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"Prefiro ser uma má feminista do que não ser feminista." 

Isto é verdade por muitas razões, mas primeiro e antes que 

tudo, digo isto porque há muito tempo atrás, roubaram-me 

a voz, e o feminismo ajudou-me a recuperar a minha voz. 

Houve um incidente. Chamo-lhe um incidente para 

conseguir carregar o peso do que aconteceu. Uns rapazes 

quebraram-me, quando eu era tão jovem, que nem sabia o 

que os rapazes podem fazer para quebrar uma menina. 

Trataram-me como se eu fosse nada. Comecei a acreditar 

que era nada. Roubaram-me a voz, e depois, não me atrevi 

a acreditar que o que pudesse vir a dizer importasse.Mas eu 

tinha a escrita. E então, escrevi para me recompor. Escrevi, 

recriando uma versão mais forte de mim mesma. Li as 

palavras de mulheres que pudessem compreender uma 

história como a minha, e de mulheres que se pareciam 

comigo (...) Li as palavras de mulheres que me mostraram 

ser mentira eu não ser nada. Aprendi a escrever como elas, 

e depois aprendi a escrever como eu própria. Voltei a 

encontrar a minha voz, e comecei a acreditar que o poder da 

minha voz não tinha limites.Através da escrita e do 

feminismo, também descobri que, se eu fosse um bocadinho 

corajosa, outra mulher podia ouvir-me e ver-me e 

reconhecer que nenhuma de nós é o nada que o mundo tenta 

dizer que somos..." 

                                                             (Roxane Gay) 
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RESUMO 

 

Gênero é uma categoria analítica e política forjada pela articulação entre movimentos sociais e 

Academia a partir da segunda metade do século XX, numa relação tensa entre ambos. Essas 

tensões se reapresentam de modo profundamente transformado a partir do início da segunda 

década do século XXI na sociedade brasileira. Feminismo e gênero tornaram-se palavras 

(mal)ditas. Malditas porque distorcidas, ainda assim, ditas. Nunca antes na história brasileira 

comentou-se tanto a respeito: livros, redes sociais, sites, política e em movimentos de direita. 

Há uma onda de conservadorismo no Brasil e parte dela tem se voltado, inegavelmente, contra 

o feminismo e o que chamam de “ideologia de gênero”. Buscou-se entender esses conflitos. O 

marco temporal da pesquisa deu-se entre os anos de 2014 a 2018. Buscou-se entender, 

inicialmente, os reflexos que as leituras de gênero têm na vida das pesquisadoras de gênero. 

Para isso foram feitas entrevistas com pesquisadoras de gênero. Em um segundo momento, 

buscou-se entender os discursos antifeministas a partir de vasta pesquisa bibliográfica de 

produções antigênero e antifeminista, entrevistas e observações sistemáticas com líderes de 

grupos de direita e em seus encontros promovidos em Fortaleza. Identificamos os seguintes nós 

do conflito: igualdade, posto que se dissemina a ideia de que as mulheres estariam querendo ser 

homens e estes, mulheres. Daí o tom apocalíptico que ronda esse discurso, pois, em decorrência 

desta igualdade perseguida, a humanidade estaria fadada ao fim. Outros pontos de tensão: 

aborto, a partir de forte apelo emocional da proteção à vida, refletem-se em projetos de lei que 

minam os direitos reprodutivos das mulheres. Além disso, os conflitos com as religiões e a 

propagação da ideia de “ideologia de gênero” a partir daí. O discurso de ódio contra o 

feminismo é uma das linhas de frente da onda conservadora no Brasil que ataca todas as 

ideologias de esquerda no sentido de galgarem espaço no poder político do país. Tem servido 

como moeda política e angariado muitos votos, tendo levado muitos parlamentares às Casas 

Legislativas pelo Brasil nas últimas eleições. Mais do que entender esses discursos, resta buscar 

estratégias para fazer frente a eles: nos espaços microcotidianos da família, dos amigos, das 

redes sociais e nos espaços macro dos movimentos sociais.  

Palavras-chave: Gênero. Feminismos. Conservadorismo.   

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Gender is an analytical and political category forged by the articulation between social 

movements and Academia from the second half of the twentieth century, in a tense relationship 

between the two. These tensions are reintroduced in a deeply transformed way from the 

beginning of the second decade of the twenty-first century in Brazilian society. Feminism and 

gender have become (bad) words. Damn because distorted, still, said. Never before in Brazilian 

history has it been talked about so much about it: books, social networks, websites, politics and 

right-wing movements. There is a wave of conservatism in Brazil, and part of it has undeniably 

turned against feminism and what they call "gender ideology." We sought to understand these 

conflicts. The time frame of the research was between the years 2014 and 2018. We sought to 

understand, initially, the reflexes that the gender readings have in the life of the gender 

researchers. For this, interviews with gender researchers were carried out. Secondly, we sought 

to understand the antifeminist discourses from a vast bibliographical research of antigenic and 

antifeminist productions, interviews and systematic observations with leaders of right-wing 

groups and in their meetings promoted in Fortaleza. We identify the following nodes of the 

conflict: equality, since the idea that women are wanting to be men and women is widespread. 

Hence the apocalyptic tone that surrounds this discourse, because, as a result of this persecuted 

equality, humanity would be doomed to the end. Other points of tension: abortion, from strong 

emotional appeal of protection to life, are reflected in bills that undermine the reproductive 

rights of women. In addition, conflicts with religions and the spread of the idea of "gender 

ideology" from there. The hate speech against feminism is one of the front lines of the 

conservative wave in Brazil that attacks all left-wing ideologies in order to gain space in the 

country's political power. It has served as political currency and garnered many votes, having 

led many legislators to the Legislative Houses by Brazil in the last elections. More than 

understanding these discourses, it remains to seek strategies to face them: in the micro-everyday 

spaces of family, friends, social networks and in the macro spaces of social movements. 

Keywords: gender. Feminism. Conservatism. 
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1 INTRODUÇÃO1 

“Se quem luta por um mundo melhor soubesse que toda 

revolução começa por revolucionar a si próprio.”  

(Martha Medeiros) 

 

“Gênero”, bem como outras palavras do léxico, tornaram-se vocábulos cheios 

conotações pejorativas, apocalípticas, negativadas e “malditas” por parte de grupos religiosos. 

O mesmo acontece com “identidade de gênero”, “orientação sexual” ou “diversidade”. São 

palavras amplamente usadas por grupos religiosos que tem dado uma simbologia da ordem do 

maldito ou de palavras a serem evitadas nos projetos de lei, por exemplo. Gênero, para esses 

grupos, tem sido um lugar simbólico da ordem do desassossego. Enfim, gênero é uma palavra 

que desassossega.   

Mas, o que é o sossego? Um lugar, uma pessoa, um momento fugidio, uma 

memória. É uma expectativa que, quem sabe, todos almejam ou do qual ninguém conquista. 

Um sonho irrealizável. É perder o tempo em si mesmo, no que socialmente é considerado fútil. 

E o desassossego? Essa presença incômoda. Esse estar sem querer estar. A palavra que 

incomoda, torta, cega. É o que nos tira do lugar. É o que está fora de órbita. O fato é que o 

sossego daqui é o desassossego de lá.  

Desassossegar-se com o discurso feminista é comum, o que é estranho é não se 

inquietar com ele, pois ninguém consegue estar imune. Nesse sentido, a proposta de pesquisa 

aqui é entender os desassossegos que o discurso feminista é capaz de engendrar em 

pesquisadoras de gênero e em quem está avesso a ele: antifeministas.  

A princípio, como os feminismos e o conceito de gênero interferem nas relações 

interpessoais das pesquisadoras de gênero? Especificamente: em suas relações afetivo-sexuais, 

na família em geral e nos vínculos de amizade? Em que momento de suas trajetórias de vida 

elas começaram a questionar os papéis de gênero? Em que momento na Academia as leituras 

de gênero e feministas lhes alcançaram? Como estudar gênero/feminismos era visto entre seus 

pares na Academia? Na outra ponta, como gênero/feminismos também tem estado presente em 

discursos antifeministas? Por que o feminismo tem incomodado tanto? 

                                                           
1 Peço licença ao leitor para fugir da impessoalidade acadêmica nesse primeiro momento do texto. Aqui trato de 

uma aproximação muito pessoal com o tema da pesquisa, inquietações que surgiram fora dos muros acadêmicos, 

mas atreladas a ele. Portanto, vi a necessidade de escrever em primeira pessoa.  
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Ah, gênero! De um conceito construído no seio da Academia, tornou-se o tema das 

rodas de conversa na família, entre amigos, no debate presidencial do atual presidente da 

República, Jair Bolsonaro, em sua campanha eleitoral em 2018. Transformou-se em moeda 

política para angariar votos. Quem consegue recuar ao avanço dessa teoria dita maligna?  

 

1.1 Trajetória biográfica da pesquisadora 

 

Aqui jaz uma tela pintada e enquadrada por mim. Jaz uma imagem de um contexto 

e de um sintoma social. É a captura de sentimentos. Personagens e colorações dão o tom do 

quadro. Uma visão, um enquadramento. Não o único, apenas um imperfeito. Como toda tela, 

há quem pinta. Esta decide enquadrar-se primeiro nesse cenário. Nesse sentido, quero colocar-

me primeiro as questões que coloco como problemas de pesquisa. Faz-se necessário pontuar 

em que local dessa moldura estou. (LOURO, 2001). Faz-se necessário mostrar o chão que piso.  

As diversas questões de pesquisa aqui propostas foram sendo encontradas, 

primeiramente, no espaço da minha intimidade como mulher. Algumas começaram como 

inquietação pessoal e depois foram amadurecendo até se tornarem problemas de pesquisa. 

Outras fui abandonando pelo caminho e outras foram geradas a partir das primeiras indagações. 

Ora, “O trabalho obstinado da pergunta encontra nas ciências sociais outro território 

privilegiado.” (ARFUCH, 2010, p. 239)  

A veia feminista me acompanha desde a infância. Desde pequena eu já conseguia 

perceber coisas que me eram permitidas e negadas por ser menina e já questionava isso. Meu 

primeiro contato com o feminismo se deu no ensino médio. Costumava ler tudo o que podia na 

biblioteca da escola pública que eu estudava. A necessidade de provar que eu poderia ser uma 

boa aluna e que poderia ter outros horizontes pessoais e profissionais além daqueles que 

comumente eram ofertados para meninas e meninos pobres, era uma prioridade de vida.  

Alugar livros sobre sexualidade era uma prática minha para afrontar as 

bibliotecárias do colégio. Eu sentia vontade de provar que garotas também poderiam interessar-

se por sexo. Em uma dessas vezes, o livro O Segundo Sexo (1986), da Simone de Beauvoir, 

parou em minhas mãos. Um belo acaso para quem achava que o livro tratava sobre sexualidade. 

Eu tinha apenas 19 (dezenove) anos de idade e cursava o terceiro ano do ensino médio. Desde 



17 
 

então, minha avidez por ler sobre a condição da mulher e questionar meus próprios papéis e o 

das mulheres ao meu redor não parou. Esse livro se somou a questionamentos de ordem pessoal. 

Durante minha trajetória, minha mãe me dizia que quando eu casasse, meu 

“feminismo”2 acabaria. Após passar por situações difíceis na vida conjugal, ela afirmou “Eu 

posso até ser feminista, mas você não é e nunca foi!”. Também me interpelava o fato de nossa 

cultura machista estar de tal modo entranhada em nossas mentes que isso explicaria muitas de 

minhas escolhas afetivas.  

Meu feminismo não acabou com a vida conjugal, mas sofreu severas modificações. 

Passei por um amadurecimento em “meu feminismo”, pois fui compreendendo que ser 

feminista também é um modo de comportar-se diante do mundo. Não era só um movimento 

social ou um discurso acadêmico, era uma perspectiva de vida.  

Também compreendi que eu não precisava ser feminista o tempo inteiro. Às vezes 

eu precisava deixar de ser, deixar de problematizar tudo, deixar a pesquisadora de lado, 

descansar a minha mente, baixar a guarda e simplesmente ser. Como diz Connel e Pearse 

(2015): “[...] Há política de gênero em nossos relacionamentos mais íntimos. [...] o preço da 

mudança pode ser alto e, às vezes, ficamos cansadas e só queremos nos esquecer disso.” (p. 

194-195) 

Nunca fui uma garota que sonhasse casar vestida de branco no altar da igreja e ainda 

mais com um policial. Acho que as mulheres da minha época deixaram de procurar príncipes 

encantados e de querer viver contos de fadas e passaram a buscar homens reais em vidas reais. 

Eu sou fruto dessa geração. Contudo, se algum dia isso acontecesse, eu teria as tarefas 

domésticas bem delimitadas e igualitárias, quem sabe um quadro com todas as tarefas divididas 

para cada um, coladas na parede da cozinha? Se precisássemos comer, comeríamos fora, pois 

nunca gostei de cozinhar. Eu previa o casamento como uma trincheira de guerra e o feminismo 

como uma arma que eu utilizaria.   

Inusitadamente, quando casei, senti vontade de aprender a cozinhar. Sentia prazer 

de preparar a comida do meu marido quando ele chegasse em casa e de ver que ele se deliciava 

com o que eu preparava. Para mim aquilo não significava que eu estava sendo tragada pelo 

patriarcado, mas que eu estava, enfim, ganhando uma autonomia, inclusive, da minha mãe. Ora, 

                                                           
2 Coloco a palavra feminismo entre aspas, pois o termo aí expresso pela minha mãe não designa o mesmo uso que 

fazemos na Academia e nos movimentos sociais. Na concepção dela, era tudo aquilo que eu questionava: a divisão 

dos papéis entre homens e mulheres dentro de casa, as liberdades atribuídas a cada um. 
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ela havia educado-me para ter uma profissão, assumindo as tarefas domésticas e de sustento do 

lar após a separação conjugal para que, tanto eu, quanto meu irmão prosperássemos pelos 

estudos, ainda que ela tivesse apenas o ensino médio e não soubesse bem o que significava uma 

faculdade, quiçá um doutorado.  

A partir dos feminismos, fui modificando a minha relação com meu marido. Ela foi 

ficando mais saudável, as divisões dentro de casa foram tornando-se aos poucos mais 

equivalentes. Meu marido costumava dizer que eu não era “feminista” porque, além de fazer a 

comida, eu era feminina e me depilava. Outras vezes, brincando, afirmava: “Basta casar e ter 

um filho para deixar de ser feminista.”. Ele formatou uma ideia da feminista de forma 

pejorativa. Daí uma das primeiras questões de pesquisa surgira: onde essas pessoas 

encontravam esses estereótipos da feminista? O que é uma feminista, afinal? 

