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É 8 DE MARÇO DE 2010 E O FEMINISMO NÃO ESTÁ ULTRAPASSADO  

 

Nathália Boni Cadore 

Estudante de História/UFRGS 

 

1° quadrinho: “Bom, eu não sou feminista nem nada, mas a gente merece iguais oportunidades de trabalho”. 

2° quadrinho: “Acho que as mulheres precisam de licença-maternidade e creches infantis decentes, mas não 

pense que sou uma dessas feministas lunáticas”. 

3° quadrinho: “Não acho justo que mulheres recebam 70 centavos para cada dólar que um homem ganha, mas 

não é que eu seja feminista nem nada”.  

4° quadrinho: “A gente pode ter um longo caminho pra percorrer ainda, mas acho que o feminismo está 

bastante datado, não?”. Uma mão patriarcal lhe dá um tapinhas nas costas e diz: “Boa menina”. 

 

Essa história em quadrinhos foi publicada no excelente blog Escreva Lola Escreva1, 

da feminista Lola Aronovich, mais especificamente no post “Feminismo pra quê?”2, de 23 

de abril de 2008. A tradução das falas dos quadrinhos foi feita por Lola, quem me concedeu 

a liberdade de reproduzi-la aqui. 

Os quadrinhos evidenciam um sintoma muito atual, e nos levam rapidamente à 

seguinte pergunta: por que muitas mulheres fazem questão de enfatizar, após alguma 

afirmação em prol dos direitos femininos, que “apesar disso, eu não sou feminista”?  

Por que é tão importante deixar claro que não se é “uma dessas” – essas tais de 

feministas? “Feminismo” se tornou um termo extremamente negativo e assustador, portanto 

                                                           
1 http://escrevalolaescreva.blogspot.com/ (Acesso em: 07 de março de 2010) 
2 http://escrevalolaescreva.blogspot.com/2008/04/feminismo-pra-qu.html (Acesso em: 07 de março de 2010) 
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é comum o esforço de algumas mulheres em frisar que não se identificam com ele – apesar 

de concordarem ou acreditarem em algumas causas específicas das mulheres. A questão é 

que o feminismo não é uma coisa de outro mundo, não é nada extraordinário. As 

feministas, com toda sua diversidade de pensamento, evidentemente, não divergem das 

opiniões das moças dos quadrinhos acima. Também as feministas não são mulheres 

neuróticas, mal amadas e radicais que querem castrar os homens – por mais que esse 

estereótipo ou algo parecido com ele venha sendo amplamente difundido desde que o 

feminismo existe. 

Constantemente o termo “feminismo”, no senso comum, remete a algo ultrapassado 

ou sexista, devido ao esforço consciente, sem dúvida, daqueles que objetivam mascarar os 

conflitos sociais e a opressão machista através da divulgação de visões de mundo que 

denotam um (aparente) fim da subalternidade feminina, em um esforço que visa a 

acomodação e a normatização das mulheres. Isto é, “está tudo bem com a nossa sociedade, 

a mulher atual é moderna, não existe mais machismo, todos somos iguais – logo, não é 

necessário alvoroço, continuemos assim”.  

Evidenciar a opressão das mulheres se tornou um absurdo, visto que os meios de 

comunicação buscam demonstrar, através de diversas linguagens, como atualmente somos 

todos iguais, como não há mais paternalismo, as mulheres até trabalham fora, até podem ser 

intelectuais, “se cuidar” e conseguir criar os filhos ao mesmo tempo, vejam só que 

habilidosas. Por que reclamar então? Dessa forma, muitos homens e muitas mulheres 

vêem o feminismo como algo “ultrapassado”, “radical”, “sexista” ou até “preconceituoso”. 

A normatização e a opressão em relação ao gênero feminino existem hoje, como 

vêm existindo há séculos. Apenas com formatos diversos e definidos por contextos 

históricos diferentes. Como alguém pode afirmar que hoje não existe desigualdade nem 

opressão de gênero, enquanto a sociedade constantemente normatiza o feminino, seja 

colocando a mulher e sua sexualidade como uma mercadoria ou seja naturalizando valores 

atribuídos ao gênero feminino, que nem sempre são os que nós, mulheres, aspiramos? 

