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Resumo:  Desde a sua origem como movimento organizado pela luta por direitos para as

mulheres, o Movimento Feminista encontra forte oposição. A ideia de que mulheres são seres

intelectual  e  fisicamente  inferiores,  além outros  de  aspectos  sociais  arraigados  em nossa

sociedade, criou a ideia de que temos um lugar social e biológico, e que opor-se a este papel é

extremamente nocivo para as mulheres – e para a sociedade em geral.  Assim,  o discurso

antifeminista, externalizado de várias formas, por vários mecanismos, é um dos principais

entraves à expansão do movimento feminista. Além disso, devemos observar a presença, nas

relações  sociais  que  envolvem  as  mulheres  –  especialmente  como  protagonistas  –  da

tendência do patriarcado em depreciar a mobilização feminina. Assim, sob a perspectiva da

teoria  de  Pierre  Bourdieu  da  Violência  Simbólica,  pretendemos  analisar  o  discurso

antifeminista ao longo do tempo, nos atendo à sua principal expressão, a depreciação estética

das feministas e do próprio movimento feminista,  utilizando como meio de propagação e

perpetuação do discurso antifeminista a internet, em especial as redes sociais, uma vez que a

internet se constitui, nos dias de hoje, como a principal ferramenta de comunicação, interação

e difusão do conhecimento e de ideais entre os mais diversos grupos presentes na sociedade. 
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1 INTRODUÇÃO

Ao longo de mais de dois séculos de lutas, o movimento Feminista se debruçou sobre

várias pautas. Desde os direitos individuais ainda em um contexto de Revolução Francesa, no

que algumas teóricas chamam de protofeminismo, com Mary Wollstonecraft  (1792) e seu

“Uma Reivindicação pelos Direitos da Mulher”, passando pelo direito ao voto e às liberdades

políticas, no chamado Feminismo de Primeira Onda, com as sufragistas, em fins do século
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XIX até  a  década  de  1940,  aproximadamente.  Entre  as  décadas  de  1950 e  1990,  vemos

florescer o Feminismo de Segunda Onda, que pauta os direitos e liberdades individuais: o

trabalho,  a  remuneração,  o  corpo  e  o  sexo  estão  entre  as  pautas  destas  feministas.

Especificamente nas décadas de 1960 e 1970 temos a radicalização destas pautas para os

direitos  reprodutivos  e  a  sexualidade.  Avanços  tecnológicos  encabeçam  estas  lutas,

especialmente o advento da pílula anticoncepcional. É a partir da década de 1990 que se inicia

o Feminismo de Terceira Onda, pautando a sexualidade, o gênero e a interseccionalidade do

próprio  movimento  como  bandeiras  de  luta.  Algumas  pautas,  todavia,  permaneceram

imutáveis em mais de um século: a batalha pelo reconhecimento da autonomia das mulheres e

pelo respeito aos seus corpos, seja por si mesmas como pela própria sociedade. 

Assim, juntamente ao desenvolvimento de pautas e bandeiras de luta levantadas por

mulheres ao longo do tempo, também críticas foram feitas a elas. Algumas brandas, outras

extremamente depreciativas. E é neste tipo de crítica, baseando-se nos conceitos estabelecidos

por Pierre Bourdieu em A Dominação Masculina (2012) especialmente a violência simbólica,

que pretendemos uma análise do conteúdo presente no discurso antifeminista, com ênfase nas

redes sociais, tendo como material de análise tanto imagens quanto falas expressas em caixas

de comentários em grandes portais de notícias, sites e redes sociais. 

1.1 Feminismo3 versus Antifeminismo

Ao mesmo tempo em que o movimento feminista se apresenta ao mundo como um

movimento pelos direitos das mulheres, o contraponto também se apresenta. O que, naquele

início, era apenas uma mobilização de repúdio às ideias tidas como impróprias das sufragistas,

com o tempo radicalizou-se e tomou forma, organização e ações. Percebemos a presença mais

efetiva deste contramovimento a partir da Terceira Onda do movimento Feminista, embora

durante a Primeira Onda também estivesse fortemente atuante, com uma presença não tão

marcante na Segunda Onda e  uma atuação grande e  forte  atualmente,  principalmente  em

função das redes sociais e da internet. 

Quando falamos aqui em contramovimento, temos a clareza de que as construções e

mobilizações antifeministas são tão antigas quanto o próprio Movimento Feminista, e têm seu

embasamento nos conceitos e tradições culturais que estão impregnados em nossa sociedade,

especialmente nas que tem o patriarcalismo extremamente arraigado como o Brasil, onde

3 Para melhor compreensão das pautas feministas, consultar: 
GOLDENBERG, Mirian. De Perto Ninguém é Normal. Rio de Janeiro: Record, 2005. 
SORJ, Bila. O Estigma das Feministas. Artigo publicado originalmente no Jornal O Globo, em 13/05/2005. 
Disponível em: <http://www.clam.org.br/uploads/conteudo/o_estigma_das_feministas.pdf >
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pode-se afirmar que a oposição a luta das mulheres e ao feminismo se alimentou e
ganhou forca justamente através da retórica da família – da grande e harmoniosa
família miscigenada crista brasileira, na visão idealizada de Gilberto Freyre(1987),
em seu clássico Casa-Grande & Senzala –, uma retórica que, amparada pelo Estado
e pela Igreja desde o passado, vem jogando para baixo do tapete toda a tragédia
decorrente do autoritarismo, da violência, da luxúria e da bastardia que marca nossa
história. (CRUZ; DIAS. p. 40. 2015)

A ação e a contraposição dos movimentos antifeministas em relação ao feminismo

mostram a  necessidade  de  percebermos  a  mulher  como ser  social,  histórico  e  cultural,  e

compreender  as  amarras  que  a  sociedade,  em especial  em sua  faceta  mais  conservadora,

reserva às mulheres. Para isso, aqui propomos duas análises teóricas que buscam o mesmo

entendimento:  A violência  simbólica  a  que  a  mulher  é  submetida,  e  a  disciplina  e  a

docilização dos seus  corpos,  uma vez que o grande trunfo do movimento antifeminista  é

utilizar destes elementos para criar uma moralização da sociedade em relação, especialmente,

às pautas feministas que envolvem seus corpos: 

As feministas denunciam que a experiência masculina tem sido privilegiada ao
longo  da  história,  enquanto  a  feminina,  negligenciada  e  desvalorizada.  Elas
demonstraram, ainda, que o poder foi e ainda é – predominantemente masculino,
e seu objetivo original foi  a dominação das mulheres,  especialmente de seus
corpos (Idem. p. 36)

Assim, podemos ter uma clara ideia do que é a violência simbólica e suas aplicações práticas,

que  motivaram Bourdieu  a  definir  esta  temática  em sua obra,  e  nos  levou a observar  as

aplicações desta teoria no contexto desta pesquisa. 