Quando as pessoas do ciclo de amizades dele sabiam que eu era feminista, 

pensavam que eu o controlava. Mais um estereótipo da “feminista” que eu tinha que confrontar: 

o de uma mulher mandona. No meu ciclo de amizades, por ele ser da área da segurança pública, 

as pessoas do meu círculo de amizades tinham a ideia que era ele que me controlava. Dos dois 

espaços, acadêmico e “da vida comum”, criavam-se um estereotipo do ser feminista e do ser 

policial. Mais do que isso: a formação de uma ideia de que um necessariamente mandava no 

relacionamento.  

Esses estereótipos nos afetavam muito. Eu me cobrava para ser mais feminina que 

o habitual quando íamos nos encontrar com o núcleo de amizades dele. Ele, por sua vez, para 

não ser visto como um homem “mandado por uma mulher feminista”, tentava parecer mais 

macho, ainda que em tom de brincadeira, junto ao meu ciclo de amizades.  

Um casal amigo nosso comentava entre si se eu seria ou não lésbica, desconfiavam 

da minha orientação sexual por ser feminista. A princípio, eu ria dos estereótipos criados ao 

meu respeito, mas às vezes eles pesavam e acabavam por me afetar. Havia um peso de 

considerar-me feminista, pois era carregar uma série de estereótipos sociais. Esse peso, por sua 

vez, não era apenas meu. Parecia algo compartilhado entre amigas que se consideravam 

feministas ou atentas às questões de gênero. Passei a querer entender como as feministas 

acadêmicas percebiam isso, se seria algo coletivo. Aonde tinham origem esses estereótipos e 

por quê? 

Também havia um peso de falar a partir de uma posição social de uma feminista 

branca, que falava a partir do feminismo acadêmico. Seria eu menos feminista do que aquelas 
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que estavam nas ruas? Ou seriam as mulheres fortes que eu conheço menos feministas que as 

demais, que se autoproclamavam feministas? O feminismo me soava muito elitizado. Para 

remontar a história do feminismo nos remetemos às mulheres que sabiam escrever, mas as que 

não sabiam? (questão suscitada a partir da leitura de Angela Davis3). E até as feministas dos 

feminismos de rua4 também me pareciam intelectuais, ligadas, direta ou indiretamente, à 

Academia.  

Além dos rótulos na vida cotidiana, fui percebendo que o campo de estudos de 

gênero e feministas também produziam algumas classificações e rótulos. Alguns deles soavam 

pejorativos, como o termo cisgênero5. Ser cisgênero parecia algo desvalorizado no campo. 

Parecia que pessoas cis agregavam todos os privilégios sociais e todos os outros eram mais 

oprimidos que eles. Se mulheres transexuais eram oprimidas, as negras eram duplamente 

oprimidas. Já as negras e lésbicas eram triplamente oprimidas. Às vezes esses discursos soavam 

como se pudéssemos medir as opressões e os sofrimentos, em uma espécie de métrica do 

sofrimento. Estamos marcando posições nas palavras, mas também nos feminismos. Contudo, 

precisamos também pensar nas aproximações no sentido de não perdermos o sentido do todo.  

Ser cisgênero, de um modo geral, é identificar-se com o sexo de origem do 

nascimento. Se uma mulher nasce com uma vagina e se identifica sendo mulher, é cisgênero. 

Se homem nasce com pênis e se identifica com o ser homem, é um homem cis.  

         O termo cisgenero é usado indiscriminadamente para designar pessoas que tem 

privilégios sociais. O termo parecia, às vezes, cair em uma generalização perigosa. Seriam todas 

as mulheres cis privilegiadas socialmente? O que se define por privilégio social? O que é 

identificar-se com o sexo do nascimento? E quando essa identificação também promove 

diversos conflitos pessoais/sociais? 

 

[...] feministas brancas [...] são retratadas como o protótipo do privilégio (e não 

importa que muitas mulheres brancas também tenham tido que lutar por educação e 

para ter acesso às profissões). De outro lado, algumas voltas do parafuso depois, como 

consequência de muitas acadêmicas feministas brancas aceitarem o fato de que não 

                                                           
3 O título do texto é “As mulheres negras na construção de uma nova utopia”, de 1997, a partir da Conferência 

realizada no dia 13/12/1997 em São Luiz do Maranhão, na 1ª Jornada Cultural Lélia Gonzalez, promovida pelo 

Centro de Cultura Negra do MA e pelo Grup. Encontra-se no site Geledés.  
4 Denomino aqueles que tem seu palco central de atuação as ruas, através de manifestações e performances.  
5 Segundo Jesus (2015), o termo cisgênero foi cunhado pelo sexólogo, físico e sociólogo alemão Volkmar Sizusch. 

Seu uso começou nos anos 2000 para referir-se a pessoas não-trans. Um sinônimo para o termo é “cissexual”. O 

prefixo “cis” indica “deste lado”. Significa “pessoas que se identificam com o gênero que lhes foi imposto 

socialmente.”. Trazendo o significado do prefixo “cis” significa estar “deste lado”. Se existe um “deste lado”, 

existe um “daquele lado” ou do outro lado. 
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podem falar pelas mulheres não-brancas, outras estudiosas agora reclamam que essas 

ignoram os problemas e opressão sofrida por mulheres de cor. Em outras palavras, 

maldita você por se importar com questões e grupos que estão fora do seu horizonte 

imediato; maldita você se não o fizer. (PATAI, 2010, p. 112) 

 

Algumas denominações como “trans”, negras, eram usadas como placas e outras 

vezes como cassetetes sobre outros grupos dentro do movimento. Esses designativos eram 

usados como marcas de ausência de privilegios sociais frente aos privilegiados socialmente. 

Ainda que inegavelmente os privilégios existam, essas posições também marcam locais de fala, 

marcando também posições de fala mais privilegiadas que outras. 

A primeira vez que ouvi o termo cisgênero foi em um grupo de estudos de gênero 

que facilitava na universidade. O termo era carregado de uma conotação de privilégio social. 

Vi, no grupo de estudos que coordenei, homens negros assumindo seus privilégios, homens 

brancos heteros também e nós, mulheres brancas, também fomos convidadas a reconhecermos 

nossos privilégios sociais.  

Foi difícil, nesses discursos e debates, reconhecer que tive privilégios sociais ao 

longo de minha trajetória pessoal. Ter crescido e sido educada, convivido com pessoas pobres, 

colocou-me escamas nos olhos ao não reconhecer meus privilégios sociais ainda assim nessas 

circunstâncias. Compreendia contudo que, o que é tido como privilégio social pode não ser 

experenciado como privilégio. Não podemos partir de uma noção generalizante de que todas as 

pessoas brancas tiveram privilégios sociais disponíveis pela sua condição.  

Eu avaliava minha história de vida: ter estudado em escola pública, ter sofrido 

diversos preconceitos sociais de namorados porque era pobre, estudante de escola pública, 

escondida da família deles, não era assumida publicamente para alguns namorados, o que levou 

à construção de uma auto-estima baixa. Ser magra é privilégio também até que ponto? Eu sofria 

muito bullying por ser magra, os meninos não me aceitavam, não me queriam, já as meninas 

também me negavam porque eu não tinha um corpo como o delas.  

O fato é que não nasci desconstruída. Levou um tempo para levar uma ideia da 

cabeça para o coração. A Academia também não tem esse poder de desconstruir uma pessoa 

imediatamente. A desconstrução, como processo, é paulatina. Gayle Rubin (1993) define 

gênero como “uma camisa de força”. É como uma camisa de força que soltamos aos poucos, 

aprisionadas estávamos à nossa própria loucura. Para citar um exemplo a partir das feministas 

que dançaram nessa tese, Tiburi (2018) afirmou: “Eu mesma me envergonho dos momentos em 
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que falei sem pensar e alimentei o patriarcado com a minha pressa e a minha negligência.” (p. 

48).  

Ao pesquisar o assunto cisgenero, li um artigo do site Geledés que falava em 

expressões não-hegemônicas de cisgêneros. Alguns blogs feministas definiam o cisgenero 

como a pessoa que se sente confortável com o gênero ao qual nasceram. Isso gerou um conjunto 

de questionamentos: existiria essa pessoa totalmente confortável dentro das caixinhas de 

gênero? Nas caixinhas do ser homem e do ser mulher?   

Outra vez, em outro grupo de pessoas que participavam do grupo de estudos que 

coordenei, fomos chamadas, eu e minhas colegas, mais uma vez, de cisgêneros. Ao participar 

de eventos acadêmicos na área de gênero, percebia claramente que outros sujeitos emergiam no 

campo de estudos feministas: mulheres negras, travestis, transexuais, intersexo. A presença de 

cisgêneros era facilmente notada, não por sermos consideradas mulheres dentro dos padrões 

mais tradicionais de gênero, cisgeneros, mas porque já não éramos os sujeitos principais ali e 

isso era expresso de vários modos: vestimentas, acessórios, enfim, nossas performances 

femininas. Uma das falas de uma palestrante no evento que aconteceu em 2017, Curta O 

Gênero, expressava bem o lugar que cisgêneros ocupavam: “É preciso que cisgêneros deem 

dois passos para trás para que nós possamos falar.” 

Começamos a perceber que algo estava problemático na medida em que víamos 

textos acadêmicos e não-academicos (em blogs, por exemplo) acusarem o feminismo feito por 

mulheres brancas como racista. O feminismo branco era acusado de levantar questões menos 

importantes, individualistas, submeter-se ao liberalismo, ceder ao mercado. Enquanto as 

feministas brancas lutavam pelo direito ao voto, ou os mesmos direitos trabalhistas em relação 

aos homens brancos, as mulheres negras já trabalhavam há muito tempo e lutavam pela questão 

da existência. O feminismo branco não havia levantado questões do mundo da vida das 

mulheres negras. Enquanto as mulheres feministas brancas lutavam por direitos, exploravam o 

trabalho doméstico de mulheres negras. (HOOKS, s.a.). As pautas em relação ao trabalho 

doméstico que tanto as feministas brancas levantavam desde a sua gênese, seriam pautas menos 

importantes. A ausência de uma visibilidade da experiência das mulheres negras seria um 

racismo branco cometido por feministas brancas.  

O fato de o feminismo branco ter levantado questões referentes à existência das 

mulheres brancas e não das negras e indígenas, é considerado racista. Ou seja, o silenciamento 

referente às questões pertinentes à existência das mulheres negras e indígenas. Nesse sentido, 
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há um movimento interno de muitas mulheres negras e indígenas não se considerarem mais 

feministas.  

Certa vez em sala de aula, quando falava em feminismos e seus diversos recortes 

por grupos sociais, falei que me preocupava que o movimento perdesse o sentido do todo. Como 

ninguém tem controle sobre a própria fala, meu discurso foi totalmente modificado e 

começaram a espalhar que eu seria contra o movimento das mulheres negras.  

Sempre achei complicado, a partir da posição de uma mulher branca cis, falar sobre 

as questões étnico-raciais e o feminismo negro, mas também via a necessidade de que o assunto 

fosse debatido em sala de aula. O complicador era o meu lugar de fala, de uma feminista branca. 

Uma vez levei um grupo de feministas negras para discutir sobre o assunto em sala. Algumas 

falas me soavam preocupantes: “Há uma apropriação do discurso do movimento negro nas 

Academias”, como se pessoas brancas, no âmbito da pesquisa e das discussões, não pudessem 

falar sobre o movimento negro em sala de aula. Havia uma preocupação contundente dos 

coletivos feministas negros em reafirmar e trazer dados de como as mulheres negras morriam 

mais que as brancas, eram mais solitárias que as brancas. O que me incomodava era que o foco 

parecia estar errado. Elas não deveriam se voltar contra as mulheres brancas e sim contra o 

racismo e o patriarcado. O alvo me parecia errado.  

As dimensões coletivas desse sofrimento das mulheres negras eram notáveis pelas 

estatísticas, mas como produzir uma escala do sofrimento no âmbito das subjetividades? Como 

saber do impacto que a violência causa na individualidade de uma mulher branca ou negra? 

Como medir, de fora, quem sofre mais? Da pele para dentro esta medição ficava complicada.  

Audre Lorde (s.d.)6 critica as noções de hierarquia das opressões. Como se “[...] o 

sofrimento fosse um capital – mas não podemos nos esquecer das marcas acumuladas, das dores 

vividas pelas pessoas. Ao mesmo tempo em que é preciso lutar pela fala, é preciso permitir a 

solidariedade entre os discursos que exigem direitos.” (p. 54) 

Nessa mesma roda de conversa, uma das palestrantes se afirmava com mais 

privilégios porque era uma negra mais clara que a outra. Além disso, era frequente que eu 

encontrasse textos ou artigos em blogs que faziam referência às mulheres negras como 

triplamente sofridas, mas as mulheres negras e lésbicas seriam duplamente, já as travestis e 

transexuais mais. Era como se pudéssemos criar uma escala de opressão. Nesse sentido, o 

                                                           
6 Conferir em “Não há hierarquia de opressão”. In: <http://www.palavraemeia.com/traducoes-livres/nao-ha-

hierarquia-de-opressao/>. Acesso em 28/02/2019.  



23 
 

movimento negro, os tons de pele são definidos em torno do termo colorismo (as diversas 

variantes da cor negra).  

A impressão que dava é que havia algo problemático e que erraram no alvo. O alvo 

deveria ser o patriarcado, o racismo e não as mulheres brancas. A discussão em torno das 

interseccionalidades e dos diversos locais de fala dentro dos movimentos feministas era 

solidamente válida. O complicador do processo, é que enquanto estávamos promovendo essas 

demarcações em tono de nossos lugares de fala, de feministas brancas em relação às negras e 

vice versa ou entre feministas radicais e feministas trans, o conservadorismo foi crescendo lá 

fora no mesmo momento.  

Também não via nas precursoras ou estudiosas tidas como clássicas nos estudos 

feministas e de gênero um racismo contra as mulheres negras. O próprio termo “feminismo 

branco” foi cunhado por feministas negras para delimitar seus territórios de fala.  

A primeira vez que de fato deparei-me com a disputa travada do feminismo negro 

contra o branco foi ao construir um trabalho sobre o feminismo da Beyoncé. A versão brasileira 

da música Survivor foi feita em um clipe da Clarice Galvão7, que foi rotulada como uma mulher 

cisgenero, branca, de classe social favorecida. Logo, quem era ela para falar de 

empoderamento? Quem era ela para tentar empoderar alguma mulher?  

Quando ousava questionar/problematizar que poderíamos perder o sentido que une 

todas em um mesmo movimento social, os feminismos, era acusada de ser contra o feminismo 

negro. Qualquer questão que se colocasse para pensar as cisões, as diferenças e não perdermos 

de vista o cimento comum que nos une, era rotulada como feminista branca tentando silenciar 

o feminismo das mulheres de cor.  

