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CAPÍTULO 1: SER RAPAZ

SER RAPAZ É COMPLICADO

É

mais difícil ser rapariga, porque elas têm de empurrar bebés enormes para o exterior por um buraco muito pequeno e também porque vivemos num mundo muito sexista governado principalmente por
homens ricos.
Pondo isso de lado, é ainda assim muito difícil ser rapaz. De certas
formas, é mais difícil do que ser rapariga porque, ao contrário dos
rapazes, estas são encorajadas a partilhar e a conversar sobre os seus
problemas, pelo menos na sua maioria.
Na realidade, para um rapaz que está de fora, quando elas entram
na puberdade são aparentemente apresentadas ao que parece ser uma
irmandade secreta — o misterioso «clube» das mulheres interdito aos
homens, por não termos períodos. Não há problema — a propósito,
se as tuas partes estão a sangrar, tens de ir JÁ ao médico —, mas a
triste realidade é que não há um «clube» parecido para rapazes onde
possamos falar das nossas preocupações e dos nossos corpos. Para
as raparigas, não há problema em partilhar estas coisas em revistas
lustrosas e em conversar sobre isto em fóruns online ou quando vão
dormir a casa de amigas. Mas, no que toca aos rapazes, como por
norma se parte do princípio de que são durões e não têm emoções,
podes dar por ti abandonado à tua sorte.
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Estás prestes a entrar, ou já entraste, num período muito esquisito
da tua vida. TUDO está prestes a mudar, tanto dentro de ti, conforme
o teu corpo se lança desajeitadamente para a puberdade, como fora,
pois os teus relacionamentos dão uma reviravolta sexual engraçada.
Enquanto muitas raparigas conseguem orientar-se umas às outras
através deste campo minado, os rapazes são muitas vezes programados desde tenra idade para serem FORTES, DUROS e RIJOS, pelo que
não falamos muitas vezes sobre estas coisas.
Infelizmente, é aquilo que a sociedade por norma espera dos rapazes. Sentares-te e teres uma longa conversa sobre o que se passa com
o teu pénis costuma ser interpretado de uma das duas seguintes formas:

1. És gay.
2. Tens uma doença mental.
Podes não ser nenhuma destas coisas, ou até uma ou as duas, mas
a verdade é que sejas QUEM fores, o teu corpo está a passar por um
monte de mudanças e isso pode ser muito assustador. Não há problema em admiti-lo — não é por isso que deixas de ser FORTE, DURO e
RIJO. Na realidade, para sermos claros, ler este livro e ser honesto faz
de ti alguém corajoso como o caraças.
Digamos que estás com os teus amigos e alguém desbocado está
a gabar-se de alguma coisa relacionada com sexo e, na tua cabeça,
estás, tipo, «o quê?». Mas não podes perguntar, «o que é que queres
dizer?», sem pareceres um GRANDESSÍSSIMO VIRGEM. Se não te sentires à vontade em conversar com nenhum dos adultos que fazem parte
da tua vida, podes nunca descobrir e dares por ti muito preocupado
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com as coisas do sexo. É claro que a Internet tem montes de informação, mas é difícil encontrá-la no meio de todas as senhoras nuas que
aparecem quando só querias saber se a masturbação te pode matar.
Dito isto, é possível que tenhas um grande homem na tua vida,
como um pai, um tio ou um irmão mais velho, que possa orientar-te
no meio das coisas esquisitas que estão a acontecer, mas são conversas difíceis. Não precisa de ser um homem. Mães, irmãs, tias e outras
mulheres também são muito boas a conversar sobre puberdade, mas
na realidade ninguém gosta de falar da púbis, sexo anal, esperma,
pornografia e localização do clítoris — muito menos o teu pai, quando
ele, principalmente, só quer lavar a louça e ir tranquilamente à casa de
banho.
Tendo isto em mente, preparei-me para responder a todas as dúvidas que possas ter sobre o teu corpo, sexo e relacionamentos.
Fui professor durante muito tempo e especializei-me em educação
pessoal, social e da saúde e cidadania, pelo que ensinei um monte
de coisas sobre educação sexual. Esta experiência leva a que já não
tenha VERGONHA, pelo que estou muito contente por discutir rabos,
pilas e matagais. Sou também alguém que já foi rapaz e
agora é homem. Sobrevivi, mais ou menos, a
essa transição.
Espero que este livro sirva para
quebrar o gelo e que te permita
a ti e aos adultos da tua vida
terem uma conversa franca
e honesta sobre sexo.
Se não vives no seio
de uma família muito
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liberal que partilha tudo, também não há problema e, com alguma
sorte, este livro vai esclarecer todas as dúvidas que te assustam, além
de outras que nem sabias que existiam. Com alguma sorte, às vezes
também vais achar que é divertido. Convenhamos, não há nada mais
engraçado do que um pénis, por isso se calhar também nos vamos rir
disso.