1.2  A violência  simbólica  em  Pierre  Bourdieu:  uma  justificativa  para  o  movimento

antifeminista

Analisar o lugar cultural e social da mulher não é uma ideia recente. Sempre tivemos

pensadoras e pensadores que buscaram compreender qual o papel das mulheres nas diversas

sociedades  ao  longo do tempo.  Avaliar  este  papel  como uma violência  não é  uma tarefa

simples, uma vez que a violência pode ser entendida como uma das forças motrizes da própria

História, ou como diz Marx (1985. p. 286), “A violência é a parteira de toda velha sociedade

que está prenhe de uma nova. Ela mesma é uma potência econômica”. Pierre Bourdieu, em A

Dominação Masculina (2012) deixa claro que a violência que ele analisa não é a violência

tida como clássica, tradicional, física, mas uma violência que ele denomina 

de violência simbólica, violência suave, insensível, invisível a suas próprias vítimas,
que se exerce essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do
conhecimento, ou, mais precisamente, do desconhecimento, do reconhecimento ou,
em última instância, do sentimento. (p. 7)
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Esta forma de violência, arraigada na sociedade desde tempos imemoriais, nada mais é

do que a própria dominação do gênero feminino para servir aos propósitos de um sistema de

mercantilização  de  bens  simbólicos,  como  a  própria  hereditariedade  da  herança  e  da

linhagem, e que subentende-se que, para uma certeza masculina de não repassar seu nome e

seus bens ao filho de outro homem, a mulher deve ser mantida sob constante vigilância. Aí

temos a valorização da castidade – responsabilidade dos homens da família da jovem– e da

fidelidade dentro do matrimônio – quando a responsabilidade pela vigilância recai sobre a

família do esposo. 

Mas o ponto mais importante da teoria de Bourdieu sobre a violência simbólica são os

mecanismos pelos quais se consegue a dominação nestas relações de poder entre homens e

mulheres: a disciplina e a vigilância sobre os corpos femininos; o estímulo à competição e ao

preconceito entre  as  mulheres,  que leva  muitas  a  reforçarem ainda  mais  essas  formas de

dominação; a exposição da mulher, desde a mais tenra idade à ideia de que sua função é

agradar aos homens, ou que ela deve “enfeitar” os locais por onde passa, o que aumenta a

presença da indústria da beleza e, de certa forma, da própria docilização do corpo feminino,

ao classificá-lo em útil, belo ou prazeroso, e inútil, feio ou repulsivo. Por diversos motivos

estes mecanismos nem sempre são explícitos, já que a lógica da dominação em Bourdieu é

justamente  sua naturalização,  tornando-a tão normal  que  nos  dá a  ideia  de que o mundo

sempre foi assim. Fato é que, ao longo do século XX, diversas teorias surgiram para explicar a

construção social dos papéis de gênero:

Os dominados aplicam categorias construídas do ponto de vista dos dominantes às
relações de dominação, fazendo-as assim ser vistas como naturais. O que pode levar
a  uma  espécie  de  autodepreciação  ou  até  de  autodesprezo  sistemáticos,
principalmente visíveis, como […] na visão que inúmeras mulheres têm do próprio
corpo,  quando  não  conforme  aos  cânones  estéticos  impostos  pela  moda),  e  de
maneira mais geral, em sua adesão a uma imagem desvalorizadora da mulher.53 A
violência simbólica se institui por intermédio da adesão que o dominado não pode
deixar  de  conceder  ao  dominante  (e,  portanto,  à  dominação)  […]  mais  que  de
instrumentos de conhecimento que ambos têm em comum e que, não sendo mais que
a forma incorporada da relação de dominação, fazem esta relação ser vista como
natural; ou, em outros termos, quando os esquemas que ele põe em ação para se ver e
se avaliar, ou para ver e avaliar os dominantes […], resultam da incorporação de
classificações, assim naturalizadas, de que seu ser social é produto. (Idem. p. 47)

Essa  normatização  das  relações  de  gênero  criam alguns  efeitos  já  esperados  pela

lógica dominante, que é a ideia tão arraigada na sociedade de que “mulheres são naturalmente

rivais”. E é justamente nesta ideia que reside boa parte da lógica antifeminista, já que essa

concepção  de  rivalidade  torna  as  mulheres  propensas  a  se  distanciar  umas  das  outras,

especialmente daquelas que são consideradas “desajustadas” pela sociedade: as “promíscuas”,

as “solteironas”, as que não se enquadram nos padrões. Aqui novamente a ideia de que as
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mulheres  devem estar  dentro  de  um determinado  padrão  para  serem socialmente  aceitas.

Coincidentemente,  nunca  são  as  próprias  mulheres  que  estabelecem  estes  padrões.  Ao

contrário, os padrões e regras são impostos verticalmente pela sociedade, e aquelas que não o

seguem são, de alguma forma, punidas, seja com o isolamento social, seja com a que pode ser

considerada a maior das penas neste contexto de dominação e violência simbólica: a rejeição

masculina e a  solteirice.  Porque nestas sociedades,  felicidade e  sucesso pessoal para uma

mulher é encontrar um casamento e ser uma boa e zelosa esposa e mãe, sem jamais descuidar

da aparência. Com estas ideias impregnadas em todas as relações sociais desde a primeira

infância, é mais do que comum que as mulheres acabem interiorizando esses ideais como seus

próprios, sempre sonhando com o “príncipe encantado”, com o vestido de casamento, com a

viagem de núpcias e a família perfeita. 

Ao deparar-se com mulheres que não comungam do mesmo sonho, em geral há um

embate para mostrar para esta “desgarrada” que ter uma família e procriar é mais do que a

simples função biológica da mulher, é também aquilo que a sociedade espera dela. Assim,

temos os primeiros exemplos de como a lógica da violência simbólica trabalha para criar,

entre as próprias dominadas, advogadas sempre prontas a defender o modelo de vida que

seguem, mesmo sem se dar conta da dominação de um gênero sobre o outro que existe nessa

relação de poder. 