Isso porque não levantar as questões que tocam as mulheres negras é considerado, 

por muitas alas do movimento feminista, como dito anteriormente, como um racismo do 

feminismo branco com o feminismo negro.  

Longe de alimentar essa disputa, é importante pensar na noção de sororidade 

feminina também dentro do feminismo e pensar, mais uma vez, no sujeito político do feminismo 

serem as mulheres. Compreendemos a diversidade das experiências e expressões do ser mulher, 

das negras às transexuais e compreendo que as opressões vivenciadas são diferentes, mas 

                                                           
7 Conferir o clipe da cantora, compositora e atriz em: https://www.youtube.com/watch?v=NlxFf40Lqx4. Acesso 

em 20/02/2019.  
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compreendo que deva existir um cimento comum que une todas as mulheres em torno dos 

feminismos.  

Além disso, compreendo e deixo claro que mulheres são para além das suas vaginas. 

Mulheres brancas não devem tirar a representatividade das mulheres negras, nem homens a das 

mulheres, mas podemos travar uma luta juntas, lado a lado, “com”, “juntar essas 

particularidades e fazer volume”, fala da cantora e apresentadora Pitty, proferida no programa 

Saia Justa exibido no dia 08/03/2017, no dia internacional da mulher.   

A partir dessas disputas internas do movimento, essa tese foi construída a partir de 

aproximações e distanciamentos com os feminismos. Eu já não conseguia idealizar os 

movimentos sociais, especificamente, o feminista como o fazia na graduação.  Aproximar-me 

como pesquisadora me deu a possibilidade de enxergar as contradições internas do movimento. 

Enquanto os feminismos estavam entre disputas internas, o conservadorismo cresceu. Voltamo-

nos tanto para dentro que deixamos um pouco de lado o mundo lá fora.  

Parece ser um bom contexto para pensarmos no cimento comum que une cada 

expressão do feminismo. Essa união é necessária na medida que há o avanço do 

conservadorismo voraz contra o que chamam de “ideologia de gênero” e contra o próprio 

feminismo.  

Passei a perceber que além de outsiders no campo, era uma má feminista por várias 

razões: além de branca, heterossexual, casada, gostava de cozinhar, era dona de casa também, 

gostava de músicas pop tidas como hipersexualização do corpo da mulher, apropriações 

mercadológicas do feminismo. Também cristã! Quem diria, o Cristianismo tendo sido acusado 

de alimentar o patriarcado. Isso demonstra que o feminismo também tem formatado modos de 

ser feminista e que existem diversas características que nos fariam menos feministas que outras.  

Também há um custo grande que mulheres cisgeneros carregam pelo fato de serem 

cisgeneros. Algumas amigas e conhecidas foram abusadas sexualmente por carregarem o peso 

de serem meninas tidas como bonitas e dentro dos padrões de gênero. Muitas cisgeneros se 

veem constantemente assediadas sexualmente (na rua, no trabalho) porque são cis. Algumas 

podem levar isso de forma mais tranquila, mas as que não levam?  

Mulheres negras foram tidas historicamente como mais propensas ao sexo, mais 

sexualizadas que mulheres brancas. Algumas podem carregar isso de forma tranquila, mas 

outras podem sofrer bastante. Como fazer a métrica do sofrimento? Quem sofre mais?  
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Fui percebendo que eu estava encaixotada na classificação criada de cisgênero por 

ser uma mulher branca, magra, heterossexual, legalmente casada à época e que me sentia bem 

em muitas das características que se atribuem à mulher. Amo a cor rosa, gosto de me maquiar, 

me depilo todo mês, gosto de ter uma performance feminina, enfim: saias, vestidos, calças 

coladas, roupas floridas, brincos, bijuterias, apesar de não saber lidar com crianças, sou mãe. 

Para complicar todo esse processo, sou evangélica assembleiana. Percebi, duramente, que os 

movimentos sociais também criavam rótulos e classificações.  

Por outro lado, sempre tive vontade de contradizer as classificações sociais criadas 

dentro e fora da Academia. Assim como Simone de Beauvoir (1986), eu gostava do que 

comportava resistência. É possível que o cisgênero seja uma categoria perversa. É possível 

existir um machista que vá sofrendo um processo de transformação.  

É possível ser evangélica e não ser homofóbica e também é possível ser evangélica 

e feminista. Por outro lado, é possível ser das ciências humanas e sociais e ser machista. É 

possível ser ativista de movimentos sociais e propagar o ódio contra outros segmentos sociais. 

Sentia a necessidade de desconstruir alguns dos essencialismos acadêmicos também. Enfim, 

percebia meu lugar social no campo de estudos de gênero e feminista, como uma “má feminista” 

(ROXANE GAY, 2016).  

 Contudo, não me sinto totalmente confortável dentro da caixinha do ser mulher e 

acho difícil que algum cis também se sinta. A maternidade para mim não seria uma obrigação, 

e sim uma escolha. O trabalho doméstico para mim não é algo que deva ser feito exclusivamente 

pela mulher e sim por todos que habitam a casa. Então, até que ponto a classificação cisgênero 

define alguém? Acho pouco provável que uma pessoa consiga colocar-se inteiramente nas 

caixinhas de gênero, sempre tem algo que sobra, que pula para fora, que resiste ser classificado.  

Assim fui percebendo que os meus temas de pesquisa desde a graduação sempre 

estiveram muito próximos das minhas trajetórias de vida: “[...] eu fui afetada em uma 

experiência de vida que depois se tornou pergunta e inquietação e se articulou na atual 

pesquisa.” (ETAYO, 2010). No mestrado vivenciei um relacionamento abusivo, cheio de 

términos e muitas violências psicológicas, morais e quase físicas. Alguns que eram próximos 

de mim e sabiam, me questionavam: como você pode passar por isso, sendo pesquisadora de 

gênero [grifos meus]? Por que não chama a polícia? Por que não denuncia? E fui rotulada de 

machista por muitos colegas da Academia e de impossibilitada de conduzir qualquer discussão 

de gênero como professora em sala de aula.  
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Eu me vi no que eu pesquisava à época do mestrado; a minha dor também era 

similar a dos relatos que eu ouvia de violência de gênero. As mesmas questões que muitas 

mulheres inseridas em contextos de violência se faziam, eram as mesmas que eu mesma me 

fazia: como sair desse relacionamento? Como me afastar? Como romper com o ciclo da 

violência? Como romper com a dependência afetiva? Eu acreditava que eu poderia transformá-

lo.  

A concepção dos outros, de quem estava “de fora”, ao me questionarem isso, 

parecia ser a de que todo o conhecimento que eu adquiri com as leituras de gênero me trariam 

uma blindagem de situações como essas: eu não passaria por isso e também não praticaria 

dominação masculina por ser pesquisadora de gênero e considerar-me feminista. Então, a partir 

de uma experiência pessoal, percebi um divisor de águas nos meus estudos: pesquisar gênero 

não me tornava imune às práticas conservadoras de gênero. Percebi que a temática da violência 

havia se esgotado, inclusive, emocionalmente para mim.  

Contraditoriamente, no ambiente acadêmico, eu era tida como uma mulher 

tradicional, cisgênero e por vezes até conservadora. Havia certa antipatia gratuita pelo simples 

fato de assumir-me evangélica em sala de aula. Sendo assim, eu fazia questão de assumir meu 

lugar de fala de mulher evangélica assembleiana. Era, inclusive, muito interpelada a comentar 

publicações de envagélicos contra o feminismo ou gênero.   

Foi na disciplina de metodologia no doutorado que me deparei pela primeira vez 

com o termo “ideologia de gênero”. Fui sugada pelo uso do termo no meu projeto de pesquisa. 

A ideologia a que eu me referia era do gênero como um princípio de vida, uma perspectiva de 

vida adotada pelas pesquisadoras. Até então eu não sabia que grupos religiosos, em sua maioria 

evangélicos, usavam o termo de modo pejorativo. Sabendo ser eu evangélica, fui comparada à 

fala do pastor Silas Malafaia quando falava em “ideologia de gênero”, ainda que eu tenha usado 

em sentido totalmente oposto.  

O referido pastor evangélico já travava há anos uma briga com o movimento LGBT. 

Ser comparada ao pastor referido pelo simples fato de ser evangélica já resume algo 

problemático. É jogar nesse rotulo de “evangélica” uma série de preconceitos acerca dos grupos 

evangélicos: homofóbicos, conservadores. Há, inegavelmente, um tabu em cima dos 

evangélicos. Decerto que os evangélicos que mais tomam evidência no Brasil, como veremos 

no último capítulo, promovem discursos homofóbicos, racistas, machistas e preconceituosos. 
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Isso não significa dizer que todos ou a maioria dos evangélicos concordam com tais discursos 

ou o adotem como seus.  

 

As minorias e as maiorias não se distinguem pelo número. Uma minoria pode ser mais 

numerosa que uma maioria. O que define a maioria é um modelo ao qual é preciso 

estar conforme: por exemplo, o europeu médio adulto macho habitante das cidades...  

Ao passo que uma minoria não tem modelo, é um devir, um processo. Pode-se dizer 

que a maioria não é ninguém. Todo mundo, sob um ou outro aspecto, está tomado por 

um devir minoritário que o arrastaria por caminhos desconhecidos caso consentisse 

em segui-lo. Quando uma minoria cria para si modelos, é porque quer tornar-se 

majoritária, e sem dúvida isso é inevitável para sua sobrevivência ou salvação (por 

exemplo, ter um Estado, ser reconhecido, impor seus direitos). Mas sua potência 

provém do que ela soube criar, e que passará mais ou menos para o modelo, sem dele 

depender. O povo é sempre uma minoria criadora, e que permanece tal, mesmo 

quando conquista uma maioria: as duas coisas podem coexistir porque não são vividas 

no mesmo plano (DELEUZE, ano, s.p.).  

 

Na outra ponta, da minha vida pessoal, o comentário que surgia quando sabiam que 

eu era feminista era: ela é uma mulher moderna, em tom jocoso, porque eu estudava gênero e 

deixava clara minha opinião acerca do trabalho doméstico, sendo combativa quando via 

algumas esposas serem escravas domésticas de seus maridos. Então, outra indagação surgiu: 

como somos vistas dentro e fora desse campo de estudos? Como fazemos nossos feminismos 

no cotidiano? 

Há um dever ser cobrado de uma feminista/teórica de gênero. Entretanto, esse dever 

ser é construído de fora e de dentro. De fora, pelo discurso antifeminista e antigênero. De dentro, 

nos próprios feminismos, através do manejo dos conceitos, dos termos, dos neologismos 

criados, etc.  

Eu sentia o peso social sobre meu relacionamento. O ideal é que eu fosse uma 

feminista alternativa, ligada aos coletivos de rua, parceira de um homem intelectual. A realidade 

distanciava-se bem disso. Eu era a própria contradição do ideal de feminista: evangélica 

assembleiana, esposa de um policial que não tinha nenhum perfil de intelectual (que por vezes 

defendia o Bolsonaro como solução nacional). Quando afirmei isso em um dos encontros 

acadêmicos sobre gênero e feminismos, minha fala causou muito frisson. “As pessoas saíram 

incomodadas quando você disse que seu marido apoiava o Bolsonaro.” (Diário de campo8). No 

fundo eu sabia que ninguém tinha um cotidiano totalmente organizado, mas de algo eu tinha 

                                                           
8 Curta o Gênero em 2017. O evento acontece anualmente no Ceará, de cunho internacional, promovido pela ONG 

Fábrica de Imagens.  
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certeza: as pessoas tendem a fazer crer que seus cotidianos são como os perfis de redes sociais. 

Por determos o poder de fala e escrita, sabemos elaborar discursos muito bem. Além disso, a 

partir da posição social que se ocupa, seja de uma feminista dos movimentos sociais de rua, 

uma professora, tendemos a defender um papel social pela posição social que se ocupa.  

O conflito na vida pessoal tomou seu ápice em 2017, com a separação conjugal, o 

divórcio e o nascimento do meu filho. As pessoas passaram a culpabilizar-me pelo fim de um 

relacionamento. Também esperavam “a maldição” por defender a “ideologia de gênero” recair 

sobre meu filho, homem. Ou seja: educaria ele para ser um homossexual?  

Como me via, frequentemente, em relacionamentos abusivos, certa vez uma 

antifeminista me questionou no privado das minhas redes sociais: “Tão feminista e não larga o 

macho alfa!”. Em suas redes sociais essa mesma mulher questionava o comportamento moral 

de outras mulheres, inclusive, de mulheres que se insinuavam para o seu marido. Mas em sua 

vida pessoal relacionava-se com homens casados. Foi aí que tive o primeiro contato “na pele” 

com o antifeminismo jogando com o meu feminismo; questionando meu modo de ser feminista.  

Algumas pessoas que me enviavam vídeos sobre a importância da família, eram as 

mesmas que traíam suas esposas. O candidato a deputado que criticava o aborto era o mesmo 

que nunca teve filhos. Ninguém é um todo coerente.  

Além disso, as questões de gênero facilmente iam para a sala da terapia. O divã 

também era o palco desse conflito.  

Ao entrar no doutorado, em 2014, as minhas principais inquietações de pesquisa 

eram entender como exercíamos nossos feminismos da porta para dentro de nossas casas. No 

caminhar da tese, afloraram-se pelo caminho discussões acaloradas sobre “gênero”.  

Entre cutucadas de braço na igreja quando o assunto no púlpito era a “ideologia de 

gênero”, a “homossexualidade”, a “esquerda”; debates no facebook em que eu era chamada a 

comentar, essas questões foram colocando-se para mim. Sendo assim, o da porta de casa para 

fora também passou a me interessar. Como era lidar com esses conservadorismos do lado de 

lá?  

O fato é que ter consciência dos grilhões não te faz imune a eles. Ao estudarmos 

não ficamos presos em bolhas, onde o lado de fora não nos afeta mais. Um pesquisador que 

estude as relações de trabalho precarizadas, as relações de exploração do capitalismo, nem por 

isso deixa de ser explorado e se ve em relações regidas pela lógica do capital. Então, essa tese 
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foi constituída em dois espaços. Os discursos da casa para dentro e da casa para fora das 

pesquisadoras. A fronteira entre eles é tênue.  

Por sua vez, vi amigas que estudavam a temática da violência de gênero sofrerem 

ameaças do namorado após romperem o relacionamento: “Se você não for minha, não será de 

mais ninguém!”. Outras, que sentiam ciúmes exagerados pelos namorados, eram questionadas: 

“Como você, com todas as leituras de gênero, é tão ciumenta?”. Outras, também pesquisadoras 

de gênero, queixavam-se de não conseguir com tanta facilidade relacionarem-se afetivamente 

depois que entraram em contato com o conceito de gênero, pois a partir das leituras, passaram 

a ser mais seletivas em termos afetivo-sexuais na escolha de um parceiro. Todos os homens 

pareciam machistas aos seus olhos, o que as desinteressava facilmente.  