Como alguém pode dizer que não há opressão, enquanto uma mulher não pode pegar um 

ônibus ou andar na rua sem ser abordada das formas mais esdrúxulas, como se o seu corpo 

fosse público? Como pode existir igualdade, enquanto uma mulher ativa sexualmente 

recebe como atribuição, ao contrário de um homem com as mesmas práticas, os mais 
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desprezíveis adjetivos? E enquanto existe a idéia de mulheres para “se divertir” e para 

“casar”. E enquanto uma mulher ofendida e humilhada – como a garota da UNIBAN, ou 

até estuprada, é culpada por “provocar” os homens. E enquanto nos são impostos 

inatingíveis padrões de beleza. E enquanto nossa opinião não é valorizada porque somos 

mulheres. E enquanto não possuímos liberdade para lidarmos com nosso corpo. E enquanto 

não temos uma representação política no Brasil condizente com o número de nossas 

habitantes... Como alguém pode afirmar que o feminismo é ultrapassado, quando milhões 

de mulheres, diariamente, são humilhadas e violentadas das mais diversas formas, 

emocionalmente e fisicamente, apenas pelo fato de serem mulheres? 

O feminismo não é um conjunto homogêneo de idéias – ele possui uma história e 

uma historicidade: não é o mesmo no século XIX e nos anos 60. Contudo, o objetivo desse 

texto não é retomar a história do feminismo, suas teorias, vertentes ou práticas. O que 

interessa aqui é que “o ponto fundamental da doutrina feminista, muito variada e articulada 

sobre cada um dos problemas e soluções propostos, é de que existe uma peculiar opressão 

de todas as mulheres. Esta opressão, que se manifesta tanto a nível das estruturas como a 

nível das superestruturas, assume formas diversas nas várias classes”3 [grifo meu]. Porém, é 

importante sublinhar que o feminismo não visa uma vitimização das mulheres, e sim o 

reconhecimento da desigualdade e da necessidade de uma transformação. 

As mulheres, em nossa sociedade, não são vistas como iguais – “vistas” segundo a 

perspectiva predominante, que é a do “centro” – e corresponde ao estereótipo do homem 

branco heterossexual. O que está fora desse padrão dominante é o secundário “excêntrico”, 

que apenas deve conformar-se e acomodar-se nos limites e na lógica estabelecida. Tal falta 

de reconhecimento do gênero feminino acarreta em diversas formas de falta de 

redistribuição de direitos a esse grupo – seja isso formalizado na legislação ou não. 

Não devemos ter receio de estudar e de conhecer o feminismo, de pensar e agir 

como feministas, de admitir e de sermos feministas. Porque ele – o feminismo – 

definitivamente não está ultrapassado. Por mais que sempre tentem nos impor o contrário. 

 

O feminismo não é um “machismo ao contrário” 

 
                                                           
3 CONTIODORISIO, Ginevra. Feminismo. In: BOOBIO, Norberto; MATEUCCI, Nicola; PASQUINO, 
Gianfranco. Dicionário de Política. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998, p. 486. 
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Um dos argumentos presente nos discursos anti-feministas atuais, que fundamenta o 

medo ou a aversão das próprias mulheres ao feminismo, e por conseqüência a frase “mas eu 

não sou feminista, viu?”, é o que consiste na equiparação do feminismo e da luta feminista 

ao machismo e suas práticas. Isto é, a idéia de que ser feminista é como ser machista, é 

buscar pela sobreposição, dominação e desvalorização de um gênero em relação ao outro. 

A diferença seria apenas e ironicamente “uma questão de gênero”.  

Essa concepção é completamente equivocada por inúmeras razões. Uma das mais 

evidentes é que o feminismo se desenvolveu a partir de um grupo social em posição distinta 

e inferiorizada em relação ao sexo masculino, em um contexto histórico distinto. Isto é: não 

podemos comparar coisas incomparáveis. O feminismo e o machismo são categorias de 

análise diferentes, apesar da aparente proximidade devido ao sufixo “ismo”. Não podemos 

igualar tais categorias, nem em uma oposição. Pois são conceitos de naturezas diferentes, 

que correspondem a grupos em posições sociais historicamente diferentes. O movimento 

feminista nunca vai ser um “tipo de machismo” porque o grupo social que o desenvolveu e 

desenvolve não é o dominante e opressor – ao contrário do machismo. Além do fato 

evidente de que a causa feminista não é subjugar o gênero masculino. 

