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Nem todas as questões têm respostas certas ou

erradas. Nós as colocamos juntas aqui com a

esperança de que irão ajudar as pessoas a pensar

profundamente e ajudar a iniciar conversas

sobre consentimento.



Sei que é uma lista longa, mas, por favor, leia e pense

honestamente sobre essas questões, uma de cada vez.





1 . Como você define

consentimento?



2

Você já falou sobre
consentimento com sua
parceira, parceiro
ou amizades?



3. Você conhece ou esteve com pessoas que definem

consentimento de maneira diferente da forma como

você conceitua?

4. Você já teve dúvidas se a pessoa com a qual você

estava se pegando queria fazer isso ou não?

Você conversou sobre isso?

Você ignora essa dúvida na esperança de que isso mude?

Você continua fazendo o que estava fazendo porque

te dá prazer e não quer lidar com o que a outra

pessoa está vivenciando?

Você continua porque achou que era o seu dever?

Como você se sente com a escolha que fez?



5. Você acha que a responsabilidade de dizer algo é

da outra pessoa se ela não está curtindo o que

você está fazendo?

6. Como alguém pode expressar que o que está

acontecendo não é legal?



7

Você procura apenas por

sinais verbais
ou existem

outros sinais?



8

Você acha possível
mal interpretar um

silêncio
como uma forma
de consentimento?



9. Você já perguntou para alguém por quais tipos

de sinais você deve procurar se ela está tendo

dificuldades em se expressar quando as coisas

parecem estar indo mal?

10. Você só pergunta isso se está numa relação séria

ou você se sente capaz de falar sobre o assunto

numa situação casual também?

11 . Você acha que falar estraga o clima?

12. Você acha que consentimento pode ser erótico?

13. Você reflete sobre as histórias de abuso das pessoas?



14

Você verifica se

tudo
vai

bem
à medida que as coisas andam ou

presume que o consentimento original
significa que tudo está ok?



15. Se você consegue o consentimento uma vez, você

assume que é sempre de boa depois disso?

16. Se alguém consente alguma coisa, você assume que

todo o resto está liberado ou você pergunta antes de

tocá-la de formas diferentes ou levar as coisas a

níveis mais intensos?

17. Você sente ressentimento das pessoas que precisam

ou querem falar sobre serem abusadas? Por quê?

18. Você normalmente se sente atraída/o por pessoas

que se encaixam no padrão de beleza tradicional?



19. Você busca amizade com as pessoas porque quer

ficar com elas, e depois desiste da amizade caso não

estejam sexualmente interessadas em você?

20. Você insiste na abordagem sexual mesmo depois

da pessoa ter dito que só quer ser amiga?

21 . Você supõe que se alguém tem carinho por você

isso significa que provavelmente está interessada

sexualmente em você?

22. Você pensa sobre afeto, sexualidade e limites?

Você conversa sobre esses temas com as pessoas?

Se sim, você conversa sobre isso somente quando

tem intenções sexuais ou conversa pois pensa que é

importante falar sobre isso e se interessa

genuinamente pelo assunto?



23

Você tem

C L A R E Z A
sobre

suas próprias
intenções?



24. Você já tentou convencer alguém a fazer algo que

ela estava mostrando hesitação?

25. Você acha que hesitação é uma forma de flerte?

26. Você tem noção de que em alguns casos não é?

27. Você já imaginou que as ações de alguma pessoa

eram flertes quando, na realidade, não era essa a

mensagem que ela queria passar?

28. Você acha que é certo objetificar uma pessoa se ela

está sendo promíscua, ou falar sobre ela de forma

que você normalmente não falaria?

29. Se uma pessoa é promíscua, você acha que o

consentimento dela é menos importante?

30. Você acha que se alguém se veste de um certo

jeito, então tudo bem objetificá-la?

31 . Se alguém se veste de um certo jeito, você acha

que isso significa que essa pessoa quer a sua atenção

de forma sexual ou a sua aprovação?



32

Você compreende que existem
VÁRIAS OUTRAS RAZÕES,

que não tem

nada
a ver com você,

que levam uma pessoa a querer se
vestir ou agir de forma que você

pode achar sexy?



33. Você sente atração por pessoas de um certo

tipo de identidade de gênero?

34. Você já objetificou alguém por sua

identidade de gênero?

35. Você supõe que cada pessoa que se encaixa em

uma certa identidade percebida de gênero vai

interagir com você da mesma forma?

36. Você acha que sexo é um jogo?



37

Você já tentou criar uma situação que
te dava pretexto para tocar em alguém

que você acha que te diria
"NÃO" caso perguntasse?

Por exemplo, dançando, ficando
muito bêbado/a na volta desta pessoa,
pegar no sono ao lado dela/dele.



38. Você faz com que as pessoas se sintam "chatas"

ou "pudicas" se elas não querem tentar

certas coisas sexuais?

39. Você acha que há formas que você age que

podem fazer com que alguém se sinta assim, mesmo

não sendo intencional?

40. Mesmo assim, você vai lá e tenta e faz chantagens?

Por exemplo:

"Se você deixar eu ___, farei ___ pra você" ?

41 . Você já tentou perguntar para alguém o que ela/ele

está sentindo? Se sim, você as ouve e as respeita?
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Você já usou

CIÚME
como forma de

CONTROLE?



