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MULHER DE VERDADE 

 

 

O que é Ser Mulher? Há tantas definições, pensamentos e divergências sobre a 

Mulher que às vezes nos perdemos diante de um turbilhão de informações.  

Para alguns, mulher é aquele corpo escultural, dotado de medidas exatas e 

curvas perfeitas, como a famosa Gisele Bündchen. Pode ser também aquela “loirassa 

gostosona”, com silicone nos peitos, bumbum arrebitado e lábios carnudos, que serve de 

inspiração para o sexo oposto, invadindo suas fantasias.  

Para outros, mulher é aquela que não têm direito de falar, de expor suas idéias, 

suas vontades e desejos, deve ser submissa e estar à mercê do homem. Enquadram-se 

aqui os conservadores ou limitados, aqueles que não conseguiram evoluir, quebrar 

padrões e desfrutar de tudo que uma Mulher pode tornar-se. 

Para mim, Mulher de verdade é aquela que acorda todos os dias e precisa pegar 

dois ônibus para chegar ao trabalho, que enfrenta TPM, filho doente e marido exigente. 

Mulher de verdade é aquela guerreira, que mesmo sofrendo preconceitos, expões suas 

idéias, luta por seus direitos e vence. Mulher de verdade é aquela poderosa, que não têm 

medo da vida, que se olha no espelho e diz: Eu posso! E sai à rua no salto alto, 

maquiada, maravilhosa e em busca de seus ideais.  

Mulher de verdade é a profissional que realiza seu trabalho com competência e 

vigor, é diferencial no mercado porque consegue visualizar o mundo de diferentes 

maneiras. Mulher de verdade é sensível, sonhadora. E falo aqui de sonho numa 

conotação diferente da fantasia. Quem tem sonhos busca, traça um plano, têm objetivos 

e enfim alcança. A fantasia fica no campo imaginário, a pessoa quer, mas não faz nada 

para conseguir. A Mulher de verdade não, ela batalha até o fim e consegue. Bom, e se 

não conseguir, pode dizer “eu tentei!”. 

Mulher de verdade sabe ser sensual, quando quer. Mesmo não tendo um corpo 

de top model, pois está marcado pelas transformações naturais da vida, de ser mãe e 

mulher, bota sua camisola sexy e se entrega sem medo. Mulher de verdade é sensível, 

chora por qualquer coisa, mas também sabe ser forte quando é preciso. 

Mulher de verdade é aquela que têm o poder de gerar em seu ventre um ser 

humano, amamentar e cuidar dele desde o seu nascimento até a vida adulta. E mesmo 

depois que esse a deixa, para viver a sua vida, ela continua a se preocupar com ele todos 

os dias.  

Mulher de verdade é amiga, companheira de todos os momentos, que não se 

importa de ficar horas ao telefone consolando alguém que chora do outro lado, ou 

escutar pacientemente o amigo que lhe relata seus problemas e pede ajuda. Mulher de 

verdade ajuda mesmo, seus amigos, filhos, seu companheiro, pai, irmão, vizinho, 

crianças carentes... 

Mulher de verdade é toda brasileira, mulata, branca, negra, ruiva, que não têm 

medo, têm peito, encara a vida de frente e não fica a se esconder atrás do muro ou em 

cima dele. Mulher de verdade canta, chora, ri, é bagunceira, arteira, responsável, feliz. 

Eu amo ser Mulher (de verdade). 
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