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Este livro é para ti. 
É isso mesmo: para TI!
Este livro é para ti. 

É isso mesmo: para TI!
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SER RAPARIGA
CAPÍTULO 1
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6 Ser Rapariga6

Ser rapariga é altamente!
E ser uma rapariga adolescente é ainda mais que altamente. 

Para começar, ainda não és uma adulta plena, e isso é bom. Isso quer 
dizer que, razoavelmente, ninguém pode esperar que te comportes como 
uma Maria Responsável durante horas a fi o. Mas, ao mesmo tempo, 
também já não és nenhuma criança. E isso também é bom. Porque, 
razoavelmente, ninguém pode esperar que uses aquele poncho azul-
-turquesa que a tua avó tricotou com todo o carinho. 

E quando se é uma rapariga adolescente, tem-se imenso tempo para 
fazer aquilo que realmente se quer fazer. Como dormir, conversar, ouvir 
música aos berros, dormir, ir às compras, usar roupas fi xes, dormir, con-
versar, rir tanto que fi cas com dores de barriga, dormir, sonhar e ser um 
pouco inconsequente. 
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7Ser Rapariga 7

E, quando se é uma rapariga adolescente, não é preciso preocupar o 
cérebro com as coisas chatas. Como ter um emprego a tempo inteiro e 
pagar as contas.

Resumindo, estás numa situação única e especial.

Como a vida é bela!

Então para quê perder o teu 
precioso tempo de adolescente 
a ler este livro?
Não devias, simplesmente, estar a viver o sonho de adolescente?

A resposta é sim e não. Vive o sonho, sem dúvida. Mas perde um 
par de horas a ler este livro, também. Há uma boa hipótese de retirares 
algo útil dele. Porque apesar desta idade permitir-te uma série de coisas 
maravilhosas, ser uma adolescente não é um monte de LOL. Às vezes é 
mesmo de doidos, confuso e esquisito à brava.

E, de vez em quando, é uma valente dor de barriga. Algo que prova-
velmente já sabes.

Num desses dias de dor de barriga, podes dar por ti a pensar que 
desejavas ter nascido rapaz. Mas se achas que os rapazes têm vida fácil, 
tira uns segundos para pensar nestas três coisas:

1. O cheiro do teu quarto. Aposto que cheira bem. Tenho razão? Ago-
ra pensa no quarto do teu irmão.1 Não é preciso dizer mais nada.

2. O corpo masculino é esquisito. Não estou a ser rude. Estou a ser 
factual. Não vale a pena negá-lo — o pénis é um aparelhómetro 
bem peculiar. Tem a sua utilidade, claro. De facto, pode fazer algu-
mas coisas maravilhosas. Mas, diz a verdade, querias mesmo ter 
um pénis teu?
Não. Nem eu.

1  Não tens irmãos? Não há problema. Encontra um quarto vazio na tua casa e fecha lá dentro 
erva molhada, uns quantos hámsteres, várias colheradas de puré de batata e um par de chutei-
ras enlameadas. Depois inspira bem fundo. Se tens realmente um irmão, há uma boa hipótese 
de ser este o cheiro do quarto dele — mais ou menos.

Não. Nem eu.
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8 Ser Rapariga8

3.  Alguns rapazes fi cam tão obcecados com o pénis que passam 
por uma fase em que são fi sicamente incapazes de parar de 
desenhá-lo de forma aleatória nas cadeiras da escola. E nas 
carteiras. E nas paredes. E nos passes do autocarro. Se fosses um 
rapaz, eras tu quem irias estar agarrada àquele marcador suado a 
decorar freneticamente o teu mundo com pilinhas…
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9Ser Rapariga 9

Ainda queres ser um rapaz?
Se a resposta é sim, não entres em pânico — não és a primeira e, 
com certeza, não serás a última. Estas coisas acontecem. Isso acontece 
porque o género é algo que nos é impingido, quer queiramos ou não. 
É como um presente de aniversário esquisito. Ou aquele poncho tricota-
do à mão. Mais à frente voltarei a falar de género. 

Se a resposta não é sim, mas 

 NUNCA NA VIDA
…então bem-vinda de volta à irmandade, minha amiga. Ser rapa-

riga é algo que se deve celebrar. Quer dizer que és

jovem
e

emocionante       

e

cheia de possibilidades.
E, OK, existem aqueles momentos esquisitos que te dão dores de bar-

riga. E também outro tipo de esquisitices — mas a questão é esta:
Não precisas de passar nenhum desses momentos horríveis so-

zinha.
Porque se existe uma coisa em que todas nós raparigas tendemos 

a ser boas é a falar sobre os nossos sentimentos. O que dá muito 
jeito, porque isso signifi ca que qualquer rapariga, onde quer que esteja 
— seja a tua melhor amiga, ou uma irmã compreensiva, ou uma tia de 
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10 Ser Rapariga10

confi ança, ou uma mulher qualquer que tenha escrito uma carta a uma 
revista —, irá saber exatamente como te sentes e irá partilhar de boa 
vontade essa experiência contigo. Isso irá fazer com que esse momen-
to esquisito pareça menos mau e mais normal. Mas caso ainda penses 
que NINGUÉM te compreende e que estás neste barco completamente 
sozinha… não estás! Tens-me a mim e eu estou a falar contigo através 
deste livro! 