Assim,  o  discurso  antifeminista  cresce  não  com  críticas  ao  movimento,  mas

especificamente ao corpo e às ações dos indivíduos dentro do movimento. A tentativa aqui é

ridicularizar pela aparência, e esta tática remonta aos primeiros levantes feministas ainda no

final do século XIX, quando as sufragistas começavam a se mobilizar na luta pelos direitos

políticos das mulheres. Outro discurso bastante utilizado pelo antifeminismo na tentativa de

menosprezar as adversárias, é uma suposta falta de atividade sexual por parte das feministas.

A ideia de que as mulheres tornam-se mais agressivas quando privadas de sexo, o que seria

ocasionado por sua aparência (socialmente homens preferem mulheres que seguem uma série

de pré-requisitos, e as que não se enquadram nesta lista, estão fadadas à solidão e à rejeição

mas culina), já que

Aos que objetariam que inúmeras mulheres romperam atualmente com as normas e
formas tradicionais daquela contenção, apontando sua atual exibição controlada do
corpo como um sinal de "liberação", basta mostrar que este uso do próprio corpo
continua, de forma bastante evidente, subordinado ao ponto de vista masculino […]
o  corpo  feminino,  ao  mesmo  tempo  oferecido  e  recusado,  manifesta  a
disponibilidade simbólica que, como demonstraram inúmeros trabalhos feministas,
convém à mulher, e que combina um poder de atração e de sedução conhecido e
reconhecido por todos, homens ou mulheres,  e adequado a honrar os homens de
quem ela depende ou aos quais está ligada, com um dever de recusa seletiva que
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acrescenta, ao efeito de "consumo ostentatório", o preço da exclusividade. (idem, p.
40)

Para a análise aqui proposta, nos ateremos aos conceitos estéticos, que são os mais

apontados e difundidos no discurso depreciativo antifeminista. Nossa intenção é explorar a

teoria de Pierre Bourdieu e como ele apresenta o corpo feminino como um bem simbólico,

além de a dominação masculina ter se arraigado e normatizado com o passar dos séculos,

tornando a própria mulher um objeto de controle social de suas semelhantes uma vez que

aquelas que ainda não se perceberam em condição de dominação têm o habito já interiorizado

de  julgamento  e  condenação  das  mulheres  “livres”  ou  simplesmente  que  perceberam as

relações de poder a que estão sujeitas e buscam romper com este status. 

1.3 A Internet e a mobilização social

Dentre  todos os  avanços que  as  últimas  décadas  do  século  XX proporcionaram à

humanidade, sem dúvidas a Internet é uma das maiores no campo tecnológico.  A Internet

revolucionou a forma de interação entre as pessoas entre o fim do século XX e o início do

século XXI. Aos olhos de uns, uma ferramenta maravilhosa de conhecimento, aproximação e

inclusão social. Para outros, um poço sem fundo de superficialidade e ignorância – e aqui

citamos Umberto Eco (1932-2016), quando disse que “As mídias sociais deram o direito à

fala a legião de imbecis”, após uma cerimônia na Universidade de Turim, em 2015. O que

podemos  ter  de  certeza  é  que  a  Internet  é  um  meio  de  comunicação  extremamente

democratizado onde qualquer pessoa pode publicar conteúdo, escapando do monopólio das

empresas que sempre dispuseram dos meios de comunicações tradicionais como forma de

fomentar seus ideais culturais, sociais e políticos. Para Castells (2013),

Existe,  contudo,  uma  característica  comum  a  todos  os  processos  de  construção
sombólica:  eles  dependem  amplamente  das  mensagens  e  estruturas  criadas,
formatadas e difundidas nas redes de comunicação multimídia. Embora cada mente
humana individual construa seu próprio significado interpretando em seus próprios
termos  as  informações  comunicadas,  esse  processamento  mental  é  condicionado
pelo  ambiente  da  comunicação.  Assim,  a  mudança  do  ambiente  comunicacional
afeta diretamente as normas de construção de significado e, portanto, de relações de
poder. (p. 08)

Nesta segunda década do século XXI, vimos eclodir diversos movimentos que tiveram

a Internet – e em especial as redes sociais – como meio de organização e disseminação das

ideias. Essa mudança no padrão informacional afetou diretamente a construção das próprias

mobilizações  populares.  Pode-se  considerar  que  essa  onda  teve  início  em  2010,  com  a

divulgação  de  vários  documentos  confidenciais  do  governo  dos  Estados  Unidos  pelo
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ciberativista  Julian  Assange,  criador  do  site  Wikileaks,  notório  espaço de  arquivamento  e

divulgação de informações sobre corrupção, violação de direitos humanos e crimes de guerra

cometidos  por  aquele  governo  na  Guerra  do  Afeganistão  (2001  –  presente),  e  contra

prisioneiros  de  guerra  mantidos  na prisão  de Guantánamo,  base militar  estadunidense em

Cuba. Na mesma época, o mundo assistiu ao que ficou conhecido como Primavera Árabe, a

onda de revoltas e protestos civis contra governos e ditaduras em mais de 10 países do Norte

da África e Oriente Médio, e que eclodiu na Tunísia, se espalhando por outros países, como

Egito, Síria, Líbia, Marrocos, Iêmen e Jordânia. Em comum entre eles, a organização pelas

redes sociais e a luta por liberdades e democracia. 

A revolução  organizada  pela  Internet  chegou,  em  2011,  à  Espanha,  onde  grupos

organizados foram às ruas protestar por reforma política e outras pautas sociais e econômicas

(o país ibérico se recuperava de uma grave crise econômica, que deixou cerca de 20% da

população economicamente ativa desempregada4), no que ficou conhecido como Revolução

dos Indignados, e teve como principal plataforma o ¡Democracia Real Ya!5, um movimento

civil organizado pelas redes sociais. Este já pode ser considerado como um dos principais

meios de organização dos movimentos sociais na década, já que é principalmente através dos

recursos disponíveis nas próprias redes sociais que a maioria das mobilizações estão sendo

chamadas. Um grande exemplo são as hashtags, forma virtual de marcar uma palavra-chave

em um texto e que pode ser alçada a uma abrangência mundial pelo compartilhamento destas

palavras, sempre antecedidas de uma cerquilha (#). 

