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Eu, Samuel Nogueira Costa, venho por meio desta carta pública, reconhecer um erro cometido 

por mim, esclarecer algumas questões, e me posicionar acerca de um relato feito na última quarta-feira 

(27/08) no CA de Sociologia da Universidade de Brasília.  

Há dois anos me relacionei com uma garota na quitinete em que eu morava, no banheiro da 

quitinete mais precisamente. Nossa relação sempre foi consensual, e nos relacionamos sexualmente mais 

de uma vez. Na primeira vez em que fizemos anal ela reclamou de um desconforto, eu a pedi para 

continuar, ela em seguida, a meu ver, manifestou total permissão. Após o ocorrido, continuamos 

mantendo contato um com o outro, tínhamos uma ótima relação, nos falávamos com frequência, 

inclusive, nos relacionamos sexualmente outras vezes. Passados alguns meses, fizemos sexo anal pelo 

menos mais uma vez.  

No início do ano presente, tomei conhecimento de que ela havia se sentido agredida. Não 

entendia o motivo, dado que havíamos nos relacionado outras vezes após o que ela afirma ter sido uma 

agressão, e em nenhum momento ela manifestou descontentamento acerca das nossas relações sexuais. O 

que eu não entendi no momento de nossa primeira relação, é que muitas vezes mulheres são levadas a 

fazerem coisas que as desagradam, que as vilipendiam, e que elas de modo algum concordam, e suponho 

que tenha sido isso o ocorrido. Tudo isso se dá unicamente por uma construção histórica de 

subserviência, ou porque são coagidas por uma cultura machista de que devem se submeter a tudo que é 

imposto pelos homens, e acredito veementemente que nenhuma mulher deve se submeter ao machismo. 

Hoje, após dias de reflexão, julgo que aquele “consentimento” não era real, foi fruto de uma 

opressão. A despeito de não ter ficado claro para mim, eu deveria ter parado como fiz em outras relações 

que tive. Independente dela não ter dito um NÃO, eu não deveria ter pedido para continuar o ato sexual, 

pois hoje reconheço como um ato opressor e machista, visto que social e historicamente, ela não teria a 

mesma liberdade que eu para falar um não. 

Para a pessoa com quem me relacionei digo o seguinte: reconheço que errei. Não devia ter tido 

aquela atitude, não devia ter pedido para continuar, não devia ter desconsiderado a carga histórica de 

opressão que as mulheres em geral sofrem cotidianamente. Desse modo, assumo o meu erro, assumo que 

eu não deveria ter feito o que fiz independente de não ter tido nenhuma intenção prévia. Atualmente me 

encontro afastado da organização a qual faço parte por tempo indeterminado, de igual modo, assumo 

publicamente que errei inclusive diante dos princípios dessa organização, que como muitas outras 

organizações não é perfeita, mas que nunca coadunou com nenhuma prática machista ou qualquer outro 

tipo de opressão, e que sempre julgou todos os erros de seus militantes, assim como o meu, mesmo que 

demoradamente e sempre distante de eventuais coleguismos. 

Acredito que a militância está cheia de contradições, e que, portanto, nossas contradições devem 

ser sanadas em nosso meio, acredito em uma justiça restaurativa, e acredito que o meu erro pode ajudar 

outros companheiros a refletirem sobre suas práticas assim como eu refleti sobre a minha. Continuo a 

acreditar em uma nova sociedade onde não haja machismo e nenhuma outra opressão, e continuo a 

acreditar que posso ter uma nova conduta nas minhas relações particulares. 