Mas quem sou eu, raios?
Eu escrevo coisas para adolescentes e a minha missão aqui é guiar-te 
por todos os momentos mais difíceis da vida e contar-te tudo o que sei 
sobre ser uma rapariga. E sei uma coisa ou outra porque: 

1. Já fui uma. 
2. Atualmente sou uma mulher.2 Que é a mesma coisa que ser uma 

rapariga, na realidade — apenas mais velha. 
3. Além de ser escritora, fui professora de Inglês durante anos — e 

isso signifi ca que conversei com adolescentes sobre todos os as-
suntos mais mundanos. É essa a beleza dos livros só para ti! Estão 
cheios de todo o tipo de detalhes deliciosos que levam a todo o tipo 
de discussões fascinantes. As peças de Shakespeare são as melho-
res, porque muitos dos seus tópicos favoritos são, no fundo, estes:

SEXO, MORTE   

&
 ARTIMANHAS

2 Não estou à espera que esta situação mude.
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11Ser Rapariga 11

Por falar nisso, sabes que idade tinha a Julieta quando se escapuliu 
em segredo para casar com o seu Romeu? Treze. 

TREZE!
Por isso, quando ouvires alguém a lamuriar-se sobre o facto de os 

jovens de hoje em dia estarem a fi car cada vez piores, ignora-os calma-
mente. Estão errados. Não hesites em usar Romeu e Julieta como prova. 
4. Também falei com uns quantos rapazes. Isso quer dizer que tenho 

informação vinda diretamente da fonte. Posso falar-te um pouco 
sobre o que os rapazes pensam. E adivinha só? Apaguei pilinhas 
desenhadas em cadeiras. E testículos peludos também. 
Além disso, prometo não falar contigo como se ainda comesses papas 

Cerelac — vou ser muito contigo. 
Mas antes de seguirmos em frente, vou-te contar um segredo pessoal. 

Eu era uma porcaria a ser uma adolescente. 

UMA PORCARIA.
Ou pensava que 

era. E se pudes-
se voltar atrás 
no tempo e dizer 
à «eu» de treze 
anos que um dia, 
lhe iria ser confi ada 
a importante tarefa 
de escrever este livro, 
rir-me-ia bem alto na 
minha cara de meia-
-idade e diria:

Ninguém me iria 
deixar escrever um 
livro desses. Ainda 

nem sequer uso 
soutien!
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12 Ser Rapariga12

E este triste facto era completamente verdadeiro. E é por isso que eu 
achava que era uma porcaria a ser adolescente. 

Uma porcaria, uma ova!

A verdade
O que estás prestes a ler de seguida é, provavelmente, a frase mais im-
portante que jamais escrevi. 

Certifi ca-te apenas que és um ser humano bastante decente e vai tudo 
correr bem.

OK, avancemos.
Então é fácil, certo? Não há possibilidade de errar nisto de ser uma 

rapariga?
Hmmm. Não exatamente.
Quando atingires uma certa idade, ser rapariga é, na realidade, bas-

tante complicado. Provavelmente, já descobriste isto por ti própria.
Começa a fi car complicado no exato momento em que és lançada ao 

mundo. Se calhar, até antes. Se calhar, começa no momento em que o 

Não existe 
maneira certa 
nem errada 
de ser uma 
rapariga.
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13Ser Rapariga 13

médico, a enfermeira ou a parteira apontam para uma mancha desfoca-
da no ecrã do computador — essa mancha és tu, já agora — e diz: «Oh, 
vai ser uma menina».3 

Porque é nessa altura que começa A Pressão.
Preciso de fazer aqui uma pausa para apresentar o meu grupo de foco. 

É um grupo de cerca de 60 alunos do 12.º ano — rapazes e raparigas 
— que me ajudaram ao partilhar as suas experiências de crescimento. 
As raparigas do grupo também responderam às três questões que se 
seguem:
1. Quais são as três melhores coisas em ser-se uma rapariga?
2. Quais são as três piores coisas em ser-se uma rapariga?
3. Que conselho darias ao teu «eu» de treze anos?

Aqui estão algumas das respostas para a segunda pergunta:

3  Se estiveres a ler isto e calhar de seres um rapaz ou um homem, é pouco provável que alguém 
tenha dito isso. Mas deixa-me aproveitar esta oportunidade para ter FELICITAR já por seres 
fi xe e curioso o sufi ciente para leres um livro chamado Ser Rapariga. Obrigada, cavalheiro. 
Eu te saúdo.

 pressão para ter boa aparência

- a pressão para ter uma boa 
aparência é avassaladora

- pressão para ser qualquer 
pessoa menos tu própria

- pressão para ser 
«mais menina» e bonita

- pressão para ter um «namorado»
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14 Ser Rapariga14

Reparaste em algum padrão? Pois, é a palavra começada por «P».4 
Apareceu uma, e outra, e outra vez.