Algumas alunas minhas, envolvidas em coletivos feministas, que buscavam sair do 

padrão tradicional de ser mulher, que se comporta como caça à espera do caçador, também 

sofriam, pois eram mal interpretadas pelos homens: tidas como mulheres fáceis, que “davam” 

no primeiro encontro e, por mais que tivessem uma leitura crítica sobre o assunto, isso as 

afetava.  

Quanto mais pesquisava, quanto mais debatia entre amigas os rumos que a tese 

estava tomando, mais me deparava com relatos de relacionamentos abusivos com os maridos. 

Uma amiga, pesquisadora de gênero, chegou a relatar-me que o marido com quem estava até 

então, chegou a agredi-la em uma das discussões que travaram, jogando contra ela o carregador 

do celular e outra vez em que arrastou-a pelos cabelos em casa.  

A partir dessas conversas e vivências informais com pesquisadoras de gênero e 

ativistas do movimento feminista, percebia que era como se houvesse um antes e um depois do 

contato com o conceito para cada uma, ou seja, gênero passava a mudar suas visões de mundo. 

O conceito de gênero e o feminismo haviam transformado a vida dessas mulheres e a minha. 

As leituras feministas davam nomes a situações de vida antes inominadas, como o termo 

relacionamentos abusivos.  

Outras colegas da área de estudos que pesquisavam temas no campo da sexualidade, 

compartilhavam no facebook situações de constrangimento social por estudar essa temática: 

eram tidas como propícias a relacionamentos abertos ou a realizarem as mesmas práticas que 

estudavam no seu campo de pesquisas, sendo constantemente assediadas, recebiam nudes9 

                                                           
9 Termo usado quando se compartilha fotos de nudez nas redes sociais de forma privada.  
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anônimos em whatsapp ou facebook. Outra colega que se posicionou contra o aborto em uma 

rede social foi repreendida publicamente por uma renomada pesquisadora de gênero brasileira.  

A partir daí passei a perceber que existiam consensos dentro do campo de estudos 

que por vezes tornavam-se imperativos acadêmicos. Percebi também que as redes sociais eram 

utilizadas para a propagação desse conhecimento sobre gênero: serviam como armas de 

empoderamento de si e de outros. Também era o palco de muitos conflitos entre feministas e 

pessoas alheias ao feminismo. O conhecimento, então, era incorporado às suas vidas pessoais 

e reproduzido nas redes sociais. 

Cada vez que eu tinha o acesso, através das entrevistas ou pelos vínculos de 

amizades criados, ao universo pessoal das pesquisadoras, crescia mais a consciência de que nós 

éramos desmontados em nossos papéis sociais de pesquisadoras.   

Eis a grande contradição: não estamos blindadas. Nós, pesquisadoras, não estamos 

isentas de vivenciar e até de reproduzir concepções machistas de gênero. O processo de 

desmonte das arraigadas construções de gênero adquiridas desde a infância é gradativo e, por 

vezes, doloroso. No entanto, somos cobradas dentro do campo a adotar posturas de gênero as 

mais libertárias: ser a favor das bandeiras de luta dos movimentos, por exemplo, o aborto, ter o 

casamento e a monogamia como instituições tradicionais e falidas ou mesmo construções sócio-

culturais.  

Contudo, será que toda pesquisadora de gênero é assim? Será que é construído um 

dever-ser das pesquisadoras de gênero? Será que, para eu afirmar-me como pesquisadora de 

gênero, eu precise adotar ou ser a favor dessas posturas no íntimo das minhas relações? Como 

entram em conflito os valores religiosos das pesquisadoras com seus valores acadêmicos? 

         Percebi que o que parecia individual, era, na verdade, coletivo. Para mim também 

houve um antes e um depois do conceito. Quando se é pesquisador da área, “Você passa a 

enxergar gênero em tudo no seu cotidiano!”10, tomando a fala de uma interlocutora. Mais que 

uma categoria de análise, parecia tornar-se um princípio de vida, uma postura diante do mundo. 

Como se esse conhecimento necessitasse de uma prática: ao assimilar o conceito, sinto 

necessidade de adotá-lo na vida cotidiana. Para algumas, “um caminho sem volta.” (Diário de 

campo. Minicurso ministrado por mim sobre o ativismo de Beyoncé).  

                                                           
10 Fala de uma pesquisadora de gênero durante uma banca de monografia da qual fiz parte.  
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       O conhecimento das Ciências Sociais tem esse caráter de dupla hermenêutica, de 

reflexividade, engajando o pesquisador numa relação dialética com o conhecimento. 

Boaventura de Souza Santos radicaliza ao dizer que “todo conhecimento é autoconhecimento”.  

Por muito tempo a categoria de análise gênero foi explorada, construída a partir de 

um questionamento do cotidiano (onde tem início a opressão das mulheres? Como as diversas 

culturas vão formatando modos de ser mulher?). Mas, como ele volta ao nosso cotidiano como 

pesquisadoras? Portanto, estudar gênero promove um inegável desassossego nas pesquisadoras 

e também nos que estão à sua volta: familiares, maridos, companheiros ou namorados, colegas 

de facebook. Ora,  

 

[...] De que valeria a obstinação do saber se ele assegurasse apenas a aquisição dos 

conhecimentos e não, de certa maneira, e tanto quanto possível, o descaminho daquele 

que conhece? Existem momentos na vida onde a questão de saber se se pode pensar 

diferentemente do que se pensa, e perceber diferentemente do que se vê, é 

indispensável para continuar a olhar ou a refletir. (FOUCAULT, 1984, p. 13) 

 

Na próxima sessão, discutirei mais a fundo de que modo na minha trajetória 

profissional essas questões de pesquisa tomaram vulto.  

 

1.2 Trajetória profissional 

“Cheguei à teoria porque estava sofrendo, a dor dentro de mim era tão intensa que eu 

não poderia continuar a viver. Cheguei à teoria desesperada, querendo compreender, 

querendo entender o que estava acontecendo ao meu redor. Acima de tudo, cheguei à 

teoria porque queria fazer a dor ir embora. Eu vi, na teoria, um local para a cura.” 

(Bell Hooks) 

 

Durante a experiência como professora universitária, pude perceber que as escolhas 

por temáticas de pesquisa na área de gênero estavam profundamente entrelaçadas às histórias 

de vida, às vivências pessoais com as questões com as quais as pesquisadoras pretendiam 

desvendar.  

Carol Lindolfo (2013) teve uma amiga assassinada pelo marido. Ana Holanda 

(2013) vivenciou um relacionamento conjugal violento. Rosa Maria (2014) também vivia um 

relacionamento abusivo em seu casamento. As escolhas pelos temas de pesquisa nunca eram 

aleatórias ou distantes de seus cotidianos. Silviane (2015) viu o pai agredir a mãe durante toda 

a infância. Cristina Jonas (2016) passou por situações de cárcere privado em seu primeiro 
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casamento. Angélica Lopes (2016) viu o pai agredir a mãe durante toda a infância11 e nutria um 

relacionamento abusivo com o namorado. 12 

Mais: pareciam formas de desvendar o próprio passado e buscar meios de entendê-

lo e até ressignifica-lo. A inquietação em torno de mulheres que sofriam violência e 

permaneciam nessas relações pareciam também inquietações de ordem pessoal: por que 

permaneci? Por que me calei? Estudar gênero parecia uma forma de tentar se entender, uma 

estratégia de desvendamento de si.   

 

Por que sou levada a escrever? Porque a escrita me salva da complacência que me 

amedronta. Porque não tenho escolha. Porque devo manter vivo o espírito de minha 

revolta e a mim 

mesma também. Porque o mundo que crio na escrita compensa o que o mundo real 

não me dá. No escrever coloco ordem no mundo, coloco nele uma alça para poder 

segurá-lo. Escrevo porque a vida não aplaca meus apetites e minha fome. Escrevo 

para registrar o que os outros apagam quando falo, para reescrever as histórias mal 

escritas sobre mim, sobre você. Para me tornar mais íntima comigo mesma e consigo. 

Para me descobrir, preservar-me, construir-me, alcançar autonomia. Para 

desfazer os mitos de que sou uma profetisa louca ou uma pobre alma sofredora. Para 

me convencer de que tenho valor e que o 

que tenho para dizer não é um monte de merda. Para mostrar que eu posso e que eu 

escreverei, sem me importar com as 

advertências contrárias. Escreverei sobre o não dito, sem me importar com o suspiro 

de ultraje do censor e da audiência. 

Finalmente, escrevo porque tenho medo de escrever, mas tenho um medo maior de 

não escrever. (GLORIA ANZALDUA, s.a., p. 232)13 

 

Quando ministrava disciplinas como Seminário Temático - Gênero, Raça e Etnia 

(na qual trabalhava questões de gênero entrelaçadas às étnico-raciais) e outras, pude observar 

em mim mesma falas que me assustavam. Quando alguma aluna me dizia que era o marido que 

realizava os trabalhos domésticos, eu me via dizendo em tom de brincadeira: “Pois segure esse 

homem!”. O machismo na minha fala era uma serpente que eu precisava vomitar da minha boca, 

                                                           
11 Os nomes aí expressos foram permitidos por cada uma das pesquisadoras. Elas foram minhas orientandas em 

trabalhos de conclusão de curso de graduação em Serviço Social e suas monografias estão sob domínio público na 

internet. Nelas as estudantes contam suas experiências pessoais para, a partir daí, apresentarem seus temas de 

pesquisa.  
12 As referências são de Trabalhos de Conclusão de Curso de graduação nos quais fui orientadora. Essas 

experiências acadêmicas também me levaram a refletir sobre a busca por pesquisar temas muito próximos da vida 

cotidiana dessas estudantes.  

13 Do texto Falando em línguas: uma carta para as mulheres escritoras do terceiro mundo, de Gloria Anzalduá, 

escritora feminista chicana. Disponível em: < https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/9880/9106> 

acesso em: 28/07/2019. 

 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/9880/9106
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uma luta diária contra mim mesma. O mesmo sistema de pensamento ao qual eu criticava, era 

o mesmo que me fazia julgar mulheres, homens e, às vezes, a mim mesma. (BOURDIEU, 2002) 

Também me vi em diversas situações vexatórias com alunos. Uma vez questionei 

o modo como as cotas raciais eram fiscalizadas no Brasil, ou até mesmo como meu pensamento 

mudou em relação a isso e cheguei a ser questionada se seria a pessoa ideal para ministrar a 

disciplina junto à Coordenação. Era como seu eu não estivesse habilitada a falar sobre a questão 

étnico-racial por ser uma mulher branca. Fui percebendo que havia um jogo dentro do campo, 

uma disputa de representatividade na qual apenas alguns sujeitos estavam habilitados a falar 

sobre determinadas questões. Além disso, algumas questões estavam tão arraigadas no universo 

acadêmico que a simples menção de problematizá-las levava às reações mais abjetas.  

Nenhum acadêmico nasce “desconstruído”. Os preconceitos e privilégios vão sendo 

trabalhados e autorefletidos no avançar do tempo, das leituras, dos debates e dos semestres. 

Passei a reconhecer os privilégios ou a falta deles com mais clareza no nascimento do meu filho. 

Quando colegas doutores podiam falar de suas teses de doutorado enquanto eu estava 

mergulhada na maternidade, não por opção, mas por sobrecarga, por não ter a divisão de tarefas 

no cuidado com o filho. Reconhecer, por sua vez, meus privilégios quando via alunas relatarem 

suas histórias de vida, a priori, mais difíceis que as minhas.  

Pudia observar também que ser pesquisadora de gênero e discutir essa temática com 

os alunos me aproximava mais deles, pois muitas vezes minha vida pessoal era também objeto 

de reflexão em sala de aula. Eu saía daquela posição distanciada entre professora e alunos. Eu 

fazia com que o universo da sala de aula tivesse um sentido emocional para além do racional e, 

sem saber, adotava metodologias feministas em sala.  

Metodologia feminista é ter consciência de que a sala de aula, para além de um 

espaço físico no qual se debatem teorias, também é um espaço mergulhado em experiências 

que motivam as próprias teorias ou que geram emoções. Entender que as emoções, 

historicamente ligadas ao feminino, podem ser discutidas nas teorias; que as subjetividades dos 

sujeitos que pesquisam também devem ser problematizadas e discutidas; propor autoras 

mulheres quando se discute ciência ou as próprias teorias e metodologias na ciência. É ter uma 

aproximação também pessoal com os alunos, de modo que o professor saia de sua experiencia 

estritamente profissional para mostrar o seu lado humano. É poder ser alguém, humano, fora da 

sala de aula. Entender que os alunos passam por conflitos que se refletem na escrita, na 

criatividade. Por exemplo, a entrevista mais importante da tese ocorreu no dia da minha 
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separação conjugal. Isso refletiu demasiadamente, tendo em vista que meu celular foi 

danificado e perdi o arquivo.  

Frequentemente, como professoras na área de gênero, somos interpeladas pelos 

alunos para saber se o namorado de aluna x seria um potencial agressor e também víamos 

frequentemente nossas vidas descortinadas em sala de aula: “Professora, por que a senhora, tão 

feminista, mantém um perfil no facebook conjunto com o seu marido?”. Também era 

frequentemente interpelada se tinha filhos e se criaria meus filhos conforme esses padrões de 

gênero que eu defendia, especificamente, quando questionava os padrões de gênero na 

socialização de meninos e meninas através das brincadeiras.  

Além disso, falar de gênero e feminismos, sobre papéis atribuídos historicamente 

aos gêneros, promovia diversas reações em sala de aula: risos escarnecedores de alunos homens, 

troca de olhares entre eles, saídas intencionais de sala, enfim, desinteresses propositais de 

alunos homens pelas temáticas de gênero. As discussões acabavam por colocar as alunas contra 

os alunos, além de alguns pontos de discussão fazer com que algumas alunas chorassem porque 

alguns assuntos remetiam às suas infâncias, como a questão do abuso sexual. Ou seja: as 

discussões acerca das questões de gênero mobilizavam mais a subjetividade desses sujeitos. Era 

diferente quando me reportava a outras questões na área do Serviço Social, como capitalismo, 

pobreza ou políticas públicas. As discussões de gênero pareciam aproximar-se mais do 

cotidiano dos alunos, da vida das pessoas. A sala de aula ficava à flor da pele.  

Até mesmo dentro das Insituiçoes de Ensino Superior (IES) discutir gênero em sala 

de aula é tratado, muitas vezes, como algo de segunda ordem. Tão de segunda importância é, 

curiosamente, nos veste, nos faz nos comportarmos diante do mundo e torna o mundo a partir 

do trabalho realizado no interior das casas, possível. A professora Ciência14 afirmou que 

também vivenciou diversas rejeições ao discutir a temática em sala, na disciplina de Gênero, 

família e geração, a nível de pós-graduação.  