43. Você acha que estar em um relacionamento

com alguém significa que ela/ele tem obrigação

de fazer sexo com você?

44. E se esta pessoa quiser se abster de sexo

por uma semana? Um mês? Um ano?

45. Você reclama ou faz ameaças se não estiver tendo a

quantidade de sexo ou o tipo de sexo que gostaria?



46

Você acha que é certo
começar algo sexual
com alguém que está

dormindo?

47

E se esta pessoa for

sua companheira

ou seu companheiro?



48. Você acha que é importante conversar primeiro

sobre isso quando com ela/ele estiver

acordada/acordado?

49. Você já reparou em como você interage com as

pessoas ou como as trata, positiva ou negativamente,

e onde você aprendeu a interagir assim?

50. Você se comporta de maneira diferente

quando bebe?

51 . Quais são os aspectos positivos de beber para você?

Quais são os negativos?

52. Você já abordou sexualmente alguém quando

havia bebido ou quando a pessoa estava bêbada?

Já se sentiu desconfortável ou embaraçado sobre

isso no dia seguinte? Alguma vez aconteceu da

pessoa que você abordou se comportar de

maneira estranha depois disso?



53

Você busca o consentimento alheio
quando está bêbado da mesma forma

que quando está sóbrio?



54. Você acha que é importante falar no dia seguinte

com a pessoa que você abordou sexualmente caso

alguém de vocês tivesse bebido? Se não, será que é

porque isso é desconfortável ou porque você acha

que algo aconteceu que não devia ter acontecido? Ou

é porque você acha que é assim que as coisas são?

55. Você acha que as pessoas deveriam levar as coisas

mais de boa?

56. Você acha que estas perguntas são repressivas e que

as pessoas que olham criticamente para suas

histórias sexuais e seus comportamentos atuais são

caretas e deveriam ser mais "liberais"?

57. Você acha que liberdade sexual deveria ser

diferente para pessoas diferentes?

58. Você reproduz comportamentos binários de

gênero, mesmo em relacionamentos e amizades

queer? Como afeta as outras pessoas?



59

Você enxerga sexualidade e gênero
como parte da pessoa como um todo
ou você considera isso como sendo
exclusivamente aspectos sexuais?



60. Se alguém está vestida de drag, você acha isso

motivo para fazer comentários de cunho sexual?

61 . Você fetichiza as pessoas por causa de seu gênero?

62. Você acha que somente homens

cometem abusos sexuais?

63. Você acha que numa relação entre pessoas

do mesmo gênero, apenas aquela que é

mais masculina comete abusos?



64

Como você reage se alguma pessoa
fica desconfortável com o que você
está fazendo, ou se ela não quer fazer
alguma coisa? Você fica na defensiva?
Sente culpa? Acontece da outra pessoa
acabar tendo que cuidar de você e te
dar uma força? Ou você é capaz de
recuar e ouvi-la, e apoiá-la, e se
responsabilizar por suas ações?



65. Você conta o seu lado da história e tenta mudar a

forma como as pessoas vivenciaram a situação?

66. Você faz coisas para mostrar para sua/seu

parceira/o que você está ouvindo e que está

interessada/o nas suas ideias sobre consentimento

ou nas ideias dela sobre o que você fez?



67

Você já falou sobre sexo
e consentimento quando
não estava na cama?



68. Você já estuprou, abusou sexualmente ou

manipulou sexualmente alguém? Você é capaz de

refletir sobre o seu comportamento? Você buscou

mudar? Que tipos de mudanças?

69. Você está desconfortável com seu corpo

ou sua sexualidade?

70. Você já foi abusada/o sexualmente?

71 . Alguma vez o seu desconforto ou seu próprio

histórico de abuso fez com que você agisse de

formas abusivas? Se sim, você foi capaz de falar com

alguém sobre isso? Você acha que falar sobre isso

ajuda ou poderia ajudar?

72. Você evita falar sobre consentimento ou abuso

porque não está pronta/o para isso ou porque não

quer falar sobre o abuso sexual que você viveu?

73. Você alguma vez se sentiu obrigada/o a fazer sexo?

74. Você alguma vez se sentiu na obrigação de iniciar

uma relação sexual?



75. E se dias ou meses ou anos depois alguém lhe diz

que se sentiu desconfortável com o que você fez?

Você se indigna e questiona o desconforto da pessoa?

76. Você começa conversas sobre sexo seguro e

métodos contraceptivos (se aplicáveis)?

77. Você acha que dizer algo vago como "fiz exame de

sangue recentemente" é suficiente?

78. Você leva a sério os receios de suas/seus

parceiras/os sobre sexo seguro ou métodos

contraceptivos?

79. Você acha que se uma pessoa quer fazer sexo

seguro e a outra não está nem aí, a

responsabilidade em fornecer material para sexo

seguro é de quem está preocupado?



80

Você acha que se uma pessoa tem
um corpo que pode engravidar,
e ela não tem essa intenção, a

responsabilidade é dela em fornecer
materiais contraceptivos?



81 . Você reclama ou se nega a fazer sexo seguro ou o

tipo de método contraceptivo que sua/seu

parceira/o deseja porque reduz seu prazer?

82. Você tenta manipular sua parceira

sobre essas questões?

83. Você acha que tem trabalho que deve ser feito

agora para acabar com a violência sexual

em nossas comunidades?
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