Então, de onde raios vem toda esta pressão? 
Bem, é nesta altura que nos deparamos com algo muito importante...

4  Por falar nisso, outra palavra começada por «P» também foi muito mencionada. Dou-te um 
tampão de prémio se adivinhares qual foi.

portante
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15Ser Rapariga 15

Género e Identidade
As pessoas pertencem a vários grupos. Por vezes, juntam-se a alguns 
mais pequenos, como um clube de arte, uma equipa desportiva, ou 
os escuteiros. E outros grupos limitam-se a reclamá-las na mesma. 
Estes são os grupos grandes. Como a classe operária ou a classe média. 
E ser português, ou inglês, ou americano. Ou, talvez, também ser negro, 
ou asiático, ou judeu. Todos estes grupos podem ser chamados de co-
munidades ou sociedades. E o maior de todos tem tantos membros que 
não precisa de nenhum rótulo extra, nem de explicação. Chamam-lhe, 
apenas, a sociedade. 

A sociedade tem opiniões sobre tudo. Tem, de facto, opinião sobre o 
que é ser-se rapariga. Por isso, a partir do momento em que se descobre 
o nosso sexo, a sociedade começa a bombardear-nos com mensagens 
sobre como deve ser a nossa aparência e comportamento. Estas men-
sagens são-nos enviadas através da televisão, revistas, livros, fi lmes e 
também pelos nossos familiares e amigos. A razão pela qual recebemos 
estas mensagens é muito complicada — mas é, na maior parte, uma 
lembrança dos velhos tempos em que os rapazes tinham de lutar contra 
mamutes peludos e animais selvagens e as raparigas tinham de fi car na 
caverna a tomar conta dos bebés.

g p g
és.
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16 Ser Rapariga16

Em termos bastante básicos, funciona um pouco como isto:

Este sistema de natureza + educação = identidade de género fun-
ciona como um relógio para algumas pessoas, mas também cria muita 
pressão sobre outras. De facto, muitos de nós iremos sentir que estamos 
sob algum tipo de pressão a certa altura das nossas vidas — porque 
nem sempre nos entusiasmamos com as coisas que nos dizem que 
devemos gostar. E talvez nem a nossa aparência seja a que pensamos 
que deva ser. Esta experiência de nos sentirmos um pouco pressionados 

Este sistema de natureza + educação = identidade de género fun

+

NÃO 
É UMA FÊMEA. 

ENTÃO, TIPICAMENTE, 
IRÁ SER MAIS PEQUENA, 
COM UM TOM DE VOZ 
MAIS AGUDO E COM 

MENOS PELOS.

VERIFICAR SE TEM UM PÉNIS OU NÃO.

FORMA DE VIDA HUMANA DETETADA. 
VERIFICAR SE TEM BATIMENTO CARDÍACO.

NATUREZA
O NOSSO SEXO 

É DECIDIDO BIOLOGI-
CAMENTE. NÃO TEMOS 
QUALQUER CONTROLO 
SOBRE COMO SOMOS 

FISICAMENTE.

ENCORAJAR O INTERESSE 
POR COISAS AZUIS, 
COISAS PARA CONS-

TRUIR, PARA DEMOLIR, 
FUTEBOL, CARROS, 
COMPUTADORES, 

CALL OF DUTY E CORTES 
DE CABELO CURTOS.

ENCORAJAR O 
AMOR POR COISAS 

COR DE ROSA, 
COISAS BRILHANTES, 

COISAS MACIAS, 
CUPCAKES, VESTIDOS, 
CABELOS COMPRIDOS, 

SING PARTY 
E DANÇA COMIGO.

EDUCAÇÃO
A SOCIEDADE 

ENCORAJA MACHOS 
E FÊMEAS A 

COMPORTAR-SE 
DE DETERMINADA 

FORMA. 

SIM 
É UM MACHO E, 

TIPICAMENTE, IRÁ CRES-
CER E SER MAIOR DO 

QUE UMA FÊMEA, COM 
UMA VOZ MAIS GRAVE 
E MAIS PELO FACIAL.

= IDENTIDADE DE GÉNERO 
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17Ser Rapariga 17

e um pouco diferentes é muito comum. Por isso, se o cor de rosa e as 
coisas brilhantes não forem a tua cena, não te preocupes. Veste de bom 
grado as tuas calças camufl adas com bolsos de lado. Não estás sozinha.