Além disso, pude promover alguns minicursos que versavam sobre gênero, 

sexualidade e violência. Algumas alunas me procuravam depois para dizer que os cursos as 

afetavam demais. Algumas evangélicas afirmavam:  

 

Aquilo me doeu porque vai contra os meus valores. Por outro lado, quando eu estudo 

gênero, vejo que é verdade, que tudo isso faz sentido. Meu marido é muito machista 

                                                           
14 Nome fictício.  
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e prefiro nem discutir essas coisas com ele. Vejo que na Academia tenho medo de me 

assumir evangélica, porque meu posicionamento pode ser considerado preconceito.  

 

A Academia parecia criar espaços de diálogo, de fala, mas também espaços de 

silenciamento. Nem todos eram tidos como habilitados a falar, nem todos podiam expressar 

suas reais opiniões sobre receio de represálias simbólicas. E não estou dizendo o silenciamento 

de pessoas fascistas, mas de alunos que traziam seus valores de casa e se viam intimidados de 

expor, colocá-los em questão, sob medo de represálias simbólicas. A Academia parecia um 

verdadeiro jogo no qual apenas alguns estavam habilitados a falar e a jogar.   

Durante o doutorado, coordenei um grupo de estudos de gênero por mais de um ano 

e por muitas vezes as discussões dos textos nos levavam a relatos autobiográficos: sobre as 

relações estabelecidas com os maridos, com a família, com os amigos, com o cuidado e a 

educação dos filhos. Inusitadamente, os grupos de gênero também tornavam-se gatilhos 

emocionais. Algumas participantes me confidenciavam ao final dos grupos que situações de 

abuso sexual sofridos na infância, recalcados na memória, eram trazidos à tona a partir das 

leituras. Elas conseguiam nomear o que antes era inominado (os abusos sexuais sofridos). As 

discussões no grupo traziam essas situações ao consciente, contraditoriamente, levando a 

sofrimentos psíquicos, pois antes essas vivências estavam recalcadas na memória. O grupo e as 

discussões traziam esses elementos à tona.  

Então, outras indagações foram somando-se às iniciais: Por que discutir gênero nos 

leva a discutir nossas próprias relações? Descortinar nosso passado? Daí se explica como entrar 

em contato com o conceito promove um verdadeiro desassossego em nossas vidas e na vida dos 

outros ao nosso redor.  

 

1.3 Os desassossegos com os feminismos 

“Feminismo é uma dessas palavras odiadas e amadas em intensidades diferentes. 

Assim como há quem simplesmente rejeite a questão feminista, há quem se entregue 

a ela imediatamente. Talvez seja o momento de parar e perguntar por que há pessoas 

que temem o feminismo e por que há outras tantas que depositam todas as fichas 

nele?” 

 (Marcia Tiburi, 2018, p. 7) 

 

A necessidade de também compreender o desassossego externo, de quem não se 

considera feminista e que faz apologia contra o feminismo foi surgindo na medida em que 

percebia que muitas pesquisadoras de gênero usavam as redes sociais para realizar ativismos 
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virtuais. O conhecimento que adquiriam na Academia acerca de gênero e feminismos era 

compartilhado, curtido, discutido. Esse conhecimento não ficava aprisionado em livros ou no 

espaço da Academia.  

Sendo assim, outras inquietações durante a pesquisa iam surgindo, amadurecendo 

as iniciais e ampliando a pesquisa: Como fazemos feminismos em nossas vidas? Feminismo 

não é só uma forma de pensar a condição histórica de subordinação das mulheres, mas também 

formas de ser e fazer de nós mulheres. Gênero era uma política pessoal (CONNEL e PEARSE, 

2015), uma política da intimidade, pois vamos politizando nossos comportamentos, nossas 

relações com os outros em casa, fora dela e nas redes sociais. Fazer política de gênero é 

distribuir de forma mais igualitária as tarefas domésticas com nossos companheiros, é negociar 

a maternidade (quando e se irei querer ser mãe), é fazer negociações no sexo. Enfim, “[...] o 

feminismo criou um modo específico de existência.” (RAGO, 2004, p. 33). Feminismo não é 

uma luta apenas pública, mas também em nossas relações mais intimas. Então, essa tese e suas 

questões centrais brotaram a partir da captura de uma ansiedade social. Ela estava nas redes 

sociais, no púlpito das igrejas, na sala de aula.  

Frequentemente via e também me envolvia em discussões via rede social em torno 

dessas questões, pois há uma forte resistência em alguns segmentos da sociedade civil à 

discussão desses assuntos. Percebia que algumas mulheres, inclusive, do meu ciclo de 

amizades, posicionavam-se contra o feminismo em “textões de facebook”. Elas queriam 

continuar sendo tratadas como mulheres frágeis, que os homens continuassem a pagar a conta, 

que abrissem a porta do carro e parecia que o feminismo havia desvirtuado essas práticas nos 

homens. As mulheres feministas tratavam o dia da mulher como um dia para brigar, enquanto 

elas queriam receber flores e ser ainda tratadas como frágeis. O homem não estaria preparado 

para isso e não sabia, então, como tratar mais a mulher.  

Por ser pesquisadora do assunto, fui interpelada diversas vezes em postagens sobre 

evangélicos que eram resistentes à discussão de gênero nas escolas; também era marcada em 

vídeos de mulheres, como Sara Winter, que um dia foi feminista, para que eu me posicionasse 

a respeito. Comumente o machismo que elas defendiam era tido como sinônimo de educação, 

cortesia, cavalheirismo.  

Passei a curtir diversas páginas feministas no facebook, tais como: “Não me Kahlo”, 

“Feministas revolucionárias”, “Geledés”, “Moça, você é machista”, “Quebrando o tabu”, 

“Feminismo sem demagogia”, porque me identifico com as pautas de luta do movimento, 
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considerando-me uma feminista. Contudo, via frequentemente nos comentários das postagens 

dessas páginas essa mesma tendência que acontecia no meu perfil: mulheres ativistas do 

movimento que discutiam com pessoas que, contraditoriamente, curtiam as respectivas páginas 

e tinham um posicionamento contrário ao movimento. Não era algo isolado e sim coletivo. A 

cada postagem e a cada visualização dos comentários dessas postagens, sempre haviam os 

“prós” e os “contras”. Muitos homens e, inclusive, mulheres se posicionavam contra as 

postagens. Na mesma época algumas páginas feministas no facebook foram retiradas do ar e 

gerou-se toda uma polêmica em torno disso.  

Como contraponto às páginas feministas, também encontrava páginas reacionárias 

aos feminismos, cheguei a elas. Desse modo, fiz uma pesquisa exploratória no sentido de 

analisar quais e quantas seriam as páginas no facebook antifeministas. Além destas, encontrei 

páginas de personalidades sociais brasileiras que se diziam libertas do feminismo, como “Sara 

Winter” e também aquelas que tem criticado o que chamam de “ideologia de gênero”, como o 

perfil de Ana Paula Valadão ou o de Marisa Lobo. 

Ao passo que realizava minha pesquisa bibliográfica e pesquisava livros na internet 

que pudessem dialogar com meu tema, percebia também uma série de livros que eram 

publicados de modo a denegrir o movimento feminista ou simplificar as discussões de gênero 

ou mesmo distorcê-las, como o livro: O outro lado do feminismo (2015). Nele as autoras, numa 

espécie de relato autobiográfico, contam como foram suas experiências com o feminismo no 

contexto dos Estados Unidos. No Brasil, inclusive, havia uma campanha de “crowdfunding”, 

para tornar o livro gratuito no país, encampada pela própria editora do livro, a “Simonsen”. À 

época, em abril de 2016, 90% do valor já havia sido arrecadado. Curiosamente o site da editora 

é composto por diversos artigos que se contrapõem ao feminismo.  

 

1.4 Pressupostos15 de pesquisa 

 

Para pensar tudo que me propus inicialmente, parti de alguns pressupostos que se 

tencionavam no meu cotidiano. Primeiro, estamos acostumados(as) a compreender as 

concepções e práticas de gênero dos interlocutores e fazer o diálogo dessas concepções com o 

                                                           
15 A ideia de construir pressupostos de pesquisa de modo nenhum refletiu a ideia de criar respostas fechadas às 

perguntas de partida iniciais. A ideia de pressuposto transitou mais no sentido de procurar refletir, de modo inicial, 

as possíveis respostas para perguntas que inicialmente estabeleci. Sendo assim, esses pressupostos, desde o início, 

estiveram abertos ao novo do que eu poderia encontrar no campo da pesquisa.  
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seu cotidiano: como os homens presos pela Lei Maria da Penha entendem o que é ser homem e 

ser mulher? Quais as concepções de gênero das mulheres que sofrem a violência?16 Este 

trabalho, no entanto, procura pensar as concepções de gênero dos próprios pesquisadores e 

analisar como eles vivenciam-nas no cotidiano. Pesquisamos costumeiramente o gênero “a 

partir de fora”: como se dão as relações de gênero dos nossos interlocutores. A minha intenção 

é de construir um trabalho a partir de uma perspectiva “de dentro”: como os estudos de gênero 

são apropriados e vivenciados pelos próprios pesquisadores da área? Trata-se de uma pesquisa 

autorreflexiva. A autorreflexividade é inerente ao processo de pesquisa, pois  

 

[...] essa travessia na direção do outro, reordena a subjetividade do pesquisador, da 

sua própria identidade, rearranja os fatos de sua vida, reestrutura seu próprio olhar, se 

reexplica novamente diante de si mesmo. É como se ele se visse diante de um outro 

espelho. A partir daí, parece que estamos diante de um outro sentido, inclusive para a 

própria existência. (SILVA, REIS e SILVA, 1994, p. 104) 

 

Nesse sentido, o primeiro pressuposto era o de que, para a pesquisadora de gênero 

o conceito interfere diretamente na sua vivencia pessoal. Gênero produz um processo de 

autorreflexividade. Um pesquisador que estude a criminalidade, por exemplo, muitas vezes não 

vivencia a questão nos termos dos seus interlocutores, assim como aquele que estude o trabalho 

precarizado e assim por diante. Essas questões, no máximo, lhe atingem de uma forma indireta. 

Gênero, por sua vez, produz um processo de autorreflexividade mais contraditório, direto, posto 

que o pesquisador tem uma vivência como homem, mulher, homossexual, etc. difetentemente 

de objetos de pesquisa que não afetam diretamente a vida das pesquisadoras. Assim, gênero, 

sexualidade e raça/etnia também o são.  

Em outras palavras, antes de ser pesquisador, ele tem uma identidade de gênero e 

pesquisar as relações de gênero a partir dos interlocutores, pensando as relações que eles 

estabelecem entre si, é também refletir sobre seu próprio gênero e, por sua vez, refletir sobre 

você mesmo, seu eu, o que você é. Além de processo de desconstruir-se, é um processo de 

reconstrução de si. Estamos imersos nos próprios objetos que nos propomos estudar.  

Somos educados numa cultura em que desde criança introjetamos o que é ser 

homem e ser mulher, numa lógica binária e heteronormativa: no direcionamento de gênero que 

nossos pais nos dão, nas brincadeiras, na escola. No entanto, essas noções são desconstruídas 

no espaço acadêmico, a partir do contato com os conceitos de gênero. Você realiza um processo 

                                                           
16 Em referência a algumas perguntas de partida das pesquisas que realizei na graduação e no mestrado. 
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de desconstrução (ou reconstrução) de si mesmo, da sua educação e passa a analisar sua própria 

fala, seus atos mais cotidianos, sua visão de mundo. Portanto, promove um exercício de auto-

reflexividade intenso: um desassossego. Você passa a desvendar seu cotidiano, sua história de 

vida. Esse desvendamento é propulsionado pelos estudos de gênero.  

Eva Illouz (2011) defende a ideia de que o discurso da Psicologia, ao adentrar os 

mais diferentes espaços sociais, contribuiu para criar o que ela chama de um eu sofredor. Isso 

porque há uma grande patologização da vida social: os atos mais cotidianos passaram a ser 

objeto de classificação da Psicologia, classificados como doenças ou transtornos. Essa profusão 

do discurso da Psicologia no cotidiano, tem reflexos nos relacionamentos que tendem a se 

basear em escolhas racionais, são mais voláteis, instrumentais e a mesma linguagem que cria a 

possibilidade que o indivíduo entenda mais seu próprio eu, faz com que ele se instrumentalize.  

Partindo dessa análise, podemos perceber que os estudos de gênero contribuíram 

no sentido de que pudéssemos perceber que as características historicamente atribuídas a 

homens e mulheres são culturais e não naturais. Portanto, isso fez com que compreendêssemos 

melhor a nós mesmos como homens, mulheres ou não-binários, a nossa sexualidade. Mas o 

salto que as pesquisas de gênero produziram não foram acompanhados pela cultura, que ainda 

se apresenta de forma machista. Nesse sentido, os estudos de gênero e feministas, ao permitirem 

conhecermos mais o nosso eu, por outro lado, esbarra no cotidiano que limita que vivamos a 

plenitude dessas novas descobertas. Adquiro armas de empoderamento próprio, mas isso rebate 

no cotidiano de diversas formas e em vários nichos sociais: na família, na roda de amigos, da 

própria Academia e na internet. Isso não criaria, então, um eu sofredor?  

O pressuposto geral17 que norteou a problematização inicial desta pesquisa era o de 

que as leituras de gênero refletem na vida dos sujeitos que pesquisam essa temática provocando 

diversos conflitos de ordem pessoal. Esse tipo de pesquisa pressupõe um engajamento político 

dos pesquisadores, que costumam afirmar que já não são mais os mesmos após essas leituras.  

