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O rapaz leva a namorada para o motel. Chegando lá, ela tira a roupa, deita-se na 
cama, abre as pernas e sussurra com voz lânguida: - Vem me fazer sentir mulher! O 
rapaz tira as roupas, joga-as em cima da moça e diz: - Toma, lava! 
 
Sabe por que mulher tem pé pequeno? Para chegar mais perto do fogão. 
 

Você achou as piadas engraçadas? Até parece que elas não carregam 

maldade, mas se formos olhar, elas são extremante machistas! 

Carregam uma visão de mulher submissa, limitada a funções 

domésticas, e que deve aceitar isso como se fosse comum, uma lei 

natural. 

 
Mas, afinal, o que é machismo? 
 

Essa é uma pergunta fácil de responder, mas difícil de se explicar. 

O machismo é, da forma mais direta, a imposição do gênero masculino 

sobre o feminino, ou seja, colocar o homem acima da mulher. Ele pode 

se dar desde a forma mais direta, com a mulher sendo desconsiderada 

como ser pensante, até a forma mais sutil, com propagandas de 

cerveja e venda de eletrodomésticos. 

 

Quando falamos de machismo, não estamos falando de um assunto 

batido, do passado. Ele está presente, vivo, mas quase sempre parece 

normal. Por incrível que pareça, quem mais perpetua o machismo são 

as mulheres. Como? Mulheres machistas não apenas impõem as 

condições “pré-determinadas” de uma mulher a si mesmas, como 

também às outras mulheres. Fofoca de família, conversa de salão de 

beleza, vira e mexe uma mulher pergunta para outra: “e o marido, 

como está? Não tem? Voce já está passando da idade, por que não se 

casa?”, ou mesmo “aprendeu a cozinhar, que bom, já pode casar”. 

 

Brincadeiras possuem fundos de verdade. Muitas características 

da mulher são impostas pela sociedade e por ela mesma perpetuadas. 

Instinto materno, feminilidade, vaidade, sensibilidade, enfim, sexo 

frágil. Entretanto, é perceptível uma mudança no comportamento das 

mulheres, uma vontade de se soltar e de se entender por elas mesmas. 

As mulheres já conquistaram o direito ao voto e a posições sociais 



e políticas semelhantes aos homens. Mas lembrem-se de que nada 

disso caiu do céu, foi fruto de muita luta, perseguição, garra e 

violência. Durante milhares de anos, a mulher foi vista como ser 

inferior e, inclusive, propriedade do pai ou do marido, tendo direito a 

fala somente com a permissão deles. Opinião própria? Nem pensar. 

 

Com a liberação (ou libertinagem?) sexual da sociedade 

contemporânea, tem-se criado uma imagem distorcida da verdadeira 

liberdade da mulher. Será mesmo que ela tem todos os seus direitos 

garantidos? Afinal, quais são os seus direitos?A sociedade atual 

mantém seus preconceitos, apenas de formas diferentes. Ainda hoje 

mulheres são espancadas pelos pais e maridos. Até hoje mulheres 

têm seu corpo violado, violentado, estuprado e utilizado contra 

a sua vontade. Até hoje há mulheres que recebem salários inferiores 

aos dos homens. Até hoje as mulheres são influenciadas pelos seus 

ideais morais. Até hoje o conhecimento de seu corpo é enfrentado como 

tabu. Até hoje mulheres são obrigadas a se esconder e a aceitar 

imposições dos homens, tendo sua liberdade roubada e seu sexo 

dilacerado. Na sociedade atual existe machismo nos comportamentos 

mais sutis, nos pensamentos disfarçados, na forma de usar a língua, 

na forma de comportamento, e mesmo nos brinquedos dados às 

crianças durante a infância (carrinho pro menino e boneca pra 

menina). 

 

Será mesmo que a mulher conquistou os seus direitos? Será que as 

piadas convencionais dos botecos e das rodas de conversa perpetuam 

um pensamento antiquado e machista? Será que o machismo ainda 

existe? Será que ele já acabou? 

 

Pense nisso. 
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