SER TRANSGÉNERO

Muito ocasionalmente, a pressão é bem mais séria. Imagina acordar 
todos os dias e pensar: «Oh, meu Deus! Sinto-me presa no corpo erra-
do!» Porque é que isto acontece? Ninguém sabe, realmente. Mas não 
te esqueças que o género é algo largamente formado pela sociedade e 
não nos oferece muitas hipóteses. Somos todos cuidadosamente rotula-
dos como sendo ou uma miúda ou um tipo. Mas não somos nós quem 
escolhe esses rótulos e nem somos nós quem escolhe o nosso corpo. 
É outra vez a história do poncho esquisito — estamos colados a eles 
quer queiramos quer não. Então, e se tiveres todos os traços físicos de 
um rapaz e te sentires uma miúda? Ou o contrário? E se sentires mesmo 
que nasceste com o corpo errado?

É assim que algumas pessoas se sentem constantemente. Chama-
-se a isto ser transgénero. Muitas das pessoas que se encontram nesta 
posição estão tão convencidas de que houve um erro qualquer que 
estão dispostas a passar por uma cirurgia que resolva a situação. Trata-
-se de uma grande decisão e é necessária grande coragem para levá-la 
até ao fi m.

Se estás a ler isto agora e reconheces estes sentimentos, não te de-
batas com tudo isto sozinha. FALA COM ALGUÉM EM QUEM CONFIES. 
Ou, se for demasiado assustador, entra em contacto com os colabora-
dores da ILGA (www.ilga-portugal.pt). É uma associação que apoia e 
defende pessoas com problemas de identidade de género. 

Podes encontrar o contacto no fi m deste livro. 
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18 Ser Rapariga18

Mas, para a grande maioria, a pressão está mais próxima de algo 
assim:

Tenho o cabelo / 
dentes / pernas /

sobrancelhas 
erradas?

Porque não 
se parecem 

nada com os da 
Beyoncé . . . 
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19Ser Rapariga 19

E, quando damos conta, estamos a julgar-nos a nós próprias — e 
talvez estejamos a julgar outras pessoas também. Assim:

Sabes ser uma rapariga?
Marca o quadrado se …

gostas de cor-de-rosa

fi cas com ar ousado de camisola de alças fi nas

consegues andar sem esforço de saltos muito altos

tens cabelo longo e lustroso 5 

consegues aplicar o eyeliner só com uma mão

sentes-te como peixe na água no dia de São Valentim

Mas — como sempre – julgar o quanto és boa a ser uma rapariga 
não é assim tão simples. Dito isto, se assinalaste seis dos seis quadra-
dos, fantástico! Ajeita as tuas alças fi nas, afasta o teu cabelo lustroso 
para trás e continua a fazer a tua cena da maneira que és. Não há, 
defi nitivamente, nada de errado em ser o tipo de rapariga que a so-
ciedade adoraria que todas nós fossemos. Mas é útil lembrar que: 

HÁ OUTROS 
MODELOS DISPONÍVEIS.

5  Li esta palavra um bilião de vezes em frascos de champô. Fui agora ver ao dicionário. Signifi ca 
esplêndido, fantástico e brilhante.
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20 Ser Rapariga20

As raparigas e os rapazes não são feitos de massa de biscoito e não 
saímos todos da mesma forma. Não importa se não nos parecemos com 
as pessoas que aparecem nos fi lmes ou nos anúncios e também não im-
porta se não nos identifi camos nada com elas. A verdade é que somos 
todos diferentes. E alguns rapazes gostam de cor de rosa, e algumas 
raparigas gostam de colecionar cromos de futebol, e algumas pessoas 
têm nariz torto, e algumas raparigas de 13 anos usam tops. O certo e o 
errado não entram nesta equação.6

Por isso, se não marcaste os seis quadrados, ou se não assinalaste 
nenhum — isso também é fantástico! Porque há milhares de maneiras de 
se ser uma rapariga. A tua maneira única de o ser é uma delas.

6 Desde que tentemos ser um ser humano decente. Ninguém gosta de um parvalhão.
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22  Uma Breve História Das Mulheres22

Os desequilíbrios de poder entre 
géneros
Por muito que os meus dedos queiram cair enquanto escrevo isto, não 
seria correto para ninguém escrever um livro chamado Como ser uma 
rapariga sem apontar este    

horrivel
inevitável

Vivemos num mundo de homens.

Disse-o baixinho para tentar fazer com que fosse menos traumático de 
ler. Mas aqui está: a realidade. Os oceanos são molhados e os desertos 
são secos e nós, raparigas, vivemos num mundo dominado por homens.

Não é justo, eu sei. De facto, se pensares muito nisso, arreganham-
-se-te os dentes. Porque a culpa não é tua. Por outro lado, não comeces a 
odiar todos os homens do planeta, porque a culpa também não é deles. 