Ao criar hashtags, grupos de mobilização virtual acabam por expandir seus debates a

vários locais ao mesmo tempo, como aconteceu com as mobilizações  #NiUnaMenos6 (Nem

uma  a  menos),  lançada  na  Argentina  em  2016,  como  resposta  ao  assassinato  de  uma

adolescente de 14 anos após um estupro coletivo, e de outras 4 mulheres na mesma época.

Também foi  a  origem de  outras  hashtag  de  grande  repercussão,  a  #TimesUp7 (O Tempo

Acabou)  e  #MeToo8 (Eu  também),  de  2017,  que  denunciam  assédio  e  abusos  sexuais  e

violência de gênero na indústria cinematográfica hollywoodiana, e que acabou por derrubar o

produtor Harvey Weinstein, contra o qual figuram dezenas de acusações de atrizes, incluindo

nomes como Angelian Jolie  e  Gwyneth Paltrow.  Durante a realização desta  pesquisa,  em

setembro de 2018, foi disseminada no Brasil a  hashtag  #EleNão, expressão do movimento

4 http://g1.globo.com/economia/noticia/2011/04/milhares-de-jovens-protestam-contra-a-falta-de-emprego-na-
espanha.html 

5 http://www.democraciarealya.es/ 
6 https://niunamenos.com.ar/ 
7 https://www.timesupnow.com/ 
8 https://metoomvmt.org/ 
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organizado por mulheres que se opunham ao candidato à presidência – e presidente eleito –

Jair  Bolsonaro.  Em poucos dias,  o  grupo criado através  desta  hashtag  reuniu  cerca  de  4

milhões de mulheres e convocou manifestações em cerca de 114 cidades no fim de semana

que antecedeu o primeiro turno das eleições presidenciais. 

A Internet também é o principal meio de organização do movimento antifeminista, que

reúne conservadores  e  religiosos  de  várias  vertentes  em uma luta  constante  contra  o que

consideram uma afronta aos valores morais da religião cristã e da família tradicional. Focando

em expressões radicias e pontuais de vertentes do feminismo, em especial o  radfem (a ala

mais  radical  do  movimento  feminista),  os  principais  ícones  antifeministas  apresentam

imagens,  artigos  e  opiniões  carregadas  de  preconceito  e  visões  deturpadas  tanto  do

movimento feminista quanto das próprias feministas. 

2 METODOLOGIA

Para esta pesquisa buscamos uma análise qualitativa, com enfoque na teoria sócio-

histórica,  por  considerarmos,  além  da  pesquisa  em  si,  nossa  familiaridade  com  o  tema

proposto e nossa própria construção dentro do movimento feminista9. Freitas (2002) considera

que em uma abordagem qualitativa pela perspectiva sócio-histórica

A contextualização do pesquisador é também relevante: ele não é um ser humano
genérico, mas um ser social, faz parte da investigação e leva para ela tudo aquilo que
o constitui  como um ser  concreto em diálogo com o mundo em que vive.  Suas
análises interpretativas são feitas a partir do lugar sócio-histórico no qual se situa e
dependem das relações intersubjetivas que estabelece com os seus sujeitos. É nesse
sentido que se pode dizer que o pesquisador é um dos principais instrumentos da
pesquisa, porque se insere nela e a análise que faz depende de sua situação pessoal-
social. (p. 29)

Assim, esta pesquisa é resultado de uma trajetória pessoal e coletiva de construção

tanto  do  conhecimento  quanto  da  própria  militância,  representando  aqui  a  materialização

teórica  de  inquietações  antigas,  que  já  eram  analisadas  empiricamente  em  espaços  de

discussão feministas. 

Para este artigo, utilizamos vasto referencial literário, apesar de ainda não contemplar

toda as nuances que o objeto de estudo tem a apresentar. O nosso embasamento teórico em

Pierre Bourdieu e sua teoria da violência e do poder simbólico deve-se ao fato de que esta

teoria  vem ao encontro  das  necessidades  de  análise  do  objeto,  sendo uma das  principais

teorias utilizadas para embasar este tipo de pesquisa também em outros espaços. Para uma

9 Consideramos aqui que “[...]o lugar que ocupamos socialmente nos faz ter experiências distintas e outras
perspectivas.” (RIBEIRO, p. 69. 2017). Considerando que este pode ser considerado nosso lugar de fala,
que, segundo Borges (2017) é “a posição de onde olho para o mundo para então intervir nele” (apud DIAS;
MOREIRA, 2017), assim, é esta experiência e este lugar social no movimento feminista e no Coletivo Janete
Cassol, que nos instigou a buscar novos horizontes teóricos para embasar nossa militância feminista. 
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demonstração prática das  ideias  aqui  apresentadas,  recorremos à análise  de imagens e  do

conteúdo presente no discurso antifeminista obtido em portais de notícia, sites e redes sociais.

Aqui, destacamos que “o método da análise de conteúdo aparece como uma ferramenta para a

compreensão da construção de significado que os atores sociais exteriorizam no discurso.”

(SILVA; GOBBI; SIMÃO. p. 74. 2004). Nossa opção por este tipo de análise recai sobre o

fato de esta ser uma metodologia plenamente aplicável ao tipo de pesquisa aqui empreendida.

Em tempo, segundo Trivinos (1987), 

[…] deve ocorrer interação dos materiais, não devendo o pesquisador restringir sua
análise ao conteúdo manifesto dos documentos. Deve-se ainda, tentar aprofundar a
análise  e  desvendar  o  conteúdo  latente,  revelando  ideologias  e  tendências  das
características  dos fenômenos sociais  que  se analisam, ao contrário  do conteúdo
manifesto que é dinâmico, estrutural e histórico. (apud SILVA; GOBBI; SIMÃO;
Op. Cit. p. 75)

Ainda sobre a análise de conteúdo, é correto afirmar que esta metodologia vem ao

encontro de nossos objetivos de pesquisa, afinal, nossa pretensa análise converge para os dois

objetivos que Bardin (2016) apresenta como correspondentes às sutilezas deste método:

• A  superação  da  incerteza:  o  que  eu  julgo  ver  na  mensagem  estará  lá
efetivamente  contido,  podendo  esta  “visão”  muito  pessoal  ser  partilhada  por
outros? Por outras palavras, será minha leitura válida e generalizável?