Foram pressupostos específicos de estudo: a partir das leituras acerca das relações 

de gênero, o pesquisador passa a adotar como visão de mundo que os papéis sexuais são 

construídos culturalmente, o que entra em choque com uma realidade social que ainda se 

apresenta de forma machista, tendendo a atribuir a homens e mulheres papéis conforme o sexo 

                                                           
17 Entendo por hipótese uma resposta provisória às perguntas de partida deste trabalho. Essas hipóteses são 

tomadas aqui mais como pressupostos, cabendo, no momento da pesquisa, a descoberta dos dados. Trata-se de 

uma maneira que encontrei de refletir previamente os problemas de pesquisa aqui propostos.  
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de cada um. Além disso, esse machismo pode ser, contraditoriamente, reproduzido por ele 

mesmo e os “seus”. Bourdieu (2002) já sinalizava isso: 

 

Como estamos incluídos, como homem ou mulher, no próprio objeto que nos 

esforçamos por apreender, incorporamos, sob a forma de esquemas inconscientes de 

percepção e de apreciação, as estruturas históricas da ordem masculina; arriscamo-

nos, pois, a recorrer, para pensar a dominação masculina, a modos de pensamento que 

são eles próprios produto da dominação. (BOURDIEU, 2002, p. 2002) 

 

Outro pressuposto foi a de que ocorrem impactos na dinâmica dos relacionamentos 

interpessoais do pesquisador, nos quais pode se tornar agente produtor de mudanças em seu 

cotidiano ou reproduzir valores culturais tido como tradicionais. Por sua vez, estudar gênero 

não me torna imune a sofrer discriminação, violência ou praticá-las. Em termos afetivos e 

conjugais, ocorrem conflitos de diversas ordens: dificuldade de iniciar e manter 

relacionamentos pela incompatibilidade nas concepções de gênero dos parceiros; familiares 

(pois a família ainda é foco privilegiado na disseminação de ideologias machistas).  

A ideia era, inicialmente, entender como pesquisadores de gênero se confrontavam 

com os conservadorismos no plano microssocial: na família, na universidade, com 

maridos/esposas, companheiros/as, namorados/as, enfim, com “os seus”.  

Num segundo momento a ideia era confrontar os conservadorismos no plano 

macrossocial: como refletem em políticas públicas, casas legislativas, igrejas, mídia; como 

esses conservadorismos refratam-se em redução de direitos para mulheres, voltas ao passado, 

passos para trás e refletem em nós também, pesquisadores. Portanto, fez-se necessário construir 

a tese em duas partes.  

Pensamos a pesquisa a partir de camadas. Primeiro quisemos identificar em que 

momentos da biografia da pesquisadora as questões de pesquisa foram surgindo e como elas 

foram se consolidando, amadurecendo e se ampliando.  

Num segundo momento do texto, tracei um histórico das origens do conceito de 

gênero e, com ele, do antifeminismo. A partir do mapeamento dos feminismos, poderíamos 

assim discutir as trajetórias de vida dos pesquisadores de gênero cearenses, inscritos nessa rede 

de relações de estudo e pesquisas que é o feminismo.  

Na outra sessão, discutimos as trajetórias das pesquisadoras. Subdividimos o 

capitulo em x partes. Procuramos dividir nessas sessões porque o que mais se tem questionado 
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as pesquisadoras são: a divisão do trabalho domestico, a educação dos filhos. Também foi 

necessário explanar como as figuras femininas apareceram fortes no discurso dessas 

pesquisadoras no sentido de um estalar para as teorias de gênero.  

Por fim, fomos até as fronteiras do campo de estudos. Lá onde os discursos 

antifeministas e antigênero se faziam presentes: nas produções bibliográficas conservadoras 

que serviam de fundamento para o discurso proferido em palestras, igrejas, redes sociais. 

Tentando entender o que não tem sido o feminismo, poderia compreender melhor o que ele é 

também.  

As trajetórias dos pesquisadores também são afetadas pelas produções discursivas 

do que é exterior ao campo. Na medida em que o núcleo desse campo se fortalece, mais 

ferrenhas tem sido as críticas que lhe são voltadas. O antifeminismo só está presente e 

conseguindo mais adeptos porque o feminismo também está forte. Entendemos que essas 

críticas são lançadas a quem está produzindo teoricamente dentro do campo. Pesquisadores são 

interpelados e afetados pelas fronteiras desse campo.  

Os pesquisadores realizam ativismos virtuais? Já se envolveram em discussões em 

torno de questões sobre feminismos e gênero? São afetadas pelos estereótipos construídos sobre 

as feministas? Afirmam-se feministas? Praticam feminismos?  

Nesse sentido, o trabalho foi estruturado a partir de sete capítulos. Num primeiro 

momento introdutório, explicito a aproximação pessoal, acadêmica e profissional com a 

temática. Nele, as primeiras perguntas de partida que foram surgindo ao longo da pesquisa 

bibliográfica, bem como os primeiros pressupostos de pesquisa.  

Em um segundo momento, discuto o percurso metodológico no qual está 

explicitado o caminho percorrido durante a pesquisa, ou seja, as diversas fases pelas quais 

passou a pesquisa. Apresento a primeira amostra da pesquisa: as pesquisadoras de gênero 

entrevistadas. Também a forma como houve a aproximação com os movimentos e os líderes de 

direita em Fortaleza, sendo esta a segunda amostra da pesquisa. Apresento os critérios de 

escolha e um perfil biográfico das interlocutoras e interlocutores. Por fim, um tópico foi 

reservado para discutir o recurso metodológico do uso da internet para a pesquisa de campo. 

Busquei, a partir desse recurso metodológico, entender como as pessoas tem se comportado 

virtualmente sobre as questões feministas. É através da internet que o feminismo se torna 

acessível a muitas pessoas. A questão é: como esse discurso é apropriado e sofre uma refração 
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nas redes? Como esse discurso é muitas vezes modificado de modo a ser usado contra o próprio 

feminismo? Ora, o virtual é real: 

 

As comunidades eletrônicas não são virtuais. As pessoas que encontramos online não 

são virtuais. Elas são comunidades reais povoadas por pessoas reais, o que explica por 

que muitas acabam se encontrando em carne e osso. Os assuntos sobre os quais 

falamos em comunidades eletrônicas são assuntos importantes, por isso, muitas vezes, 

aprendemos e continuamos nos importando com as causas sociais e políticas sore as 

quais ouvimos falar por meio de nossas comunidades online. Comunidades online são 

comunidades [...] Elas nos ensinam sobre linguagens reais, significados reais, causas 

reais, culturas reais. ‘Esses grupos sociais tem uma existência real para seus 

participantes, e assim tem efeitos importantes em muitos aspectos do comportamento. 

(KOSINETS, 2014, p. 21-22) 

 

       Essa modificação não é só uma deturpação, mas um intenso trabalho de recriação 

através de estratégias afins com o funcionamento de redes sosicias: simplificação, viralização 

e espetacularização. 

No terceiro capítulo procurei fazer a constituição do campo de estudos de 

gênero/feminista, delimitando aos poucos o contexto cearense e a entrada desses estudos nas 

universidades cearenses. A intenção foi que a partir da explicitação do campo de estudos e do 

momento histórico e conceitual no qual surge a categoria analítica gênero, eu pudesse depois 

situar as pesquisadoras de gênero nessa rede. Este capítulo foi um desafio pessoal de não dar 

um tom estritamente teórico como no início de sua escrita. Fui percebendo que a teoria não 

pode ser desmembrada do campo de pesquisa no decorrer do meu amadurecimento como 

pesquisadora e professora.  

Sendo assim, no quarto capítulo tracei as trajetórias biográficas e acadêmico-

profissionais das interlocutoras da pesquisa. Aqui o objetivo era compreender como foi o 

processo de genderificação desses sujeitos e a descoberta do gênero e da literatura feminista na 

Academia. Como conseguiam objetivar em suas vidas pessoais e profissionais as leituras sobre 

gênero e feminismos.  

No quinto capítulo detive-me nas fronteiras desse campo de estudos para desvendar 

os sentimentos de inquietude contemporânea acerca do que chamam de “ideologia de gênero” 

e o feminismo. Fiz, inicialmente, um traçado histórico do antifeminismo, que corre paralelo ao 

próprio surgimento do movimento social feminista e depois situamos a questão na 

contemporaneidade. Identifico cinco pontos de conflito entre feministas e antifeministas: a 
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questão da igualdade, do aborto, da nudez, o estereótipo criado em torno da feminista e a relação 

conflituosa que os feminismos estabelecem com as diversas religiões de matriz cristã. A ideia 

deste capítulo foi sobremaneira descritiva, posto que, como o próprio título sugere, a proposta 

era situar o debate do antifeminismo, as linhas argumentativas do discurso conservador.  

No sexto capítulo, muito atado ao anterior, apresentei as personalidades mais 

importantes geradoras dos discursos antifeministas e antigênero. No sétimo capítulo, um trecho 

da tese conclusivo, no qual retomo pontos discutidos anteriormente. 

Portanto, a pesquisa tem dois momentos centrais. Em um primeiro momento, quis 

entender os reflexos que as leituras de gênero e feministas tinham na vida das pesquisadoras. 

Em um segundo momento, a inquietude localizada nas fronteiras do campo, a partir dos 

discursos antifeministas.   

Os feminismos provocam desassossegos porque nascem de um conflito social, 

estamos imersas nesse conflito e ainda não vemos possibilidades à vista de que esse conflito se 

dissolva. Desse modo, o sossego não é possível, mas é prudente ressaltar que desassossegar não 

tem um sentido negativo aqui. Quando se trata de feministas, desassossegar significa aqui 

desnaturalizar o olhar, desessencializar, tirar do lugar-comum o que parece mais natural, 

desestabilizar noções previamente construídas sob forte cimentação desde a infância, politizar 

o comportamento e os relacionamentos, descentrar o olhar para enxergarmos outras 

possibilidades para o ser mulher e para os relacionamentos. Desassossegar faz parte do processo 

de pesquisa e do ofício de sociólogos. Ora, “A vida científica é extremamente dura. Os 

pesquisadores estão expostos a sofrer muito e eles inventam uma porção de estratégias 

individuais destinadas a atenuar o sofrimento.” (BOURDIEU, 2004, p. 73).  

Mechemos no que está naturalizado, mesmo no ambiente acadêmico. Portanto, mais 

do que compreender o sentimento de desassossego provocado nas pesquisadoras de gênero e 

nos céticos dos feminismos como um todo, pretendo gerar outras questões que possam nos 

desassossegar mais. Pretendo nos tirar das nossas zonas de conforto e, quem sabe, buscar pistas 

para uma saída mais tranquila para esses desassossegos. 

Quando o desassossego é produzido em céticos dos feminismos, ele é de outra 

ordem. Esse desassossego é desestabilizador de suas crenças em torno do gênero como uma 

categoria natural desde sempre, uma verdade eminentemente biológica, a-histórica, atemporal. 

Contudo, ele reafirma essa naturalização do social, promovendo uma severa resistência a tudo 
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que remeta ao feminismo e à desnaturalização da cultura, do biológico. Por fim, essa tese não 

deixou de ser uma forma de compreender-me melhor e de tentar lidar melhor com meu eu.  
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2 TRILHAS METODOLÓGICAS: O FAZER DE UMA ESCRITA 

DESASSOSSEGADA 

 

              Este capítulo buscou dissecar o caminho percorrido pela pesquisa. Delimitar um 

método de análise para enxergar os desassossegos produzidos dentro e fora dos feminismos e 

das pesquisas de gênero. Para isso, foi necessário revisitar o velho dilema entre objetividade e 

subjetividade nas Ciências Sociais, tendo em vista que o primeiro ponto de partida seriam os 

desassossegos que vivem as pesquisadoras de gênero. Em outras palavras, procurar entender 

como se deu a discussão historicamente dentro das Ciências Humanas da relação entre 

objevidade e subjetividade, entre produção do conhecimento e o reflexo que essa produção da 

escrita e das leituras tem na vida das pesquisadoras.  

            Entender como se objetivam os conhecimentos produzidos na vida acadêmica lá na 

vida cotidiana das relações mais íntimas das pesquisadoras. Entender esse processo de 

autoreflexividade, de objetivar uma leitura nas relações interpessoais, de dialogar o 

conhecimento sobre conservadorismo e lidar com os conservadorismos nossos e dos outros no 

dia a dia. Além disso, como entram em disputa no contexto macrossocial, dois projetos de 

ciência. Um deles a partir do conservadorismo, positivista, objetivo e outro, a partir do 

movimento feminista, no qual a subjetividade é entendida como parte intrínseca dos projetos 

objetivos de ciência.  

 

2.1 O velho dilema da objetividade e da subjetividade nas Ciências Humanas 

 

Então, o dilema entre objetividade e subjetividade remonta à própria história da 

Sociologia e das Ciências Humanas em geral. Teve destaque na obra de Durkheim (2004), 

Weber (ano) e Marx (ano). Passa por autores contemporâneos como Giddens e Boaventura de 

Soua Santos. Serviu, inicialmente, para demarcar um caminho diferente em relação às ciências 

tidas como exatas e naturais.  

Outro ponto a destacar para demonstrar de onde parto é afirmar aqui que o método 

de análise usado na pesquisa foi o feminista. Trata-se de uma forma de enxergar o fazer da 

pesquisa, o campo de análise. O feminismo foi usado como uma lente de contato para enxergar 

relações microcotidianas e também macrossociais que enredam os discursos produzidos pelos 

feminismos e os desassossegos gerados por eles. Como método, esteve nos afetos produzidos 
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na escrita, na pesquisa de campo, nas leituras. Como método, “[...] no sentido de caminho que 

se faz ao caminhar.” (TIBURI, 2018, p. 44) 

O foco da pesquisa, inicialmente, tendia a discutir as interlocuções entre 

objetividade e subjetividade, como esta vai operando de modo a construir a objetividade 

almejada. Ora, o projeto de Estado que se vislumbra pela ótica conservadora e de direita, é 

também um projeto pedagógico (vide Escola sem partido). Nesse projeto pedagógico, o 

pensamento positivista ganha destaque: “Conhecer o assunto e não se apaixonar pela ideia.” 

(Diário de campo da palestra Escola sem partido. Fala de Miguel Nagib18). Um projeto de 

ciência reemerge no discurso conservador atual: o positivista.  

Discutir ciência e o estatuto cientifico foi algo ao qual não se pode fugir aqui. O 

discurso antigenero tanto fornece um modelo de pensar, como faz reemergir o discurso 

positivista, de uma ciência alheia, autônoma em relação a quem pesquisa, alijada dos valores 

dos pesquisadores, sem chão, quanto afirma categoricamente que gênero ou as teorias de gênero 

não são ciência. A ideia central é a de que, as teorias de gênero propagariam a ideia de que o 

sexo não é algo definido biologicamente e que o próprio corpo exista como algo factível. Nesse 

sentido, elas procurariam formatar a ideia de que esse sexo seria moldado de acordo com a 

cultura. Negariam que existam fatores de ordem biológica. Em entrevista a um dos personagens 

que lideram a corrida antigenero em Fortaleza, ele afirma que as teorias de gênero não são 

ciência. Questionar tanto o que é e o que não é ciência, quanto o que seria ou não arte: 

 

Ciência se funda em algo estritamente objetivo. Em que possa ser provado. Objetivo 

e possa ser provado. Tudo que tenha inerência, esteja no campo da subjetividade, num 

desejo pessoal, numa crença, um fundamento de valores, ele esta alijado do processo 

cientifico. O que você deseja que uma coisa seja, esta fora do campo cientifico. ´[...] 

o que é o sexo biológico? Tem envolvimento direto com a biologia, genética [...] não 

precisa querer que uma menina ou menino seja homem ou mulher. Esta definido, é 

biológico. Querendo ou não querendo. [...] o gênero fala olha a tua natureza é assim. 