As coisas são como são. Por agora.
Durante muito tempo, a situação tem sido esta. Suponho que se trata 

de outra lembrança dos tempos longínquos, bem longínquos, quando 
vivíamos todos em cavernas. Era absolutamente essencial ser-se capaz 
de caçar animais selvagens e carregar pesados pedaços de carne para 
alimentar a família — porque os supermercados e as lojas da esquina 
ainda não tinham sido inventados. Mas também era preciso que alguém 
fi casse na caverna a tomar conta das crianças — porque as creches 

e

facto,
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23 Uma Breve História Das Mulheres 23

também ainda não existiam. Por isso, os homens iam matar os ani-
maizinhos e voltavam com a carne, e as mulheres fi cavam na caverna. 
Estes tornaram-se os seus papéis de género. Isso também queria dizer 
que enquanto as mulheres passavam todos os segundos do dia a tratar 
das crianças, os homens tratavam de tudo o resto. Isso dava-lhes poder. 
O poder nas mãos dos homens das cavernas errados pode criar uma 
sociedade desigual, onde os homens têm mais oportunidades de im-
pingir as suas opiniões pelo mundo inteiro do que as mulheres. A isso 
chama-se...

íbrio Desequilí
erde pode
rode géner

Eeeh... 
podemos parar

 com isto, 
agora?

Só se me 
fizeres 

um cafezinho, 
querida.
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24  Uma Breve História Das Mulheres24

As sociedades podem levar muito tempo a mudar.
Vamos fazer aqui uma pausa. Preciso que leias as palavras seguintes 

em voz alta. É importante.

É bom gostar de rapazes.
Tal como nós, eles não pediram este 

desequilíbrio de poder de género.
Talvez estejas a pensar: «Sim, mas o que tem que ver com isto um 

qualquer homem das cavernas com mania do poder? O mundo seguiu 
em frente.»

Sim, seguiu. Mas apenas recentemente. Ora pensa. Quantos homens 
imensamente famosos de há tempos muito idos consegues nomear?

Bem, para começar temos: 

Leonardo da Vinci, Júlio César, William Shakespeare, Capitão 
James Cook, Cristóvão Colombo, Infante D. Henrique, Abraham 
Lincoln, Ludwig van Beethoven, o Profeta Maomé, Afonso 
Henriques, Isaac Newton, Luís Vaz de Camões, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Napoleão Bonaparte, D. João II, Jesus, 
D. Nuno Álvares Pereira, Fernando Pessoa, Átila, o Huno, Vlad, 
o Empalador, George Washington, Marco Polo, Pedro Álvares 
Cabral...  

Podia continuar.
Mas tenta fazer uma lista de mulheres imensamente famosas que vi-

veram há uma data de anos, e a coisa torna-se muito mais difícil. 

Isabel I de Inglaterra, D. Maria Pia, Charlotte, Anne e Emily 
Brontë, Ana Bolena, Maria Antonieta, Joana d´Arc... hmm... 

Isabel I de Inglaterra, D. Maria Pia, Charlotte, Anne e Emily 
Brontë, Ana Bolena, Maria Antonieta, Joana d´Arc... hmm... , , ,

Leonardo da Vinci, Júlio César, William Shakespeare, Capitão 
James Cook, Cristóvão Colombo, Infante D. Henrique, Abraham 
Lincoln, Ludwig van Beethoven, o Profeta Maomé, Afonso 
Henriques, Isaac Newton, Luís Vaz de Camões, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Napoleão Bonaparte, D. João II, Jesus, 
D. Nuno Álvares Pereira, Fernando Pessoa, Átila, o Huno, Vlad, o
o Empalador, George Washington, Marco Polo, Pedro Álvares r
Cabral...  

P di ti

Pag 021-036 Cap2.indd   24Pag 021-036 Cap2.indd   24 5/19/16   11:46 AM5/19/16   11:46 AM

Process BlackProcess Black



25 Uma Breve História Das Mulheres 25

E esta é uma lista pouco satisfatória porque Isabel I e D. Maria ape-
nas se tornaram rainhas porque não tinham um irmão que governasse o 
país em vez delas. E Charlotte, Anne e Emily Brontë primeiro escreveram 
livros sob os nomes Currer, Acton e Ellis Bell para que os seus leitores não 
soubessem que estavam a ler as palavras de mulheres. E Ana Bolena e 
Maria Antonieta são conhecidas, principalmente, por terem sido casadas 
com reis e lhes terem sido cortadas as cabeças. E Joana d´Arc é famosa 
por se vestir de homem e ter sido queimada na fogueira. Nada disto 
auspicia boas notícias para as raparigas.

É claro que existem outras mulheres famosas que podiam ter sido 
adicionadas à lista, mas não tantas quanto as que deviam ser, nem por 
sombras. E nem é por as mulheres não terem sido interessantes nos 
tempos passados, é só porque, muitas vezes, não tinham a hipótese 
de contar as suas histórias. A história é, na realidade, a história deles. 
Durante muito tempo, era escrita quase exclusivamente por homens, 
sobre homens.  

Se tudo isto te começa a fazer espécie, preciso que respires bem fundo 
e digas mais umas palavras em voz alta:

Os rapazes 
são necessários 

e bons para a nossa 
existência futura. 