RAPAZES E RAPARIGAS

S

e pegaste neste livro com a ideia de que é um manifesto OS RAPAZES SÃO MELHORES DO QUE AS RAPARIGAS, então estás tristemente enganado. Aqui não há nada disso. Na realidade, acho mesmo
que raparigas e rapazes são IGUAIS e O MESMO em quase tudo, com
a exceção de umas partezinhas do corpo.
A sério — como é que somos diferentes? As mulheres são mais
pequenas do que os homens? Não, nem sempre. Mais inteligentes?
Não, nem sempre. São mais fortes, corajosas, metódicas, engraçadas?
Estás a chegar lá?
Mas nós VIVEMOS numa sociedade muito sexista. O sexismo está
muito entranhado no nosso mundo, por isso TU e a tua
geração vão ter muito trabalho
para se livrarem dele. Porque
as pessoas de facto querem
VENDER-TE COISAS tendo
por base o critério mais
simples — o teu género.
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Por isso, antes mesmo de nasceres, já está tudo pintado a azul e
rosa. A publicidade gritou-te e aos teus pais: «OS RAPAZES QUEREM
ISTO! OS RAPAZES GOSTAM DISTO!» Antes de dares por ela, já tens
umas coisas de rapaz; armas de brincar, caveiras, cobras, futebol,
assassínios, piratas e AZUL. Enquanto as raparigas e os pais foram
bombardeadas com: gatinhos, pétalas, flocos de neve, cavalos, bolinhos e COR-DE-ROSA.
Se por acaso calha seres um dos MILHÕES de rapazes que não gosta das coisas da lista, então a sociedade pode fazer com que te sintas
como uma aberração e podes muito bem ter de fingir que gostas de
certas coisas só para te encaixares.

A questão do género
s. Algumas raparigas
Alguns rapazes querem ser rapariga
e raparigas
querem ser rapazes. Alguns rapazes
OLHEM
fazem algo em relação a isso e ESC
s de forma
a sua identidade de género, às veze
ou cirurgia,
l
permanente com tratamento hormona
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ns».
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As coisas começam agora a complicar-se. Estás confortavelmente
sentado? Nunca podemos saber se é mesmo diferente ser «macho» ou
«fêmea», mas uma coisa eu sei — só és «macho» porque um médico
o diz quando nascemos. Podes estar aí sentado, a ler isto, a achar que
não te sentes muito «macho» apesar de teres partes de rapaz. A propósito, isto é muito comum.
Aos olhos de muita gente, só tens DUAS opções. Por isso é que o
género é uma porcaria, porque até o raio das PIPOCAS são açucaradas, salgadas ou amanteigadas! Há ainda uma terrível incompreensão
por parte da maioria das pessoas em relação a ser macho ou fêmea.
Somos todos HUMANOS. E se fossemos apenas um bando de humanos iguais? Acho que seria muito mais agradável. Todos queremos
o mesmo — felicidade, afeto, amor, riso, batatas fritas e gelado.
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As coisas biológicas são diferentes por razões óbvias — mas, como
hás de ver mais tarde, grande parte dos conselhos sobre relacionamentos são iguais para rapazes e raparigas. Se tratas de forma diferente as tuas amigas dos teus amigos, sugiro educadamente que se
passa algo de errado.
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