• E o enriquecimento da leitura: se um olhar imediato, espontâneo, é já fecundo,
não poderá uma leitura atenta aumentar a produtividade e a pertinência? Pela
descoberta de conteúdos e de estruturas que confirmam (ou infirmam) o que se
procura  demonstrar  a  propósito  das  mensagens,  ou  pelo  esclarecimento  de
elementos  de  significações  suscetíveis  de  conduzir  a  uma  descrição  de
mecanismos de que a priori não possuíamos a compreensão. (p. 35)

Desta  forma,  ao  buscarmos  na  aplicação  dos  métodos  de  análise  de  conteúdo

teorizados  por  Bardin,  temos  a  segurança  de  proceder  uma  real  análise  daquilo  que  nos

propomos, ainda nos objetivos de nossa pesquisa. 

Para dar suporte à análise das imagens, através do método iconológico de Panofsky,

uma tentativa de exploração do conteúdo presente nas imagens, considerando que buscamos

observar,  da  melhor  forma possível,  dentro  de  nossas  limitações  teóricas  e  temporais,  as

etapas da análise pelo método iconológico, a saber: a descrição pré-iconográfica, a análise

iconográfica e a interpretação iconológica (UCHOA; GODOI, 2006. p. 2). Os mesmos autores

ainda esclarecem “que os detalhes sobre  o material selecionado dão subsídio à comparação

entre imagens, ou à análise iconográfica, de forma conjunta e subsidiada por outras fontes

como arquivos, textos, ou entrevistas, atribuindo significado à análise do contexto estudado.”

(p.  3).  Partindo  da  premissa  de  que  teremos,  obrigatoriamente,  que  incorrer  sobre  a

decomposição  da  imagem  nos  diversos  elementos  que  a  compõe  para,  posteriormente
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proceder  a  análise  destes,  buscando  na  análise  do  conteúdo  do  discurso  presente  nestes

elementos a sua significação, não vemos, neste momento, um método que possa nos amparar

melhor na busca por respostas do que o método iconológico. 

Utilizamos  a  internet  como  principal  fornecedor  de  material  para  análise  pois

consideramos  que,  além  da  facilidade  do  acesso  a  qualquer  pessoa  à  rede  mundial  de

computadores,  existe  a  noção  em nossa  sociedade,  de  que  a  liberdade  de  expressão  nos

ambientes virtuais é muito maior, sensação esta que se baseia na ideia – muitas vezes errônea

– de que a internet é uma “terra sem leis”, portanto, qualquer ideia pode ser expressada sem

uma  preocupação  com possíveis  responsabilizações  legais.  Esta  concepção  acaba,  muitas

vezes, dando voz a discursos depreciativos, ofensivos ou até mesmo de ódio, sem que haja a

preocupação, por parte do emissor da ideia, com aquilo que se está disseminando. Portanto,

como esta  pesquisa se utilizou deste aspecto para sua análise,  foi  justamente este  tipo de

expressão que buscamos encontrar e analisar, tanto nas imagens quanto nas falas.

Os  print  screens  foram retiradas  das  caixas  de  comentários  públicos  de  matérias

publicadas por grandes portais de notícias brasileiros, onde tivemos a preocupação de buscar

notícias com teor feminista – ou que citassem militantes feministas, onde estas pessoas expõe

mais  facilmente  suas  ideias  contrárias  à  notícia.  Todas  as  matérias  de  onde  retiramos  as

informações foram publicadas no ano de 2018. Para finalizar, algumas imagens foram obtidas

a  partir  de  envios  pessoais  no  grupo  do  aplicativo  de  troca  de  mensagens  instantâneas

WhatsApp, não tendo como rastrear sua origem, sabemos apenas que são oriundas de caixas

de  comentários  em páginas  de  redes  sociais,  especialmente  Facebook e Instagram.  Este

material  foi  recolhido na semana de 23 a 30 de setembro de 2018 no grupo denominado

“Mulheres  UCB  –  SC”,  composto  por  mulheres  de  várias  regiões  de  Santa  Catarina,  e

organizado  em  decorrência  das  manifestações  populares  convocadas  pelo  movimento

#EleNão.

3 O ANTIFEMINISMO EXPRESSO EM IMAGENS E FALAS: UMA PROPOSTA DE

ANÁLISE DE CONTEÚDO

Como o processo de depreciação das feministas não é um fenômeno recente, fomos

buscar  algumas  imagens  de  pôsteres  e  cartões-postais  do  início  do  século  XX  que

exemplificam este pensamento. Encontramos diversas imagens que retratam o pensamento da

época, onde o maior medo dos que se opunham ao direito ao voto feminino era de que as

mulheres, ao alcançar este direito, deixariam as casas e os afazeres domésticos – ainda mais

do que hoje, considerados tarefas exclusivamente femininas – para dedicarem-se à política.
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São várias as imagens mostrando homens perdidos entre o cuidado com os filhos e as tarefas

domésticas  enquanto  as  mulheres  comportam-se  como  homens:  fumando,  jogando  e  até

mesmo usando calças compridas. Há que se considerar o fator histórico, pois neste momento,

além de esterem restritas ao lar, era inconcebível mulheres usarem calças, algo que só vai

deixar  realmente  de  ser  um tabu  com a  chegada  das  mulheres  ao  mercado  de  trabalho,

especialmente durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

Como nos propomos a uma análise deste conteúdo antifeminista baseado em fatores

estéticos, optamos por duas imagens retiradas de matéria publicada no site Hypeness por Vitor

Paiva, em 2016. No artigo intitulado “Essas propagandas do início do século 20 nos ajudam

a entender como o machismo foi disseminado10”,  foram reproduzidas diversas imagens de

cartazes,  pôsteres  e  cartões-

postais publicados entre 1900 e

1914.  Selecionamos  duas

imagens  deste  artigo  para  uma

breve  análise  da  propaganda

antifeminista no início do século

XX, ainda na Primeira Onda do

Movimento  Feminista,  com

referência  explícita  ao

movimento  Sufragista,  que

reivindicava o voto feminino. 