Eu sou aquilo que eu desejo, aquilo que eu penso [...] caindo no campo da 

subjetividade. Foge do campo da objetividade. (Entrevista à GM, ativista antigênero 

no Ceará) 

 

Há, portanto, nesses discursos uma rebelião contra a modernidade e os saberes 

peritos, um ataque à escola, à função dos professores em sala de aula. O discurso mais 

tradicional sobre a ciência a associa à neutralidade, ao desinteresse, à universalidade, ao 

                                                           
18 Miguel Nagib é o procurador federal que idealizou o projeto Escola Sem Partido. O encontro foi realizado em 

um café na cidade de Fortaleza e reuniu vários líderes e movimentos de direita em torno da discussão do projeto. 

Em momento oportuno, no último capítulo, falar-se-á do MESP em detalhes.  
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benefício à humanidade, carregando o progresso, a civilização, a evolução, a modernidade e a 

correção. Para ser considerado como boa ciência, o cientista deveria incorporar o desinteresse, 

a imparcialidade e a neutralidade. Ora, segundo Lima (2008) “[...] uma espécie de deus(a) 

incorpóreo(a) cuja presença não interfere na pesquisa ou não é notado(a).” (p. 1). Isso, por sua 

vez, distancia-se dos seres humanos reais, pois estes são localizados culturalmente e são 

parciais.  

 

O conceito de conhecimento não se resume a um simples estudo apolítico da verdade, 

mas é sim a reprodução de relações de poder raciais e de gênero, que definem não 

somente o que conta como verdadeiro, bem como em quem acreditar. Algo passível 

de se tornar conhecimento torna-se então toda epistemologia que reflete os interesses 

políticos específicos de uma sociedade branca colonial e patriarcal. (GRADA 

KILOMBA, 2016) 

 

Epistemologia é, segundo Grada Kilomba (2016: 

 

[...] 1. (os temas) quais temas ou tópicos merecem atenção e quais questões são dignas 

de serem feitas com o intuito de produzir conhecimento verdadeiro. 2. (os paradigmas) 

quais narrativas e interpretações podem ser usadas para explicar um fenômeno, isto é, 

a partir de qual perspectiva o conhecimento verdadeiro pode ser produzido. 3. (os 

métodos) e quais maneiras e formatos podem ser usados para a produção de 

conhecimento confiável e verdadeiro. Epistemologia, como eu já havia dito, define 

não somente como, mas também quem produz conhecimento verdadeiro e em quem 

acreditarmos. 

 

Segundo Bourdieu (1995), “[...] todo conhecimento descansa em uma operação 

fundamental de divisão: a oposição entre o masculino e o feminino.” (p. 183). O sistema 

cientifico não escapa às lógicas de gênero, pois incorpora, dessa forma, padrões que são 

androcêntricos. A ciência é construída em pilares androcêntricos, pois seu fim pretende-se 

objetivo, numa relação de controle e domínio, ao transformar seu estudo em objeto. Sua prática 

é, além disso, competitiva e hierárquica.  

Observa-se com isso que os valores masculinos são privilegiados em detrimento do 

que se consideram valores associados ao feminino. Contudo, “[...] fomos todas educadas e 

socializadas pelo discurso da feminilidade, ainda que em diferentes graus de formatação [...]” 

(p. 2), segundo Lima (2008). O problema é que “Os corpos constantemente operados em 

mulheres pelos discursos do que deve ser e como deve agir a mulher, no singular, entram em 

constante disputa com os valores e práticas projetadas pela cultura da ciência.” (LIMA, 2008, 
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p. 2). Ser educada num padrão de feminilidade e adentrar um mundo masculino como o da 

ciência torna-se uma violência simbólica contra nós mesmas.  

A figura do cientista também está associada a um distanciamento do corpo. Exige-

se uma forma masculina de se apresentar e agir e a “[...] A resistência é minada onde também 

somos capturadas a atuar como nossos próprios algozes.” (p. 4), segundo Lima (2008).  

Não raras vezes pesquisadoras de gênero e sexualidade eram interpeladas em 

entrevistas ou conversas informais, sobre sua inserção no campo de pesquisa, sobre os  lugares 

ocupados na pesquisa de campo. “Pesquisou putaria, deve fazer putaria!” (fala de uma 

interlocutora). É como se a pesquisa de campo não fosse uma experiência no corpo dos 

pesquisadores também e sim apenas no plano da subjetividade. Ainda que a pesquisadora não 

pratique as mesmas atividades que seus interlocutores de pesquisa, ela vivencia a experiência 

de pesquisa através do corpo. 

Sabe-se, no entanto, que a subjetividade está mesclada à objetividade. Contudo, a 

forma como o campo cientifico se constituiu foi através de uma negação da subjetividade dos 

pesquisadores. Constitui-se, pois, através de uma lógica masculina, pois somos chamados a 

buscar a neutralidade, a objetividade, características, contudo, historicamente referenciadas ao 

masculino. A separação entre objetividade e subjetividade é ilusória. Ainda perseguimos um 

padrão das ciências tidas como exatas. Pensamos uma ciência humana e social a partir de uma 

lógica trazida das ciências ditas naturais ou exatas, lógica esta masculina.  

A partir dessa lógica masculina (baseada em elementos racionais, que deveriam 

estar desvinculados da emoção e sustentado em uma produtividade) de construir ciência somos 

levadas a tratar nossas questões de pesquisa como objetos; ter que nos distanciarmos desses 

supostos objetos, nunca estarmos apaixonadas demais pelo tema, porque isso comprometeria o 

desenvolvimento da pesquisa. Tal como o homem que nunca deve estar emocionalmente 

envolvido de forma a comprometer sua vida no espaço público, as pesquisadoras são 

interpeladas a serem pessoas distanciadas dos seus “objetos” de pesquisa de modo a não 

comprometerem o próprio trabalho de pesquisa. É como se o intelectual não pudesse ser pessoa. 

Quanto aos interlocutores, frequentemente não os tratamos como pessoas: são objetos ou, no 

máximo, informantes.  

Os cânones científicos são mais abstrações ideais do que o real em si, o modo como 

realizamos as pesquisas cientificas. Ora, nossas trajetórias de vida explicam nossas trajetórias 

de pesquisa. Nossas trajetórias de pesquisa se confundem com as trajetórias de vida. Ainda que 
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esse enlace não seja evidenciado na pesquisa de modo explícito, ele estaria nas entrelinhas dela. 

Acredito que esses enlaces também permeiam a vida de todos os pesquisadores e de forma 

específica, as pesquisadoras de gênero.  

Chama a minha atenção como, na verdade, a subjetividade está colada à 

objetividade nas pesquisas. Além disso, é como se o espaço da subjetividade fosse sempre o do 

outro, esse outro que preciso interpretar, analisar, o dado do campo subjetivo que preciso tornar 

objetivo. Já o espaço do pesquisador é o da objetividade. Para Schutz (s.a.), os sujeitos da 

pesquisa também se utilizam de estratégias de racionalidade. 

O espaço do outro é tido, comumente, como do senso comum, do discurso acrítico, 

principalmente quando há uma diferença grande de classe social entre pesquisadores e 

pesquisados. O pesquisador (comumente pensado no masculino) muitas vezes toma a forma de 

um crítico do discurso desse outro, desqualificando-o de forma erudita e subjugando-o mais 

uma vez, agora, com o discurso cientifico. O discurso científico deveria prevalecer sobre o 

senso comum do interlocutor.  

O outro também é tido como aquele a quem eu só devo extrair conhecimentos da 

ordem do cientifico: uma relação meramente acadêmica e para fins de pesquisa. Terminar a 

pesquisa de campo também é terminar com todas as relações ali criadas. Entretanto, como 

afirma Bosi (1983): “O principal esteio do meu método de abordagem foi a formação de um 

vínculo de amizade e confiança com os recordadores [...] a partir de uma simpatia espontânea 

que se foi desenvolvendo [...]” (p. 1). Se, como afirma Jakobson apud Bosi (1983), a pesquisa 

é um trabalho ombro a ombro com os sujeitos da pesquisa, esse ombro a ombro não é 

conquistado quando coloco o interlocutor na posição de objeto, tanto menos quando caio na 

armadilha de interpretá-lo. Na verdade, como afirma Bosi (1983), também nos fazemos objetos 

daqueles que consideramos como objetos.  

A própria forma pela qual construímos nossos trabalhos de pesquisa, geralmente 

colocando o discurso teórico como o carro-chefe da discussão, o metodológico em seguida e, 

por fim, o de campo, referente ao material empírico adquirido, é uma forma de reafirmar esse 

entendimento. Essa forma de estruturar os trabalhos acadêmicos também é uma forma de 

estruturar e classificar os discursos que são prioritários, que tem um maior argumento de 

autoridade sobre os outros (dos interlocutores, por exemplo, que são colocados ao final do 

trabalho). Sendo assim, a teoria que vem em primeiro lugar no texto e o campo de pesquisa 

apresentado ao final. Estabelece, então, uma ordem de prioridades de discursos. Além disso, 
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tratar o discurso do interlocutor, também sempre pensado no masculino assim como “o 

pesquisador”, como algo permeado de senso comum ou discurso alienado.  

Mobilizamos a todo o momento nossa subjetividade para construirmos a 

objetividade almejada: através dos títulos que inspiram capítulos e até as categorias nativas; nos 

vínculos que criamos com nossos informantes que, por vezes, podem ser maiores que os 

vínculos acadêmicos. O pesquisador recorre a elementos subjetivos na escolha de um tema, 

como esse tema afeta ele, como as vezes mobilizamos nossa subjetividade a todo o momento 

nas nossas pesquisas: no momento das entrevistas, no laço que criamos com os informantes ou 

mesmo nas distâncias que tentamos travar com os mesmos.  

O próprio desenvolvimento de uma pesquisa é movido por sentimentos. Cada tema 

é motivacional para cada um. Da mesma forma que um tema distante de mim, como a habitação, 

não me motiva, temas na área de gênero, por sua vez, mobilizam meu intelecto, meus 

questionamentos, minha subjetividade enfim. Se os temas não são capazes de criar essa 

inquietação, curiosidade, gerar perguntas e a busca em responde-las, instigar nossa 

subjetividade, não são “nossos temas” de pesquisa. A objetividade feminista que se almeja nas 

pesquisas é a que parte da posição social que a pesquisadora ocupa para delimitar um tema de 

pesquisa. (HARAWAY, 1995) 

Buscamos dar um tom de linearidade quando nossas pesquisas, na verdade, não são 

lineares. Na verdade, a “reta é curva”, como diz Hissa (2013). O que é posto no papel é o 

produto das duas dimensões: objetividade e subjetividade, mas esta tende a ser suprimida na 

escrita e controlada durante todo o processo de pesquisa. Contudo, por trás da linearidade 

aparente de cada pesquisa, existe o suor do pesquisador, as frustrações, as dores e os conflitos. 

Se cada pesquisa pudesse falar, elas diriam muito sobre os dramas vividos por pesquisadores 

durante suas escritas; elas explicariam escritas mais densas, outras mais poéticas, outras mais 

emotivas e outras mais truncadas. Poderíamos ler melhor a pesquisa construída se pudéssemos 

adentrar o íntimo dos pesquisadores.  

Tentamos ao máximo dar o tom de linearidade às nossas pesquisas quando na 

verdade nenhuma pesquisa o é. Há um mundo e diversas pessoas por trás de cada monografia, 

dissertação ou tese: de dificuldades metodológicas, pois às vezes o campo de pesquisa não se 

adequa aos prazos limitados das instituições de fomento; os problemas pessoais dos 

pesquisadores e o embotamento da criatividade pelos prazos das instituições de fomento e dos 

programas de pós-graduação. Então, o que há por trás da objetividade? Como foi se construindo 
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a trajetória biográfica de pesquisadores de gênero à medida que iam construindo seus trabalhos 

acadêmicos e suas trajetórias profissionais? Como foi se constituindo o próprio campo 

científico na área de gênero?  

As mulheres, algumas interlocutoras dessa pesquisa, passaram por vivencias que 

pesquisadores, homens, não passam. Algumas engravidaram no meio do percurso e tiveram que 

parar momentaneamente o processo de escrita e estudo por conta da gravidez e nascimento de 

seus filhos. Muitas optaram por não participar de seleções de programa de pós-graduação por 

estarem grávidas, algumas até esconderam a gravidez para conseguir passar. Algumas bancas, 

inclusive, chegam a perguntar às pesquisadoras se elas estariam grávidas, pois isso geraria uma 

exclusão do processo seletivo. Existem histórias pessoais que vão se desenrolando durante os 

trajetos de pesquisa e profissionais. Que histórias são essas? Estão separadas ou entremeadas? 

Refletem-se na escrita? 

Um dos problemas postos à pesquisa e à escrita esbarrava nas normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ao padronizar os trabalhos acadêmicos orientando que 

os nomes dos autores sejam referenciados no texto apenas a partir do último sobrenome como 

regra geral. Isso acaba por masculinizar as figuras femininas que também fazem ciência. 

Traveste as mulheres numa linguagem e em uma escrita masculina. Portanto, o primeiro ponto: 

foram colocados os primeiros nomes das autoras acompanhados dos seus sobrenomes ao 

referenciá-las no corpo do texto. Até no modo como criamos um sujeito objetivo do 

conhecimento em nossos imaginários: “o pesquisador”. Sendo assim, ainda que tenha 

entrevistado homens e mulheres, referi-me a eles como “interlocutoras” e “pesquisadoras”, a 

fim de deslocar na escrita essa figura de uma pesquisa sempre feita no masculino.  

Segundo problema: muitos sobrenomes eram comuns tanto a feministas quanto 

antifeministas. Por exemplo, Marisa Lobo, autora antifeminista e antigenero, conservadora, e 

Beth Lobo, feminista e estudiosa das relações de gênero. Caso fossem referenciadas no corpo 

do texto apenas por Lobo, geraria uma confusão tanto ao leitor quanto aproximaria duas 

vertentes de pensamento totalmente opostas: feminismo e antifeminismo. Sendo assim, mais 

uma vez colocar os nomes das autoras faria a diferença entre elas do ponto de vista político 

também. Essa demarcação se fez necessária na medida em que é também política. Na polifonia 

de vozes que transitam nessa tese, não se pode confundir os discursos feministas e 

antifemnistas.  



