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por Maitê Freitas

Dias antes de receber o convite para colaborar com esta edição 

infantojuvenil de Sejamos todos feministas, me vi pensando 

nos caminhos que percorri para me tornar uma mulher negra fe-

minista. Não precisei ir muito longe, tampouco buscar referências 

distantes. Desde a primeira infância, fui criada para ser uma mu-

lher feminista. Talvez, na época, minha mãe e meu pai não imagi-

nassem isso, mas ser cuidada pelas mulheres da Casa da Mulher 

do Grajaú foi um ponto importante na minha trajetória. 

Acompanhar minha mãe em seu trabalho e conversar com as 

faxineiras da escola em que ela lecionava, observar minhas tias 

cozinhando, ser cuidada por minhas primas mais velhas, e o mais 

importante: crescer em uma casa na qual meu pai e minha mãe 

buscavam estabelecer relações de igualdade na divi são das tare-

fas. Esses exemplos foram fundamentais para eu me tornar uma 

mulher negra feminista.

Quando li o texto de Sejamos todos feministas pela primeira 



70

vez, eu pensei: “Uau! É isso! Todos precisam ler este livro”. A minha 

vontade foi de comprar dezenas de exemplares e distribuir para os 

meus amigos, espalhar em vias públicas... Fazer com que as pala-

vras de Chimamanda circulassem por aí. Não foi possível.

Ser feminista não é um papel apenas das mulheres, mas é um 

compromisso que todos (incluindo os homens de todas as idades) 

podem assumir para si, e por isso Chimamanda nos convida a es-

tarmos alertas, atentos e dispostos a reorganizar as relações do 

cotidiano.

Certa vez, em um trabalho com jovens do ensino médio, pro-

pus uma atividade sobre feminismo e protagonismo das mulhe-

res negras. Depois da atividade, um adolescente veio aos prantos 

me perguntar: “Como eu faço para não ser machista? Eu não que-

ro mais ser machista”. Diante daquele apelo sincero, o que eu po-

deria dizer? 

Eu nunca havia sido abordada por alguém do sexo masculino 

que se assumisse machista e que compreendesse o tamanho da 

violência que o patriarcado causa na sociedade e nas psiques (mas-

culinas e femininas). Eu o abracei e disse: “Comece servindo o jantar 

para a sua mãe e a ajudando nas tarefas de casa”. Ele me olhou 

mais calmo e falou: “Minha mãe sempre serviu meu prato de co-

mida, e nunca percebi que eu estava sendo machista com isso”. 

Ser feminista é a possibilidade de dar à mulher — e ao homem 
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— o espaço à escolha e à fala, e garantir a nós, mulheres, o direito 

de liberdade para ir e vir. O feminismo, como nos lembra Chima-

manda, não é uma prática de ódio aos homens nem de falta de 

afeto ou de vaidade feminina: é uma prática de cuidado com to-

dos os seres, sem distinção de gênero ou sexo. Assim, Chimaman-

da nos convida a ser feministas nas práticas do dia a dia, estabe-

lecendo novos sentidos às relações, seja no trabalho ou com as 

pessoas que amamos. Vale lembrar que o Brasil é um dos países 

onde a desigualdade entre homens e mulheres é mais gritante. 

Se formos analisar os dados de desigualdade entre homens não 

negros e mulheres negras, então, é maior ainda. 

O machismo mata. Mulheres são agredidas e assediadas moral-

mente, psicologicamente e fisicamente apenas porque são mulhe-

res. De acordo com a ONU, a cada hora, seis mulheres morrem víti-

mas do feminicídio em algum lugar do mundo. As mulheres negras 

brasileiras e africanas estão nas piores condições de vulnerabilida-

de.  Entre mim e Chimamanda há um Atlântico que nos separa, mas 

há uma luta contra o machismo que nos aproxima. Só na última dé-

cada, doze mulheres foram assassinadas por dia no Brasil, das quais 

as mulheres negras são a maioria das vítimas.

Se queremos construir um mundo melhor, precisamos, SIM, 

ser todos feministas! 


