certo ponto (80%),
deixando-a fazer o resto

(20%). Claro que antes de

chegar a isso há já uma
certa química»t

2

«Já encontrei vários perfis
de raparigas em

aplicações como o Tinder

que, na biografia,
escrevem que estão numa
cidade nova e à procura de

amizades É importante ler

este tipo de informação

para se entender
exatamente o que a

pessoa que está do outro
lado quer »

Rejeição, o rastilho
que faz explodir esta pólvora
Há, contudo, uma zona cinzenta que pode vi-

rar este jogo e que se aplica a todas as rela-

ções: fortuitas e duradouras, vividas numa

one night stand ou com anos de existência,

no local de trabalho ou num jantar em casa

de amigos, na praia ou na discoteca. Fala

mos, claro, de rejeição. «Num determinao ti-

po de masculinidade mais tradicional, é um
dos aspetos mais complicados de gerir pelos
homens. Nesse tal minuto em que tudo po-
de correr mal, o problema radica na rejeição.
Ou seja, há a iniciativa para seduzir e enamo-

rar e é-se rejeitado», avisa Bernardo Coelho.

Não é, então, por acaso que ter de dizer

«não» repetidamente é tão chato para Cátia.

F não é por menor coincidência que este é um

dos terrores de Nuno, ainda que diga que nâo

tem «por hábito sair à noite com o puro obje-
tivo de engatar». «Um dos meus maiores me-
dos é a rejeição. Quando abordo uma rapariga
tenho de ter a certeza de que ela quer o mes-

mo que eu, seja através de olhares ou da pró-

pria linguagem corporal», refere.

#MeToo não traz problemas no
primeiro passo. Chega no segundo
E se a rejeição é o motor, então é neste pon-
to que a tomada de consciência - que chegou

com o movimento de denúncia - pode ou não

ter efeitos na vida que existe para lá do traba-

lho. «O #MeToo não está no primeiro passo,

está no segundo ser ou não dado», sintetiza

Bernardo Coelho. «Os homens são educados



a ter a iniciativa, mas também são formados a

não aceitarem a rejeição», avisa o sociólogo.

A questão da «nega» é ainda mais relevan-

te porque todos vivemos em grupo. «C que, na

competição com outros, um "não" vai deixar o

homem malvisto. E este é um problemas das

masculinidades mais tradicionais, que se ca-

raterizam pela dificuldade em assumir que as

mulheres estão num ponto de igualdade nos

desejos e nas não-vontades no plano sexual.

Receber um "não" é perder pontos», clarifica

o investigador.
Nuno Faria diz não só não temer, como ga-

rante aceitar a «nega». Uma rapariga pode di-

zer «afinal, não» cm «qualquer ponto do rela-

cionamento». «Nunca me aconteceu, mas su-

pondo que estou com uma rapariga que, a meio

da relação, muda de ideias e me diz que afinal já
não quer cnnti nuar, claro que a minha reação

vai ser sempre a de parar e respeitar, até porque
não iria ter prazer cm estar com alguém que
não o queira. Aparte melhor de estarmos com

alguém é saber que ambos querem», justifica.

2007
foi ano do criação do movimento Me Too por
Tarana Burke tendo em vista a proteção de
mulheres negras vítimas de agressão sexual.

417
pessoas de topo foram acusadas desde
dezembro de 2017, Desse grupo, 193 foram

despedidas ou saíram dos seus empregos,
122 foram suspensas ou estão a ser

investigadas. Em 69 casos não houve

repercussões até ao momento. Oito terão
sido fruto de relações consensuais.
Os números são da empresa de dados
norte-americana Temin and Company.

410
das 417 pessoas acusadas sao homens

1,7
milhões de tweets com o #MeToo em cerca
de duas semanas após as primeiras
denúncias, que tiveram lugar a 5 de outubro
de 2017.

85
países. Em igual período, a hashtag ressoou
em mais de oito dezenas de territórios.

12,6%
referiram ter vivido episódios de assédio

sexual, com 14,4% de respostas por parte de

mulheres e 8,6% de homens.*

16,5%
viveram episódios de assédio moral, sendo

16,7% mulheres e 15,9% homens.*

733
inquéritos abertos por crime de

importunação sexual, em 2016
Números que incluem os piropos.

•DADOS DO ESTUDO «ASSÉDIO SEXUAL E MORAL

NO LOCAL DE TRABALHO», 2015

Mais confusão nível sentimental,
maior clareza a nível sexual
Cátia Brites diz que não deixa margem para
mal-entendidos. «Sim é sim. Não é não. Nun-

ca tive más experiências a esse nível», refere.

Admite, contudo, que as relações estão cheias

de equívocos. «Hoje em dia, tudo c mais con-

fuso a nível sentimental e mais claro anível se-

xual», refere. Cátia considera que, no primeiro

caso, as resistências existem porque «as pes-
soas já não estão tão dispostas a assumir re-

lações, têm um caso ou dois e só ao fim de al-

gum tempo é que assentam. A parte da expe-

rimentação c mais confusa».

A psicóloga e sexóloga tem entendimento

semelhante, uma análise que decorre da prá-
tica clinica que exerce e do que vê acontecer

em escolas, ainda que o contexto em que se

inscreva seja o de um meio pequeno e em que

a falta de anonimato vira as regras da sedução

e do engate. «Os relacionamentos estão mais

inequívocos, mas têm menos profundidade»,

refere, considerando que os «homens estão a

ter maior consciência do que está a acontecer».

Já as mulheres «estão mais claras, têm tam-

bém uma maior consciência, mas aqui mais

sobre o que querem e o que precisam, tem
mais capacidade de manifestar verbalmente

o que pretendem sem receio de represálias».


