
 

Porque estamos em 2015!  

por Sandra Ribeiro 

 

A composição do novo governo do Canadá fez várias capas de jornais e abriu diversos 

noticiários por toda a parte. Estupefacto, o mundo foi surpreendido por um governo 

composto por 50% de ministras e 50% de ministros: um governo que apresenta total 

equilíbrio de género na atribuição de pastas governamentais. 

Quando questionado sobre o porquê desta opção, o líder do partido liberal canadiano, 

Justin Trudeau, recém-eleito primeiro-ministro, não respondeu com fundamentos 

polidos sobre o dever de respeito pelos direitos humanos nem com a necessidade de 

garantir a igualdade de género. A resposta dada resumiu-se apenas a três palavras e um 

número: "Porque estamos em 2015!"  

Por cá, finalmente, temos um partido político liderado por uma mulher, cuja capacidade 

política foi já claramente reconhecida pelo eleitorado. Nesse partido, existem ainda 

outras mulheres com atuação política de grande destaque. Uma, para além de deputada 

no Parlamento Europeu, é ainda candidata à Presidência da República, e outra, é uma 

proeminente deputada da Assembleia da República, com declaradas competências na 

área da economia.  

Contudo, existe muita gente que não vê esta ascensão feminina na política como algo 

positivo. 

A dirigente máxima do referido partido e as suas camaradas são com frequência 

apelidadas publicamente de "as meninas do …", "gajas giras", ou mesmo de 

"esganiçadas".  

Recentemente, num canal de TV foi tecido sobre estas mulheres o seguinte 

argumentário: "Repare, aquelas esganiçadas, sempre contra alguém ou contra alguma 

coisa, aqui entre nós que ninguém nos ouve, eu não queria nenhuma daquelas mulheres 

- já tenho pensado - eu não queria nenhuma daquelas mulheres, nem dada. Nem dada!". 

Outros comentadores, de outros canais de televisão, apressaram-se a classificar tal 



comentário de misógino, tendo um deles argumentado "(...)elas é que não o querem a 

ele nem que ele pagasse (...) já eu, até gostava de casar com uma delas (...) já viram 

aquela voz de cama que a (...) tem?".  

Sobre a mais nova das deputadas desse partido, foi entretanto criada uma página 

eletrónica que sugere a angariação de likes à proposta de a ver nua na capa da revista 

Playboy (mesmo depois de a Playboy ter anunciado que deixou de publicar fotos de 

mulheres nuas, estas pessoas talvez não estejam lá muito atentas às mudanças do 

mundo que as rodeia). 

Por seu turno, o slogan de campanha da candidata à Presidência da República do dito 

partido, “Uma por todos", foi de imediato transformado nas redes sociais num slogan 

de caráter sexual: "Uma dá para todos!".  

A política portuguesa tem sido esmagadoramente dominada por homens, novos, velhos, 

gordos, magros, alguns fisicamente atraentes, outros nem tanto, Mas nunca os vimos 

serem publicamente apelidados de "miúdos giros", "gajos" ou "bonzões". E também 

nunca vimos ninguém sugerir na praça pública que um deputado do CDS, PSD, PS, PCP 

ou BE, devia aparecer nu na capa de uma revista, ou se ousou sexualizar slogans políticos 

de candidatos masculinos. E nunca vimos tal acontecer, porque são homens! 

A forma como estas mulheres têm vindo a ser tratadas publicamente nos media e na 

sociedade, até pela dita camada erudita e esclarecida, e muitas das vezes, até com a 

participação ativa, conivência e risinhos nervosos de outras mulheres, só acontece 

exatamente porque são mulheres! Porque continua a existir a convicção de que é 

“normal” que as mulheres sejam sexualmente discriminadas e tratadas com 

desigualdade. E isto acontece aos olhos de toda à gente, porque a violência de género, 

nomeadamente o assédio sexual, no nosso país, mais do que tolerado, é ainda hoje 

encarado com alguma naturalidade. 

Quando uma mulher reage contra um comentário ou ato de caráter sexual de que foi 

vítima, é mais do que comum que lhe digam que está a exagerar, que não percebeu bem 

a situação, ou, que sortuda que é porque a acham atraente, ou simplesmente, que não 

é nada de grave e que o melhor é não ligar. Só que este tipo de conselhos acomodados 

e reação de poder instalado, mais não é do que uma lastimável negação coletiva quanto 



à frequente ocorrência de incidentes de violência de género, que mais não são do que a 

ponta de um enorme iceberg, que esconde práticas recorrentes de assédio sexual, 

violência doméstica e mesmo crimes sexuais.  

Por outro lado, os comentários de caráter sexual, banalizados e naturalizados, 

funcionam também como um "aviso à navegação" e fazem com que muitas mulheres 

alimentem a convicção de que, por exemplo, participar ativamente, quer em atividades 

laborais, quer políticas, que exijam alguma forma de exposição, as vai tornar alvos 

preferenciais de incidentes de violência de género, o que muitas vezes as inibe de 

avançar em direção à sua devida e merecida ascensão, as faça viver a sua vida em 

liberdade condicionada.  

Precisamos de estar conscientes de que o preço que as mulheres em particular, e a 

sociedade em geral, pagam num quotidiano onde a violência de género não merece 

ainda uma frontal censura em todas as suas formas e dimensões, é muito mais elevado 

do que as consequências individuais decorrentes dos próprios episódios de violência em 

concreto. 

Que fique claro: a violência de género não atinge apenas a esfera privada, e muito 

menos se restringe apenas à vítima, o seu efeito é muito mais vasto e devastador. 

A subvalorização social da violência de género, é uma espécie de status quo social que 

perpetua medos, modos de atuação tidos por tipicamente femininos e tipicamente 

masculinos e a violação consentida de direitos fundamentais. Quantos caminhos não 

deixaram já de ser percorridos, quantas opiniões não foram sufocadas devido ao medo 

de se ser vítima de assédio? Devido ao medo de se ser considerada culpada por ter sido 

vítima? 

As consequências da normalização do "mal" têm muito mais impacto negativo na vida 

das vítimas do que na vida dos agressores. São as vítimas e potenciais vítimas quem 

adapta os seus comportamentos a uma sociedade onde a violência de género é 

subvalorizada e não tanto os agressores que se sentem obrigados a moderar os seus 

comportamentos abusivos e sexualmente agressivos. 



Tristemente, a sociedade continua a focar muito mais a sua atenção no comportamento 

das vítimas do que no dos agressores. As autoridades públicas emitem muitas mais 

mensagens de alerta no sentido de as mulheres deverem ter cuidado no seu dia-a-dia 

para evitarem situações de potencial violência sexual, do que emitem mensagens de 

tolerância zero à prática de atos de violência de género. E esta é uma má estratégia! 

Por tudo isto, é fundamental dizer bem alto, que as mulheres não têm que aceitar em 

silêncio e de cabeça baixa os comentários sexuais que ouvem na rua e muito menos 

devem sentir-se compelidas a entendê-los como um elogio, e definitivamente não 

podem continuar a acreditar que a possibilidade de serem assediadas em locais 

públicos, na política e nos locais de trabalho é uma constante que faz parte da vida. Não! 

Porque estamos em 2015, não pode continuar a ser adiada a criação de medidas, 

particularmente legais, mas não só, que deem claramente sinais à sociedade de que a 

violência de género, nomeadamente o assédio sexual, incluindo as agressões verbais de 

caráter sexual, não continuarão a ser placidamente toleradas e subvalorizadas pela 

sociedade portuguesa.  
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