Percebeste?
Ok, vamos continuar. 
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As sufragistas
Felizmente, as coisas estão a mudar. Desde a Primeira Guerra Mundial, 
o desequilíbrio de poder de género foi xzmais ou menos nivelado. E isso 
tem muito que ver com um grupo de mulheres conhecidas por sufragis-
tas. Estas mulheres eram feministas.7 Viveram nos fi nais do século XIX e 
inícios do século XX e fi zeram uma campanha barulhenta — e por vezes 
muito violenta — pelo direito das mulheres ao voto. Em 1913, uma 
mulher inglesa, Emily Wilding Davison, chegou mesmo a morrer pela 
causa. Segurando uma bandeira sufragista, pôs-se à frente do carro de 
corrida do Rei Jorge V no Dérbi de Epsom e foi esmagada pelos cascos 
dos cavalos. Durante a sua vida, Emily Wilding Davison nunca teve a hi-
pótese de ter algo a dizer sobre a forma como o seu país era governado. 
Felizmente, graças a ela e outras sufragistas pelo mundo fora, a maioria 
dos países — mas não todos — permitem agora que as mulheres votem.  

7   Uma feminista é alguém que acredita na igualdade dos sexos.

Urra
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Por isso, quando fores mais velha e todos os políticos estiverem a 
dizer disparates e não te quiseres dar ao trabalho de te arrastar até às 
urnas para votar, o mais correto é fazê-lo na mesma — pela Emily.

Mas ei! Acorda, avozinha!
Estamos no século XXI!

Pois estamos. Mas a luta pela igualdade ainda não acabou.

Sexismo
Ainda existe muito sexismo esquisito a rondar por aí. Sabias que o 
homem médio ainda ganha um bom pedaço mais que a mulher média? 
Em 2012, a capitã da equipa de futebol feminino de Inglaterra disse a um 
jornal que o que ela ganhava com o futebol num ano era o mesmo que 
um jogador da Primeira Liga Inglesa ganha num único dia. 

É fora de jogo, sem dúvida!

Já agora, estou a falar de Casey Stone. Jogou futebol pela 
Inglaterra mais de cem vezes e fez parte da equipa que che-
gou à fi nal do Campeonato Europeu da UEFA em 2009 e aos 
quartos de fi nal do Campeonato Mundial em 2007 e em 2011. 
Foi também capitã da equipa que participou nos Jogos Olím-
picos de Londres. Com todos estes sucessos alcançados, se-
ria de esperar que o nome dela fosse mais conhecido, certo?

homem médio ainda ganha um bom pedaço mais que a mulher média? 
Em 2012, a capitã da equipa de futebol feminino de Inglaterrap q p g disse a um 
jornal que o que ela ganhava com o futebol num ano era o mesmo que 
um jogador da Primeira Liga Inglesa ganha num único dia.

É fora de jogo, sem dúvida!

Já agora, estou a falar de Casey Stone. Jogou futebol pela 
Inglaterra mais de cem vezes e fez parte da equipa que che-
gou à fi nal do Campeonato Europeu da UEFA em 2009 e aos 
quartos de fi nal do Campeonato Mundial em 2007 e em 2011. 
Foi também capitã da equipa que participou nos Jogos Olím-
picos de Londres. Com todos estes sucessos alcançados, se-
ria de esperar que o nome dela fosse mais conhecido, certo?
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Sexismo no dia a dia
Podes ter ouvido falar nesta expressão. Isso é porque tem 

sido usado como um meme para expor a discriminação sexual 
e desigualdade no dia a dia. Esta simples ideia permite às mu-
lheres de todo o mundo falar sobre as implicâncias, aborreci-
mentos e, às vezes, do tratamento completamente injusto que 
possam receber no dia a dia. Uma mulher escreveu um tweet 
a dizer que não lhe foi permitido alugar um barco quando es-
teve de férias em Corfu. A razão? Era uma mulher e, como tal, 
«mais propensa a ter um acidente»! Outra mulher escreveu 
que lhe disseram para comer mais porque «os homens gos-
tam de ter carne por onde agarrar». A outra disseram que era 
demasiado obcecada com o trabalho porque não era casada e 
não tinha fi lhos. 

Desde dezembro de 2014 que @EverydaySexism tem cerca 
de 200 mil seguidores no Twitter. Não tenho a certeza se isto 
é emocionante ou depressivo. Mas, certamente, diz-nos que 
as mulheres não estão prontas para deixar que o comporta-
mento sexista continue a passar por comportamento normal. 
Podes saber mais sobre a campanha Everyday Sexism em 
www.everydaysexism.com.

Temo que não se trate apenas das ações das pessoas. O sexismo está 
em todo o lado. Até nas palavras que dizemos. Na universidade podes 
estudar para te tornares Bacharel em Letras. Ou Bacharel em Ciências. 
Se estudares um pouco mais, podes tornar-te Mestre em Letras ou Ciên-
cias. E tudo o que não tenha sido arrancado do solo, ou crescido de uma 
planta, ou que não tenha respirado, ou arrotado, ou piscado os olhos, 
é descrito como sendo feito pelo Homem.

