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Textos de Apoio





Texto 1

"Não cola mais, em 2018, a alegada confusão entre os termos assédio e 
paquera. E a chave desse suposto mistério é uma só: consentimento. Se não 
dei, a linha do meu desejo e da minha autonomia foi cruzada, e isso é algo que 
nós mulheres não devemos mais tolerar.
Éramos umas cinco amigas. Vestimos as fantasias e também dividimos as 
purpurinas. Até pisarmos na rua, escolher o figurino era a única preocupação. 
Mas bastou chegarmos perto de um bloco para sermos abordadas de forma 
violenta por homens que, diante de nossa negativa, usaram de vasta gama de 
xingamentos para nos afrontar e humilhar. Aconteceu em 2015. Eu e uma amiga 
tínhamos acabado de criar o Bloco Mulheres Rodadas. 
Em 2016, o Data Popular divulgou uma pesquisa em que 61% dos homens 
afirmavam que uma mulher pulando carnaval não pode reclamar de ser 
cantada. Nos últimos anos, elas começaram também a requisitar o papel de 
sujeitas. Uma mulher que passa a se entender como agente da festa, levando 
um instrumento debaixo do braço ou dançando, ganha mais poder para exigir 
que sua participação aconteça com segurança e liberdade. Agora que o debate 
sobre assédio ganhou fôlego hollywoodiano, quem faz carnaval de rua também 
precisa entender que a pauta é de todos os blocos, não apenas das foliãs".
* Renata Rodrigues é jornalista e fundadora do Bloco Mulheres Rodadas





Texto 2

"A grande diferença que separa uma paquera/elogio do assédio é o 
consentimento. Esse homem que está te “elogiando” quer, por meio desse 
“elogio”, estabelecer uma conexão com você ou ele está falando o que quer 
porque sente que pode? Quando um cara no meio da rua me chama de 
gostosa, quando pega no meu corpo sem consentimento, quando diminui 
minha existência a um objeto sexual, já fica meio claro que não é elogio 
nenhum, isso é assédio. Quando eu me sinto impotente e com medo diante 
da abordagem de um homem, seja física ou verbal, é assédio.
Também é assédio quando a pessoa está em uma situação profissional e 
recebe uma cantada. Mesmo quando está trabalhando, o homem não está te 
levando a sério. Como trabalho com arte, muitas vezes eles usam isso para 
dar em cima de mim, o que mostra que não estão me vendo como artista, 
mas estão agindo dessa forma pelo fato de eu ser mulher.
Se não me sinto ameaçada, por estar em local público, respondo ao assédio, 
tento mostrar que não foi legal. Quando alguém grita, grito de volta. Mas nem 
sempre é a melhor opção, por questões de segurança. Infelizmente ser 
mulher neste mundo ainda é perigoso".
* Estudante, idealizadora do projeto de arte de rua Frida Feminista





Texto 3

“Não sei se é possível estabelecer uma diferença categórica entre o que é 
assédio e elogio. O elogio “como você está bonita” é do mesmo teor de 
“como é gostosa”? Parece-me que não. É compreensível que uma mulher 
sorria em resposta ao primeiro galanteio e não goste do outro, pela grosseria. 
O assédio vai bem além das palavras. É uma espécie de perseguição. Com 
frequência, beira a agressividade. Por que uma mulher haveria de gostar 
disso? O assédio pode nos dar medo, principalmente se é em um lugar onde 
não há como nos protegermos.
Não posso me considerar exemplo para as meninas de hoje. Sou de uma 
geração que via a liberdade sexual como uma conquista. Nos anos 1990, tive 
uma coluna na Playboy, a “De mulher para homem”, e meu primeiro texto era 
um elogio à cantada, imaginem! Hoje eu sofreria “escracho” das novas 
feministas. Mas era uma postura crítica à onda de puritanismo do feminismo 
americano.
Preferia, e prefiro, o feminismo francês: mulheres livres, sem “repulsa ao 
sexo”, capazes de responder abordagens masculinas de igual pra igual. Mas 
parece que isto tem sido difícil porque os homens jovens hoje estão mais 
agressivos. O machismo voltou a ser pesado. Não há como “pegar leve” 
diante de uma abordagem intimidadora".
* Maria Rita Kehl é psicanalista
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