A primeira imagem (abaixo) apresenta cinco senhoras, vestidas com o rigor da moda

na  época,  mas  apresentando  algumas  peculiaridades:  são  mulheres  de  meia-idade,  que

apresentam traços faciais que não são propriamente considerados “atrativos”, como narizes

aduncos, estrabismo, rugas e marcas faciais  que podem ser facilmente identificadas como

típicas  de  pessoas  consideradas  “amargas”,  que  pouco  sorriem  ou  que  não  demonstram

sentimentos  com facilidade.  As expressões  faciais  das  personagens  deixam claro  que  são

pessoas fechadas, talvez infelizes, ou somente pessoas que guardariam algum tipo de rancor

da  vida.  Esta  perspectiva  pode ser  facilmente  corroborada  pelo  texto  presente  na própria

imagem: “Sufragistas que nunca foram beijadas” (tradução nossa).  Também se percebe a

masculinização destas personagens, observadas através do método de Panofsky, que discorre

sobre a diferença das linhas para definir os gêneros: reto, anguloso, firme para representações

10 https://www.hypeness.com.br/2016/07/essas-propagandas-do-inicio-do-seculo-20-nos-ajudam-a-entender-
como-o-machismo-foi-disseminado/ 
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masculinas ou masculinizadas, curvilíneo, arredondado, suave para representações femininas

ou feminilizadas. Aqui fica explícita a relação que ainda hoje se apresenta de que feministas

são mulheres que não possuem relacionamento com homens, ou que são “feias”, então não

conseguem um relacionamento, então acabam virando feministas, que nada mais são do que

mulheres que tentam “se igualar” aos homens. É o que o antifeminismo chama de “mulheres

mal-amadas”, ou seja, aquelas que são rechaçadas por

qualquer pretendente e ficam “amarguradas”, passando

a,  segundo  esta  ideia,  a  odiar  os  homens.  Esta

perspectiva  fica  evidente  em todas  as  imagens  deste

período: as sufragistas são mulheres, em geral, velhas,

feias,  que  já  passaram da  idade  de  casar,  segundo o

pensamento  da  época,  já  que  é,  neste  momento

histórico,  inconcebível  uma  mulher  conciliar  a  vida

pessoal, doméstica, e a vida pública. 

A segunda imagem selecionada (ao lado) vem

confirmar  esta  perspectiva,  tanto  pela  imagem em si

quanto  pelo  texto  presente.  Denominada  “Origem  e

desenvolvimento  de  uma  Sufragista”,  retrata  uma

mulher  em  quatro  idades  diferentes,  cada  uma

acompanhada de um texto explicativo: “Aos 15, uma

princesinha.  Aos 20,  uma coquete.  Aos 40,  ainda não se casou. Aos 50,  uma sufragista”

(tradução nossa). Esta imagem reforça o estereotipo citado no parágrafo anterior, de que só se

torna  uma  sufragista,  ou  hoje,  uma  feminista,  a  mulher  “mal-amada”,  feia  ou  velha  o

suficiente para não encontrar um bom casamento. . Esta ideia difundiu-se e entranhou-se no

imaginário popular,  acompanhada de outras, que serão discutidas posteriormente, mas que

estão intimamente ligadas à análise de Pierre Bourdieu da dominação masculina.Também é

perceptível  como,  a  medida que a  mulher  vai  “virando uma sufragista”,  os traços  vão se

tornando cada vez mais retos, deixando de lado a suavidade dos traços “femininos” 

Aqui entramos em uma seara bastante explorada por Bourdieu quando fala em bens

simbólicos e trata principalmente do corpo feminino como o principal bem neste mercado. O

corpo feminino – e  por consequência tudo o que está  ligado a ele,  mesmo que de forma

subjetiva – deve ser  compreendido como um bem que deve servir  ao propósito  único de

deleitar os homens. Assim, ao recusar este papel entranhado na cultura patriarcal e ir contra o

que  se  espera  de  uma  “verdadeira  mulher”,  à  feminista  resta  a  humilhação  pública  e  a
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ridicularização  estética,  já  que  raramente  o  discurso  antifeminista  busca  refutar  o  ideário

feminista. Bourdieu (2012) diz que o corpo feminino está a serviço do dominante, como um

objeto simbólico. Assim, resulta que 

A dominação masculina, que constitui as mulheres como objetos simbólicos, cujo
ser  {esse)  é um ser-percebido  (percipi),  tem por efeito colocá-las em permanente
estado de insegurança corporal, ou melhor, de dependência simbólica: elas existem
primeiro  pelo,  e  para,  o  olhar  dos  outros,  ou  seja,  enquanto  objetos  receptivos,
atraentes, disponíveis. Delas se espera que sejam "femininas", isto é, sorridentes,
simpáticas, atenciosas, submissas, discretas, contidas ou até mesmo apagadas. E a
pretensa "feminilidade" muitas vezes não é mais que uma forma de aquiescência em
relação às expectativas masculinas, reais ou supostas […] (p 82)

Nesta  mesma  linha  argumentativa,  temos  a  resposta  da  oposição  ao  movimento

feminista  atual,  onde  percebemos  a  mesma  relação  com  a  depreciação  estética  que  é

observada nas imagens do início do século XX. Mais de cem anos se passaram, mas o modo

de ataque ao feminismo e às mulheres que buscam uma alternativa ao patriarcalismo e ao

machismo permanece inalterada. Buscamos obter imagens e print screens de diversos meios

digitais que mostrassem este comportamento, buscando em ambientes que não tivessem viés

político  voltado  ao  feminismo,  como  portais  de  notícias  e  sites  de  jornais  de  grande

circulação. Novamente, frisamos aqui que muitas pessoas expõem sua opinião nestes espaços

por  sentirem-se  confortáveis  com  o  anonimato  que  as  caixas  de  comentários  de  sites  e

algumas redes fornecem. Exemplo disso foi uma matéria publicada no portal G1, pertencente

ao Grupo Globo, e o maior portal de notícias do país. Publicada no início de junho de 2018, o

artigo  relata  como  a  atriz  estadunidense  Scarlet  Johansson  retomou  parceria  com antigo

parceiro musical, além de refletir sobre o feminismo em Hollywood (especialmente após os

movimentos  #TimesUp e  #MeeToo. Na  caixa  de  comentários  do  artigo,  verificou-se  as

seguintes mensagens: 

Nesta
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imagem, como nas imagens do início do século XX, percebe-se a tentativa de rebaixar a

mulher  feminista  por

questões  estéticas:

“mulher  gorda,

suvaquenta  (SIC),

peluda”.  Mesmo  que

esteticamente  a  atriz

seja considerada uma

mulher  bonita  e

atraente,  existe  a

afirmação  do

discurso  depreciativo

que permeia as expressões antifeministas,  ou como o próprio comentário acima explicita:

“não há mulher bonita feminista”. Este pensamento é comum, e perceptível em comentários

de outros locais, como este  print screen (imagem 4) de artigo publicado no site do jornal

Correio Brasiliense sobre as  manifestações  que  ocorreram no final  de setembro de 2018,

contra declarações e posicionamentos do então candidato a presidência da República,  Jair

Bolsonaro. Nos comentários registrados no artigo, também percebemos a depreciação estética

do movimento que ficou conhecido como #EleNão. 

