Um guia para você que tem vergonha de se assumir como feminista1
Você é feminista? Opa, opa, não responda. Antes de qualquer coisa, deixa eu te falar que entendo o
quanto essa palavra traz um fardo enorme por trás dela. Não é a mesma coisa de dizer “ah, sou
socialista”. Ser socialista é bonito e justo. Ser feminista é ser implicante e falar de assuntos
polêmicos. Ou você não sabe, que sendo feminista, rola a maior tensão no meio de um papo quando
as pessoas começam a falar sobre mulheres? Todos olham para você com uma cara de medo
esperando começar a terceira guerra mundial.
Carla Rodrigues fez uma entrevista com Maitena, a autora do livro “Mulheres Alteradas” e questionou
se ela é feminista. A resposta foi a seguinte:
“Bem, o termo feminismo foi muito degradado ultimamente, mas não gosto de dizer
que não sou feminista, porque acredito que se não fosse pelo trabalho que este
movimento realizou nos últimos cem anos, ainda estaríamos todas passando roupa.”
Na entrevista, Maitena fala diversas vezes sobre como o feminismo é importante, mas nessa fala
podemos perceber que o feminismo é reconhecido sim, mas ainda há um medo de simplesmente se
colocar como feminista justamente por mitos que foram criados com o passar do tempo. Afinal,
quem degradou o termo feminista? Por que um termo que já foi revolucionário para muit@s é visto
hoje como “o contrário do machismo”?
Em outro texto de Carla Rodrigues, “Feministas são bacanas”, ela mostra algumas pesquisas sobre o
que as pessoas acham do feminismo.
“Algumas respostas podem ser encontradas na visão negativa que 33% homens – e
20% das mulheres – têm do feminismo. Para 19% dos homens e para 12% das
mulheres, ser feminista é defender a superioridade da mulher sobre o homem. Já 16%
dos homens e 8% das mulheres associam feminismo a autoritarismo das mulheres.”
Muitas pessoas ainda associam o feminismo com a superioridade da mulher perante o homem e
podemos associar com o velho mito de que a o feminismo quer acabar com os homens. O feminismo
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conta hoje com vários homens no movimento e, lutamos também para mostrar como o machismo
também prejudica os homens. Se queremos acabar com os homens, por que os queremos ao nosso
lado nessa luta?
Carla Rodrigues ressalta que muit@s acham que feministas são donas da verdade, arrogantes que
não aceitam a “verdade”. Pensando sobre isso, podemos questionar o motivo de tanto
estranhamento para o termo feminista. Bem, não fomos educad@s para entender o feminismo, a
mídia não mostra o que realmente aconteceu (nas muitas manifestações feministas não fica claro
qual é o motivo de estarem ali, isso quando alguma manifestação é mostrada), ou seja, não
visualizamos em quase nenhum lugar o que é realmente o tal feminismo. Normalmente, quando as
pessoas ouvem falar sobre o movimento é carregado de piadas e preconceitos e com aquela frase “lá
vem a chata inventar machismo onde não existe”.
Muitas pessoas manifestam opiniões sobre o feminismo sem saberem ao certo o que é o movimento
e o que ele significa. Por ser desconhecido, o feminismo acaba despertando um certo receio nas
pessoas. Além disso, o feminismo luta por mudanças e alterar o status quo também gera medo.
Como viver de forma diferente? O objetivo dessa campanha é mostrar o que é o feminismo para que
o movimento deixe de ser algo estranho para as pessoas e mostrar a que veio o feminismo,
mostrando que mudanças são bem-vindas e que podem beneficiar a tod@s. O que fazer para
desmitificar, para fazer com que as pessoas entendam que feministas são seres humanos acima de
qualquer coisa e por isso tem escolhas individuais? O fato de ser feminista não me faz ter obrigação
de não me depilar, não passar maquiagem ou não assistir novela e me divertir. Ser feminista não me
faz ter ódio de homens ou ser uma mal comida. Enfim, ser feminista me faz ter uma visão de mundo
que vai de encontro à igualdade entre as diferenças não só das mulheres, mas dos homens também.
Por isso pensamos em fazer uma campanha para desmitificar o feminismo. A intenção dessa
campanha é chamar todas as pessoas que são feministas e também aquelas que não são. Você
pode falar de um mito especifico, como por exemplo: Feminista não usa maquiagem e falar um
pouco sobre, tentando falar sobre como essa afirmação incomoda e não é verdadeira. Pode falar
sobre os mitos de uma forma geral e pontuar sobre a importância de acabar com eles e levantar a
bandeira do feminismo. Ou seja, a intenção é desmitificar de alguma forma. E pode ser através de
posts no blog, vídeos, desenhos, músicas, twitter, facebook, Google +, tumblr, as redes sociais como
um todo.
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Vamos encher a internet com a hashtag #mitosfeminismo e mostrar que o feminismo vai além
dessas histórias que são plantadas por aí. Vamos mostrar do que o feminismo realmente trata!
Selo para a Campanha por Tatiana Anzolin Michels
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