O princípio do machismo é a superioridade do masculino em relação ao feminino, 

com a finalidade, implícita ou explícita, de manter o sexo feminino como secundário – 

subjugado e inferiorizado em todos os níveis do convívio humano, às vezes de formas mais 

sutis ou enraizadas do que outras. Dessa forma, o machismo fundamenta diversas 

construções tradicionais acerca dos significados atribuídos aos papéis de gênero e acerca da 

sexualidade humana. Tais construções sustentam as estruturas de poder que regulam as 

relações humanas.  

No entanto, o machismo, além de proporcionar privilégios aos homens, também 

pode exercer um efeito corrosivo sobre eles. Indivíduos que se identificam com o gênero 

masculino, mas que fogem a determinados padrões impostos de masculinidade, por 

exemplo, também sofrem com o machismo. Muitas vezes, no senso comum, se associa a 

orientação sexual com a identidade de gênero: indivíduos do gênero masculino devem 

possuir uma orientação sexual heterossexual – direcionada para o desejo de contrair 

relações afetivas e sexuais com o gênero feminino, pois isso faz parte do que significa a 
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masculinidade. Essa idéia, que é uma das características construídas acerca dos papéis de 

gênero, acaba por legitimar a heteronormatividade e a homofobia, por exemplo. 

Em suma, o machismo não afeta apenas o gênero feminino. Ele constituiu uma série 

de fundamentos para construções sociais reguladoras de relações de poder que influenciam 

e naturalizam comportamentos e visões de mundo em toda a sociedade, independentemente 

da identidade de gênero ou da orientação sexual. 

O movimento feminista é fruto de uma reação à opressão, uma reação às concepções 

e comportamentos machistas que se perpetuam sob diversas formas no Ocidente desde que 

o mundo é mundo, e que são os fundamentos das mais excludentes, intolerantes e violentas 

ações. Portanto, não podemos equiparar um movimento de contestação, que visa a 

libertação feminina da opressão naturalizada e das construções tradicionais acerca do 

gênero e da sexualidade, à prática recorrente e instituída de desvalorização, exploração, 

humilhação e exclusão das mulheres. O feminismo não pretende subjugar o gênero 

masculino, e sim transformar as concepções de gênero e o comportamento da sociedade, 

em uma busca por novos valores que fundamentem novos tipos de relações humanas, nas 

quais a diversidade seja valorizada, e não repreendida. 

 

8 de março 

 

Toda mulher, e todo homem inteligente, deveria ser feminista. O Dia Internacional 

da Mulher é uma data para lembrarmos disso, para retomarmos o debate sobre o que 

significa ser feminista na atualidade, e para retomarmos essa luta histórica por uma 

mudança de comportamento, de valores e de cultura, não só acerca do feminino, mas do 

gênero, das relações de gênero e da sexualidade como um todo. Como Alexandra Kolontai4 

já afirmava no início do século XX, não basta mudarmos as leis, nem os sistemas políticos 

ou econômicos. É preciso uma transformação radical e qualitativa na concepção de gênero, 

de família e nas relações humanas. E o feminismo e sua prática cotidiana são uma via para 

isso. 

Aqueles e aquelas que não gostam, não concordam ou são indiferentes ao 8 de 

março possuem diversas razões para isso, e também diferentes intenções. Não venham me 

                                                           
4 KOLONTAI, Alexandra. A Nova Mulher e a Moral Sexual. São Paulo: Expressão Popular, 2008. 
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dizer que é discriminação com os homens existir um dia para as mulheres, já que somos 

todos iguais. E não venham me dizer que todo o dia é (ou deveria ser) dia da mulher, por 

isso não precisa existir uma data específica. A data em si, evidentemente, não é o que 

importa. O que importa é o reconhecimento de que merecemos um dia para nós. Não para 

as floriculturas anunciarem o 8 de março na busca por um aumento das vendas, longe disso. 

Não para comemorar. E sim para repensarmos porque temos e merecemos um dia 

diferenciado: é porque não estamos, na realidade, em uma posição igual na sociedade. 

Possuímos posições diferenciadas, em todas as esferas do convívio humano – somos o 

desvio do padrão dominante, que é o homem (branco e heterossexual). Algumas são mais 

“desviadas” que as outras. Mas isso não significa que seremos o desvio para sempre – 

muito menos que alguém deva ser. 

 