Aqui,  porém,  percebemos  um elemento  que  não havia  aparecido  nos  comentários

anteriores, mas que é bastante comum sua utilização em contextos sociais e culturais onde o

machismo está  arraigado:  a  tentativa  de  silenciamento  das  mulheres  ao  relacionar  a  elas

características de instabilidade emocional ou até mesmo de endossar o pensamento comum –

e antigo – de que mulheres são mais propensas a apresentar desequilíbrios psiquiátricos. Ao

associar  às  feministas  adjetivos  como  loucas,  bêbadas  ou  drogadas,  estes  comentaristas

seguem um modelo depreciativo já há muito conhecido dentro do movimento feminista, que é

a tentativa de questionar a legitimidade do movimento através da associação com práticas

ilícitas,  imorais  ou  até  mesmo  alegando  insanidade  por  parte  das  militantes.  Afinal,  “de

acordo com os valores e padrões predominantes nos enfoques psiquiátricos do corpo e da

sexualidade femininos, a mulher estaria mais próxima da loucura do que o homem” (ENGEL,

2004, p. 279). Essa construção advém dos estudos psiquiátricos promovidos ainda no final do

século XIX, mas que marcaram profundamente o imaginário popular desde então, e acabaram

por embasar até mesmo essa argumentação antifeminista, já que se considera que a função

social da mulher (ou o seu valor simbólico, para Bourdieu) está naquilo que se convencionou
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associar  à  natureza  ou à  biologia  feminina:  ser  esposa,  mãe,  cuidar  do lar.  Porém,  ainda

segundo Engel (2004)

a  mulher  transformava-se  num  ser  moral  e  socialmente  perigoso,  devendo  ser
submetida  a  um conjunto  de  medidas  normatizadoras  extremamente  rígidas  que
assegurassem o cumprimento do seu papel social de esposa e mãe; o que garantiria a
vitória do bem sobre o mal, de Maria sobre Eva. Se a mulher estava naturalmente
predestinada ao exercício desses papéis, a sua incapacidade e/ou recusa em cumpri-
los  eram  vistas  como  resultantes  da  especificidade  da  sua  natureza  e,
concomitantemente, qualificadas como antinaturais. (p. 278)

Quando Engel fala sobre “a vitória do bem sobre o mal, de Maria sobre Eva”, evoca o

discurso religioso  que permeia  a  grande maioria  do  discurso  moralizante  antifeminista,  e

explicita um novo elemento responsável pela dominação simbólica do feminino. Quando são

consideradas  “antinaturais”,  as  feministas

também são vistas como avessas aos dogmas

religiosos – especialmente os cristãos. 

Oriunda  de  compartilhamento  no  grupo

Mulheres  UCB  –  SC,  do  aplicativo  de

mensagens  Whatsapp,  não  podendo  rastrear

sua  origem ou  data  específica,  a  imagem a

seguir  representa  de  forma  extremamente

simbólica tanto a própria violência contra as

mulheres – e os seus papéis na sociedade –

quanto  do  antifeminismo  para  com  o

feminismo.  Todas  as  expressões  do

preconceito e das tentativas de depreciação do

movimento  feminista  estão  reunidas  na  figura  que  representaria  a  feminista:  uma mulher

bestializada, propositalmente retratada como feia, segundo os padrões de beleza impostos,

com pelos pelo corpo (dizer que feminista “não se depila” é talvez o principal argumento

daqueles  que  se  opõe  ao  movimento),  nua,  sangrando  (aborto  ou  menstruação?),  com

expressão  odiosa,  corpo  recoberto  de  tatuagens  representando  as  redes  sociais  mais

expressivas no Brasil (YouTube, Twitter e  Facebook), além dos veículos de comunicação de

massa Rede Globo, Folha de São Paulo e UOL, além da hashtag do movimento das mulheres

durante  as  eleições  presidenciais  (#EleNão),  e  os  símbolos  do  movimento  feminista,  do

Partido dos Trabalhadores e a foice o martelo associados ao Comunismo. 

Em oposição a esta figura, está uma mulher religiosa (percebe-se pelas vestes e pela

presença de um rosário nas mãos), negra, grávida e com o número do candidato do PSL em
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verde e amarelo pintado na testa, em clara posição de resignação. Aqui fica mais do que claro

que a oposição ao movimento feminista tem um posicionamento bem marcado: conservador,

religioso, de orientação política voltada à direita (ou associado até mesmo aos elementos mais

radicais deste viés). Aqui está a representação da abordagem dada por Engel na citação acima,

quando fala em bem vencer o mal. 

A feminista, ou o movimento feminista, está sendo associado, neste momento político

e histórico no Brasil, com tudo aquilo que é considerado errado, ilegal ou imoral, ou passível

de criminalização, segundo os grupos conservadores: feministas são favoráveis ao aborto, são

esteticamente inferiores, são patrocinadas pela grande mídia, que por sua vez é contrária (ou,

pelo  menos,  é  o  que  estes  grupos  disseminam)  à  moral  cristã,  e  têm associação  com a

esquerda (aqui representada pelo PT) e com o Comunismo. Todos estes elementos, quando

associados, mostram que a violência – simbólica ou explícita – pode chegar a expressões

inimagináveis ou incompatíveis com uma sociedade do século XXI. 

4 CONCLUSÃO

O ser  humano  sempre  buscou,  ao  longo  da  História,  formas  de  dominação  sobre

aqueles que ele considera diferentes ou inferiores. Ao exercer a dominação de um gênero

sobre outro, por diversos motivos, construiu-se a base do que conhecemos como patriarcado,

e também criaram-se mecanismos tanto  para exercer  a  dominação como para legitimá-la.

Estes  mecanismos  são  o  que  Pierre  Bourdieu  vai  relacionar  em sua  obra  A Dominação

Masculina,  de  1998,  onde  o  sociólogo  associa  os  diferentes  vieses  da  dominação  aos

conceitos de violência, bens e mercado simbólico. Assim, ao longo dos séculos, legitima-se a

repressão e a violência contra as mulheres e tudo o que o universo feminino representa.