Sexismo no dia a dia
Podes ter ouvido falar nesta expressão. Isso é porque tem 

sido usado como um meme para expor a discriminação sexual e
e desigualdade no dia a dia. Esta simples ideia permite às mu-
lheres de todo o mundo falar sobre as implicâncias, aborreci-
mentos e, às vezes, do tratamento completamente injusto que 
possam receber no dia a dia. Uma mulher escreveu um tweet
a dizer que não lhe foi permitido alugar um barco quando es-
teve de férias em Corfu. A razão? Era uma mulher e, como tal, 
«mais propensa a ter um acidente»! Outra mulher escreveu 
que lhe disseram para comer mais porque «os homens gos-
tam de ter carne por onde agarrar». A outra disseram que era 
demasiado obcecada com o trabalho porque não era casada e 
não tinha fi lhos. 

Desde dezembro de 2014 que @EverydaySexism tem cerca 
de 200 mil seguidoresg  no Twitter. Não tenho a certeza se isto 
é emocionante ou depressivo. Mas, certamente, diz-nos que 
as mulheres não estão prontas para deixar que o comporta-
mento sexista continue a passar por comportamento normal. 
Podes saber mais sobre a campanha Everyday Sexism em 
www.everydaysexism.com.

Temo que não se trate apenas das ações das pessoas. O sexismo está 
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Provavelmente, também já reparaste noutra situação linguística, na 
escola, completamente injusta. Sabes aquela rapariga que já teve uns 
quantos namorados? Pois. Tu sabes quem é. A rapariga a quem chamam 
vadia, vagabunda, cabra, oferecida e vaca?

Agora pensa no João Todo-Bom — aquele rapaz que não consegue 
mantê-lo dentro das calças. O que lhe chamam a ele?

 

* GARANHÃO *

João
Todo-Bom
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Sim, amigas — a vida é uma cabra. A melhor coisa que podemos 
fazer é passar por cima e atirar com os insultos para o lixo. Ups...

Aí vêm as raparigas
Este capítulo está quase a acabar, mas não quero mesmo que te vás 
embora a sentir-te deprimida. Ou desiludida. Ou enganada. Ou a bater 
com os pés de fúria. E não quero, certamente, que te dirijas furiosamente 
ao teu irmão / namorado / pai / tio / amigo e lhe dês um bom raspanete. 
Por isso, vamos sentir-nos positivas e fortes e pensar nas coisas boas. 
Hoje em dia, a maioria das pessoas — mulheres e homens — fazem o 
que podem para tornar o equilíbrio do poder de género num balancé 
muito mais equilibrado. 

E vou esforçar-me ao máximo por isso, agora, ao aproveitar esta opor-
tunidade para dar a conhecer os nomes de algumas das muitas mulheres 
brilhantes que parecem ter sido engolidas pela História.  

é uma cabra. A melhor coisa que podemos 
atirar com os insultos para o lixo. Ups...
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SEIS MULHERES A RECORDARSEIS MULHERES A RECORDAR

Só porque ela tem o melhor nome, 
vamos começar por Ada Lovelace 
(1815-1852), uma matemática in-
glesa. É muitas vezes descrita como 
tendo sido a primeira programadora 
de computadores do mundo.

Só p
vamos 
(1815-1
glesa. 
tendo s
de com

Nascida na Guarda (1878-1911), Carolina Beatriz 
Ângelo foi, após uma batalha ganha em tribunal 
contra o poder político, a primeira portuguesa a 
votar, feito destacado pela Imprensa europeia. Foi 
médica (a primeira mulher a operar em Portugal), 
sufragista e fundou a Associação de Propaganda 
Feminista. Republicana, faleceu ainda em 1911 
poucos meses depois de ter votado para a 
Assembleia Nacional Constituinte. 
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NOTÍCIA 
DE ÚLTIMA HORA 

No período entre ter escrito as palavras acima e a 
publicação do livro, a Casa da Moeda Inglesa anunciou 

a cunhagem de uma nova moeda com a cara de 
Edith Cavell. Quando leres isto, a moeda comemorativa 

de 5 libras já estará em circulação.

IUPI!!!

NOTÍCIA 
DE ÚLTIMA HORA

No período entre ter escrito as palavras acima e a 
publicação do livro, a Casa da Moeda Inglesa anunciou 

a cunhagem de uma nova moeda com a cara de 
Edith Cavell. Quando leres isto, a moeda comemorativa 

de 5 libras já estará em circulação.

IUPI!!!

