
 

 

 
 

 

Existem homens legais. Existem homens babacas. Existem mulheres legais. Existem mulheres babacas. 

Sabe qual a diferença entre o homem babaca e a mulher babaca? Que os dois vivem em um mundo em que 

tudo bem o cara ser um babaca porque assim que ele faz o mínimo que uma pessoa legal faria, ele recebe 

palmas, prêmios e homenagens. Como a que a Risqué, marca de esmaltes, acaba de fazer. 

 

Eles criaram uma linha de esmaltes que só fortalece o que expliquei acima: basta o homem fazer o mínimo. 

A linha é sobre homens que as mulheres amam – me deixem fora dessa – e conta com nomes como “André 

fez o jantar” e “Fe mandou mensagem”. Gente, sério, é só isso que uma mulher deve esperar de um cara? 

Isso é o mais legal que um cara pode ser? Não, né.  

 

A gente acha legal um cara que fala em alto e bom som que o chefe passou dos limites ao gritar com uma 

funcionária. A gente acha um tesão um cara que fala pros amigos deixarem de ser idiotas e que parem de 

julgar as mulheres. A gente fica maluca com caras que nos respeitam, escutam e não questionam nossas 

decisões.  

 

Fazer o jantar, pedir em casamento, dizer que ama, mandar flores ou mensagens e chamar para sair não é 

nada demais. Ou pelo menos não deveriam ser. Se o cara gosta de você, ele responde suas mensagens, vocês 

saem, o relacionamento vai sendo construído, nasce o amor e vocês casam – ou não também, porque nem 

todo mundo quer as mesmas coisas, claro -, mas nada disso o torna um salvador da pátria, apenas o torna um 

cara que faz o que a sociedade espera dele: o mínimo. Esses caras são apenas caras normais, caras que todo 

homem pode ser, basta estar interessado em agradar alguém - ou querer algo em troca. 

 

E aí está toda a besteira: se nossa sociedade aplaude atitudes tão minúsculas por que um homem vai fazer 

algo além disso? Ele é reconhecido como cavalheiro por dar bom dia, enquanto uma mulher precisa se matar 

de sorrisos e gentilezas para ser considerada agradável. Tem algo errado aí, gente! 

 

Mãe solteira é vagabunda. Pai que troca fralda é o máximo. Mulher que diz o que pensa é mal comida. 

Homem que diz o que pensa é incisivo. Mulher que transa com quem tem vontade é vadia, homem que faz o 

mesmo tá aproveitando bem a vida. Mãe que trabalha demais é relapsa com os filhos, pai que trabalha oito 

horas diárias e sai para beber com os amigos depois do trabalho merecia uma folga. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A gente já vive diariamente essa diferenciação, essas medidas diferentes entre homens e mulheres. A gente 

quer uma linha de esmalte com nomes de mulheres que mudaram o mundo – tem várias, gente, mas elas são 

escondidas porque a história é escrita por homens -, uma linha de elogios - “você está linda hoje”, “você não 

precisa emagrecer”, “seu cabelo está um arraso” - ou que tal uma linha com heroínas da vida real - “Márcia 

sustenta dois filhos sozinha porque Miguel não paga pensão”, “Joana escolheu não ser mãe porque nunca 

sentiu esse desejo”, “Aline é lésbica e não deve satisfações a ninguém”, “Bianca ama seu corpo e ignora as 

capas de revista”, “Carla não aceita mais assédio na rua e chama a polícia” -, que tal?  

 

A campanha é horrível e mega ofensiva? Não, a gente já viu coisas MUITO piores. Só que também não 

precisamos que reforcem o que sentimos na pele. A gente não precisa que uma marca que, teoricamente, 

deveria nos entender e conhecer, faça esse tipo de besteira e nos represente dessa maneira fútil e superficial. 

E não precisamos MESMO que os homens achem que fazer o mínimo basta – porque, olha, não basta não. 

Os homens deveriam se envergonhar e ficar tão bravos quanto a gente quando os medem pelo mínimo e não 

pelos exemplares incríveis que circulam por aí. Mulheres, esse é o máximo que vocês esperam de um 

homem? Não, né? 