Escapar da dominação, buscar meios de desfazer-se das barreiras impostas não é nem

nunca foi tarefa fácil. Há pouco mais de cem anos que as mulheres realmente se organizaram

e  foram  às  ruas  buscar  seus  direitos,  inicialmente  civis  e  políticos,  posteriormente  as

liberdades individuais. Da sua gênese aos dias de hoje, porém, o movimento das mulheres o

Feminismo – sofre constantes ataques por aqueles que consideram que estes direitos de que as

mulheres dispõe já são suficientes. Além disso, a noção entranhada de que as mulheres são

inferiores, mais frágeis física e psicologicamente, devendo serem cuidadas pelos homens e,

portanto, mantidas longe das ruas, faz com que se acirre a oposição ao Feminismo. Some-se a

isso a categorização das mulheres (boas  versus más, “para casar”  versus “para se divertir”,

“fácil” versus “difícil”, feias versus bonitas) e temos o ambiente propício ao desenvolvimento

do discurso moralizante que vemos disseminado principalmente na Internet nos últimos anos.
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A Internet, talvez o principal mecanismo de obtenção e disseminação de informação de nossa

Era consegue,  ao mesmo tempo,  ser um ambiente de difusão intelectual  e  reprodução de

discursos depreciativos e de ódio, tudo isso, muitas vezes, sob a ilusão do anonimato. Ao

utilizar  as  redes  sociais  ou  mesmo  caixas  de  comentários  de  portais  e  sites  de  notícia,

percebemos um aumento no número de comentários proferindo discurso antifeminista. Este

movimento, longe de ser um fenômeno recente, encontrou nos dispositivos digitais uma forma

de propagação dos seus ideais, da mesma forma que o próprio movimento feminista o fez. 

Ao avaliarmos o teor dos comentários e também das imagens disseminadas por grupos

contrários ao movimento feminista, nos deparamos com algumas peculiaridades. A primeira

delas, e a mais marcante, é o fato de que raramente as pessoas fazem oposição às ideias do

movimento feminista:  os ataques,  sempre de forma depreciativa,  estão situados no campo

estético, e não no ideário. Assim, o que percebemos é que existe uma afirmação da ideia de

violência simbólica ao tratar a mulher feminista como um ser de pior estirpe, uma mulher

ainda mais inferior às demais, por se recusar a cumprir aquele papel que a sociedade – e

especialmente os dominantes – esperam dela: esposa, mãe, companheira dócil, bela, recatada,

“feminina”. Existe o conceito muito difundido, de que feministas são mulheres feias, que não

se  adaptam  ao  padrão  de  beleza  vigente  e  por  isso  foram  rejeitadas  pelos  homens.  O

entranhamento  desta  ideia  é  antigo,  remetendo  mesmo  ao  surgimento  do  movimento

Sufragista,  ainda em fins do século XIX. Ao se posicionar contra o  status quo, a  mulher

feminista se coloca em uma posição de negação daquilo que é imposto como sua função

social e biológica, sendo vista como algo antinatural, uma verdadeira anomalia social. Assim,

o discurso antifeminista foca quase que exclusivamente na questão estética, pois é ali que a

feminista mais destoaria das demais mulheres: é a concepção de que para ser “feminista”, não

se pode ser “feminina”,  porque a feminilidade é um conceito ligado à mulher incluída na

sociedade, que aceita seu papel sem questionamentos. 

Encontramos, nesta pesquisa, diversos exemplos de como este discurso se prolifera

através da Internet e das redes sociais, através de falas e imagens que legitimam e reafirmam a

violência  simbólica.  Também  compreendemos  que  as  relações  sociais,  longe  de  serem

fechadas, conclusivas e estanques, são maleáveis, voláteis e têm origens muito mais profundas

do  que  o  senso  comum  pode  compreender.  Avaliar  as  relações  entre  Feminismo  e

Antifeminismo,  é  fundamental  para  compreendermos  os  direcionamentos  dos  diversos

discursos e das diversas militâncias que coexistem – pacificamente ou não – em nosso tempo.

Além  disso,  pudemos  aprofundar  alguns  conhecimentos  obtidos  durante  o  curso  de

Especialização  em  Concepções  Multidisciplinares  em  Leitura,  sendo  um  desafio  pessoal
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nosso trabalhar uma análise realmente multidisciplinar. Trabalhar tantas formas distintas de

leitura,  através  de  diferentes  olhares,  foi  uma  grande  experiência,  especialmente  quando

tratamos de um assunto como o Feminismo que é, por si só, um tema multidisciplinar. Aplicar

os métodos apreendidos durante o curso possibilitou ampliar ainda mais a bagagem teórica,

uma vez que, para desenvolvermos esta pesquisa, transitamos pelos mais distintos campos do

conhecimento, empreendendo além da leitura, uma análise histórica, sociológica, imagética,

política, cultural e do próprio conteúdo presente nos discursos observados. Por ser o exercício

da leitura uma prática constante, e quando este está intimamente ligado às práticas sociais e

políticas  em  que  nos  inserimos,  evidenciamos  que  esta  pesquisa  não  se  encerra  neste

momento,  mas  continua  fora  da  academia,  como  uma  expressão  da  consciência  e  do

aprimoramento do conhecimento de nossa militância.

FROM SUFFRAGETTES TO INTERNET: 

THE ANTIFEMINISM DISCOURSE UNDER THE PERSPECTIVE OF PIERRE

BOURDIEU’S SYMBOLICAL VIOLENCE THEORY

Abstract:  Since its origin as a movement organized by the fight for rights for women, the
Feminist Movement has strong opposition. The idea that women are both intellectually and
physically inferior, besides another social aspects rooted in our society, has created the idea
that we have a social and biological place, and that to oppose this role is extremely harmful to
women - and for society in general. Thus, antifeminist discourse, externalized in various ways
by  various  mechanisms,  is  one  of  the  main  obstacles  to  the  expansion  of  the  feminist
movement. In addition, we must observe the presence, in social relations involving women -
especially as protagonists - of the tendency of patriarchy to depreciate women's mobilization.
So, from the perspective of Pierre  Bourdieu's  theory of Symbolic  Violence,  we intend to
analyze antifeminist discourse over time, taking into account its main expression, the aesthetic
depreciation of feminists and the feminist movement itself, using as a means of propagation
and perpetuation of antifeminist discourse the internet, especially social networks, since the
internet is nowadays the main tool for communication, interaction and diffusion of knowledge
and ideals among the various groups present in society. 

Keywords: Feminism. Antifeminism. Symbolical Violence. Internet.
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