Uma grande mulher que 
não deve ser esquecida é 
Edith Cavell (1865-1915), 
enfermeira britânica que 
vivia na Bélgica quando 
começou a Primeira Guerra 
Mundial. Em vez de fugir de 
volta para Inglaterra, conti-
nuou a trabalhar na Bélgica 
e salvou as vidas de muitos 
soldados britânicos, belgas 
e franceses. Em 1915, foi 

acusada de ajudar soldados a escapar da Bélgica durante a ocupação 
alemã e foi presa. Dois meses depois, foi executada por um pelotão de 
fuzilamento. Na noite anterior a ser morta, disse: «Não devo sentir ódio 
nem ressentimento por ninguém.» Mais uma mulher corajosa e notável! 
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Outra verdadeira he-
roína foi Harriet Tubman 
(c. 1820-1913). Era uma 
mulher afro-americana 
que nasceu escrava mas 
— aos 29 anos — fu-
giu. Seria de esperar que, 
depois disso, se pusesse 
a descansar à sombra da 
bananeira, certo? Encon-
trar um belo sítio à beira-

-mar e viver a vida calmamente. Harriet não. Tinha assuntos por resolver. 
Arriscando a vida, voltou várias vezes aos estados esclavagistas na 
América e guiou mais de trezentos outros escravos para a liberdade 
através de uma rede de casas seguras conhecida por Caminhos-de-Ferro 
Clandestinos. Harriet Tubman é famosa por ter dito: «Nunca perdi um 
passageiro.» 

Se não sabes que Neil 
Armstrong foi o primeiro 
homem a pisar a Lua, há 
boas hipóteses de viveres 
no mundo da lua. Mas 
sabes quem foi a primei-
ra mulher a ir ao espaço? 
Não? Bem, foi uma cosmo-
nauta russa — astronauta, 
se preferires — chamada 

Valentina Tereshkova (nascida em 1937). Valentina foi ao espaço a 16 
de junho de 1967 numa nave chamada Vostok 6. Agora já sabes. 
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Todas estas mulheres fazem par-
te da História das Mulheres. Mas muitas mais estão a deixar a sua 
marca no mundo atual. Eis algumas delas.

SEIS MULHERES QUE 
NÃO SERÃO ESQUECIDAS

Qualquer lista de mulheres incríveis seria uma treta completa se não 
começasse por Malala Yousafzai. Aos 15 anos, Malala foi atingida a tiro 
por talibãs armados só porque queria ir à escola. Por incrível que pare-
ça, sobreviveu e fez uma campanha AINDA MAIS FORTE pelos direitos 
das raparigas à educação. Em 2014, ainda com apenas 18 anos, Malala 
tornou-se a pessoa mais jovem de sempre a receber o Prémio Nobel 
da Paz. Esta adolescente deve ser um dos seres humanos mais fortes e 
corajosos do mundo.

SEIS MULHERES QUE 
NÃO SERÃO ESQUECIDAS

SE S M ERES Q ESE S M

Por último, vou terminar esta lis-
ta de heroínas femininas com Hedy 
Lamarr (1914-2000), uma atriz 
austríaca que também inventou um 
«sistema de comunicações secreto». 
Além de se tratar de um aparelho 
útil em tempo de guerra, formou 
também a base daquela engenhoca 
jeitosa chamada wi-fi . Para além de fi
ser incrivelmente inteligente, Hedy 
Lamarr também era bastante co-
nhecida por ser incrivelmente bela. 
Tinha tudo na vida..
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Outra pessoa com bastante girl power é Angela Merkel, Chanceler 
da Alemanha, o que, de facto, faz dela uma pessoa muito poderosa e 
importante.

Depois temos mega estrelas da pop como Beyoncé e Adele. São am-
bas tão famosas que nem precisam de apelido. Mas a melhor coisa 
deste duo poderoso não é a sua fama, nem os biliões de discos vendidos, 
nem o dinheiro — é o facto de estarem claramente a mandar em tudo 
o que fazem. Ninguém se atreveria a mandar nelas.

As mulheres também estão à frente do mundo dos livros. Se pesquisa-
res «livros para adolescentes mais vendidos» no Google, o mais provável 
é que te apareçam dois nomes à frente dos outros todos: JK Rowling 
e Suzanne Collins. Há uns tempos, muitas pessoas acreditavam que os 
rapazes não iriam gostar de ler livros escritos por mulheres.8 Creio que 
estas duas desfi zeram essa ideia por completo. 

8  Talvez seja por isso que Joanne Kathleen Rowling decidiu usar as suas iniciais em vez do seu 
nome. Por outro lado, pode ser que tenha achado que JK soava melhor. Qualquer que seja o 
caso, porque não? Afi nal de contas, são as iniciais dela. Pode usá-las da maneira que quiser. 
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Então, onde é que tudo isto nos deixa?

NUM LUGAR

 BASTANTE

 EXCITANTE
É aí que nos deixa.
Este mundo ainda pode ser um pouco um mundo de homens, mas o 

futuro parece cada vez melhor.
És uma rapariga do hoje e uma mulher do amanhã.
O futuro é teu. Agarra-o com as duas mãos.
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