52 
 

Um terceiro problema foi de ordem ética. Alguns dos entrevistados disseram que 

não haveria problema algum se eu quisesse identifica-los na pesquisa. “Estou aqui é para o 

embate.”. “Jamais haverá qualquer tipo de agressão da minha parte, você vai perceber isso.”. 

ainda que eu criasse outros nomes fictícios para designá-los na tese, outras estratégias teriam 

que ser criadas. As falas desses sujeitos tornaram-se públicas, estão na internet, nos livros 

disponíveis facilmente em internet e livrrias. Logo, seria até inviável ir por esse caminho. De 

uma forma ou de outra, seriam identificados.  

Um deles, o qual chamaremos de GM, tinha 39 anos de idade, “minha tendência 

sexual é heterossexual”. Branco, casado, católico, ensino superior. Duas formações, Direito e 

computação, mestrado em direito constitucional. Servidor público federal. Ganhava em torno 

de 3 (três) salários mínimos. Não tinha filhos. Diz que não se articula com nenhum partido 

político nem instituição social, mas frequentava as casas legislativas. “Não sou filiado a nenhum 

partido politico. Foi um processo natual de me envolver dentro da politica.”.  

O uso farto de citações de direita foram necessários na medida em que, primeiro, 

precisava deixar clara que não era uma leitura que eu fazia da escrita deles. Era necessário 

colocar citações diretas para mostrar que eles de fato pensavam o que pensavam e escreviam o 

que pensavam e defendiam. Parece que nunca autores feministas e antifeministas estiveram tão 

próximos, aqui, na escrita. Portanto, foi necessário criar estratégias para demarcá-los.  

Chegamos num contexto em que precisamos defender o que parecia obvio. O 

fascismo foi se avizinhando. Tomou espaços nos círculos acadêmicos, ora tímido no discurso 

de alunos, de familiares, nas redes sociais. foi cada vez tornando-se mais explicito. Tomando 

espaço e entronizou-se. Vindo como num vulcão de baixo para cima solta suas larvas agora de 

cima para baixo.  

 

Primeiro levaram os negros Mas não me importei com isso Eu não era negro Em 

seguida levaram alguns operários Mas não me importei com isso Eu também não era 

operário Depois prenderam os miseráveis Mas não me importei com isso Porque eu 

não sou miserável Depois agarraram uns desempregados Mas como tenho meu 

emprego Também não me importei Agora estão me levando Mas já é tarde. Como eu 

não me importei com ninguém Ninguém se importa comigo. (BERTOLT BRECHT, 

s.a., s.p.) 

 

 

       O marco temporal da tese foi de 2014, quando teve início, a 2018. A partir dali outra 

ordem de desassossegos seriam geradas. Que não puderam ser capturadas aqui. Uma outra tese 

seria necessária para capturar os próximos desassossegos de um antifeminismo e antigenero 
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que não está mais na ordem apenas da produção mercantil, mas também do Estado.  Muitos dos 

personagens que até então apenas bailavam em produções comerciais de livros, tinham sua 

audiência garantida nas redes sociais, youtube, serão os personagens entronizados na politica. 

Ora, muitos foram eleitos deputados, vereadores e presidente da republica.  

 

2.2 Trânsitos entre histórias de vida e de pesquisa 

 

As biografias sempre me chamaram a atenção pelo modo como, a partir da vida, 

vamos construindo nossas grandes questões de pesquisa. Para pensar alguns exemplos, 

percebemos na obra de Durkheim19 a importância que deu à religião e à educação. Isso pode 

ser explicado tanto pelo impacto que a instrução laica trouxe à França de sua época, quanto pela 

sua história pessoal: de família judia e filho de rabino. (RODRIGUES, 1981). Weber, por sua 

vez, era filho de político e sua mãe era protestante, o que poderia explicar a relação que 

estabeleceu entre política e religião em diversas obras (COHN, 2005)20. Marx vivenciou 

condições financeiras que poderiam sinalizar o seu interesse pela luta do movimento operário 

(STALLYBRAS, 2008).   

Foucault estudou sexualidade e instituições como a Psiquiatria21, tendo em seu 

histórico a orientação homossexual e diversas passagens por hospitais psiquiátricos. O próprio 

Bourdieu (2001) afirmou: “[...] Se Foucault não fosse homossexual, ele não teria escrito sobre 

sexualidade.”22 Norbert Elias discorreu sobre a Alemanha23 numa época em que havia sido 

deportado para a Inglaterra durante a 2ª (Segunda) Guerra Mundial; seus pais foram mortos em 

campos de concentração e por ser também outsider na Academia, pois sua obra apenas ganhou 

destaque muitos anos após a sua morte. Freud era de família judia, o que poderia explicar seu 

acurado conhecimento na esfera da religião24. Observa-se, então, que fatores de ordem social e 

pessoal refletem na escolha de temas de pesquisa.   

Stuart Hall cresceu num ambiente de independência da Jamaica. Sofreu preconceito 

racial por parte da própria família. O primeiro ponto para relacionar ao fato de que em muitos 

                                                           
19 Em referência às obras: As formas elementares da vida religiosa (2003) e A educação moral (2008).  
20 Em referências à obra: A ética protestante e o espírito do capitalismo (2004). 
21 Em referências às obras: A História da Loucura (2010), Os Anormais (2010), A história da sexualidade (1994) 
22 Ver o documentário: Bourdieu -  a sociologia como esporte de combate.   
23 Em referência às obras: Os Alemães (1997) e Os estabelecidos e os outsiders (2000).  
24 Totem e tabu (2013); o futuro de uma ilusão (1974); O mal estar na civilização (2010); Moisés e o monoteísmo 

(1996).  
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textos ele discute a contradição da cultura colonial e como sobrevivemos à dependência 

colonial.  

Então, a primeira e principal pergunta de partida desta pesquisa foi: quais seriam os 

entrelaçamentos entre trajetórias biográficas, profissionais e acadêmicas dos sujeitos que 

estudam temáticas na área de gênero? A intenção, num primeiro momento, portanto, foi 

reconstruir trajetórias biográficas, acadêmicas e profissionais com a categoria gênero em 

pesquisadores da área.  

 A ideia era debater também os conservadorismos na vida cotidiana entre nossos 

pares. Num primeiro momento, dialogar feminismos com os conservadorismos na vida prática. 

Que dificuldades encontramos para implementar a política pessoal de gênero em nossas vidas 

pessoais? Num segundo momento, dialogar sobre os conservadorismos que se apresentam na 

vida pública.  

Iniciamos a pesquisa bibliográfica a partir dos dois principais periódicos de 

referência e circulação nacional na área de gênero no Brasil: Cadernos Pagu e Revista Estudos 

Feministas.  

A próxima sessão objetiva situar os interlocutores da pesquisa. De que locais 

emergem seus discursos sobre gênero? Onde se situam na rede de pesquisas sobre gênero e 

feminismos construída?  

 

2.3 Centros de estudos de gênero no Brasil 

 

             No sentido de situar as pesquisas de gênero na Academia, realizou-se uma pesquisa 

nos principais eventos sobre gênero para situar essas pesquisas no Brasil. Verificaram-se quais 

eram os núcleos de produção do conhecimento em torno da temática gênero e dos feminismos. 

A partir de eventos acadêmicos, periódicos, núcleos de pesquisa. Verificou-se que 

historicamente o primeiro e principal produtor de pesquisas na área de gênero e feminismos, o 

centro dessa área de conhecimentos, localizou-se no Sudeste. Contudo, a partir do evento 

Desfazendo gênero, a produção acadêmica na área passou a sofrer também um deslocamento e 

o Nordeste também passou a ser grande produtor de estudos e pesquisas na área. Refletindo 

centro e periferia, poderia, então, situar as pesquisadoras de gênero aqui em Fortaleza. Portanto, 

isso era de suma importância.  
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2.3.1 O Centro 

 

        O centro é entendido aqui como a região que mais recebe investimentos financeiros 

das agências de fomento de pesquisa e onde circulam os principais eventos acadêmicos.  

Os Cadernos Pagu são periódicos vinculados ao Núcleo de Estudos de Gênero Pagu, 

da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em São Paulo. Esse Núcleo 

institucionalizou-se em 1993 a partir de pesquisadoras de diversas áreas disciplinares que 

buscavam um diálogo com as teorias feministas e de gênero. Tendo 10 (dez) linhas de pesquisa, 

uma delas é Saberes Científicos e Teorias feministas, de gênero e perspectivas disciplinares. 

Além dos Cadernos Pagu, o Núcleo mantem outras duas linhas de publicação: Coleção 

Encontros (a partir dos eventos organizados pelo Núcleo) e Gênero & Feminismos (traduções 

de obras e pesquisas na área de gênero).  

Desde 2008 os eventos promovidos pela instituição são catalogados no site do 

Núcleo. Encontramos alguns cujo tema era ciência e gênero. No endereço eletrônico do Núcleo 

estão disponíveis todas as edições dos Cadernos Pagu, que vão de 1993 a 2018. A estratégia 

utilizada para realizar a pesquisa bibliográfica foi a garimpagem de artigos científicos que se 

relacionassem com a temática. Buscamos em cada edição, através dos títulos de artigos e a 

partir de uma leitura instrumental deles, aqueles que se aproximassem do tema.  

Na revista Estudos Feministas, que vai de 1992 a 2018, encontramos mais edições 

que pudessem dialogar com o tema desta tese. Percebemos que as entrevistas promovidas pela 

revista com pesquisadores da área poderiam ser pistas para os nossos objetivos, já que o intuito 

era compreender também como os autores constroem suas experiências com a categoria gênero 

e com o feminismo. Nos artigos da revista haviam os resumos dos artigos e a partir disso 

tínhamos um norte dos assuntos discutidos e íamos selecionando as fontes. Criamos um banco 

de dados a partir de então.  

Percebemos, a partir das produções existentes nas duas revistas, que geralmente as 

pesquisas de gênero tem um olhar direcionado ao que está fora: aos interlocutores da pesquisa, 

ao momento de contato com os interlocutores e as implicações disso para o pesquisador ou a 

inserção das mulheres em disciplinas historicamente masculinas. Contudo, o meu olhar 

pretendia-se “para dentro”: a vida dos pesquisadores e o modo como o gênero lhes 

influenciavam em suas vidas pessoais. A questão era: como faziam gênero e feminismos em 

seu cotidiano? 
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Outra base de dados geral utilizada foi o evento cientifico Fazendo Gênero, que 

ocorre bienalmente no Brasil e até então estava com 12 (dez) edições: 2000, 2002, 2004, 2006, 

2008, 2010, 2013, 2017. O próximo está previsto para o ano de 2020. Nele, a nossa estratégia 

foi acessar os anais dos Simpósios Temáticos mais parecidos com o tema. Encontramos 

diversos simpósios que discutiam gênero e ciência e selecionamos diversos artigos para leitura.  

 

2.3.2 Uma periferia na periferia?: Nordeste como produtor das teorias de gênero  

 

Como contraponto ao evento acadêmico Fazendo Gênero e também 

descentralizando os principais eventos do Sudeste para o Nordeste, o Seminário Internacional 

Desfazendo Gênero foi idealizado em 2013 na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), pelo Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Diversidade Sexual, Gênero e Direitos 

Humanos (Tirésias), da UFRN, coordenado à época pela professora Berenice Bento, do 

departamento de Ciências Sociais. O primeiro evento aconteceu em Natal, no Rio Grande do 

Norte , RN.  Foram 39 GTs.25  

A segunda edição do evento foi coordenada pelo grupo de pesquisa Cultura e 

Sexualidade (CUS), vinculado ao Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura 

(CULT/UFBA) e ao Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade e 

aconteceu em Salvador, na Bahia. O CUS é coordenado pelo professor Leandro Colling e é 

composto por alunos da graduação e da pós-graduação que pesquisam nessa área de estudos. 

Essa segunda edição reuniu cerca de 1.500 pesquisadores e ativistas da área. A conferência de 

abertura teve a Judith Butler, pela primeira vez no Brasil.26 

O CUS tem um periódico que foi lançado no evento, em 2013, no primeiro 

Desfazendo Gênero. O nome do periódico é: Periódicus – revista de estudos interdisciplinares 

em sexualidades e gêneros, que já conta com quatro edições.27  

 

   

                                                           
25 Fonte: http://www.nucleotiresias.ufrn.br/ 

26 Fonte: http://www.cult.ufba.br/wordpress/?p=2654. Acesso em 22/06/2016 
27 Ver: http://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistaperiodicus/issue/archive 
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2.4 Mapeando gênero nas Ciências Humanas no Brasil  

 

Foi realizado um levantamento não exaustivo de como o gênero vem sendo 

discutido nas Ciências Sociais no Brasil. Um trabalho exaustivo fugiria aos propósitos desta 

tese, que não tem esse objetivo. Aqui, neste tópico, o intuito foi apenas avaliar como gênero 

apareceu como uma temática discutida nos eventos acadêmicos mais importantes nas Ciências 

Sociais. Outros trabalhos, como o de Fachinni e Araújo (2013) fazem um levantamento dos 

dados mais aprofundado.  

Nesse sentido, foi feito um levantamento preliminar nos sites das três principais 

instituições nas Ciências Sociais no Brasil: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Ciências Sociais (ANPOCS), a Associação Brasileira de Antropologia (ABA) e a Sociedade 

Brasileira de Sociologia (SBS). Elas organizam periodicamente eventos em escala nacional e, 

a partir dos simpósios e Grupos de Trabalho (GTs) promovidos nesses eventos, poderíamos ter 

a noção de como o gênero está situando-se na área e o que os pesquisadores estão produzindo.  

Quanto à ANPOCS, é um evento que acontece anualmente desde 1977, tendo até 

então, 43 encontros. Gênero só veio a aparecer como um simpósio específico em 1990, 

denominado ST 11 – A transversalidade do gênero nas ciências sociais. Contudo, já em 1979, 

a temática de “mulheres” aparece, com o GT 12 – A mulher na força de trabalho e em 1981, 

com o GT 21 – Mulher e política.  

Também formou o banco de dados a SBS, a partir dos anais dos congressos. O 

primeiro evento foi realizado em 1954, contudo, constam na internet apenas 8 (oito) anais. A 

periodicidade regular do evento só se deu a partir de 2003, no XI encontro, acontecendo a partir 

daí bienalmente. A partir da pesquisa nos anais dos eventos, gênero só irá aparecer como um 

ponto de discussão específico no IV encontro, em 1989, como uma “categoria” discutida na 

seção “Família e gênero”. No XI encontro, em 2003, o evento passa a ser organizado em GTs 

e cria um GT especifico para gênero, qual seja: GT 09 – Gênero e sociedade (com 13 arquivos), 

aparecendo também em 2005, com 18 arquivos. Porém, desaparece nos três anos subsequentes 

do evento. Volta a aparecer possivelmente embutido no GT 16 – Novas Sociologias: pesquisas 

interseccionais feministas, pós coloniais e queer, com 14 arquivos.  

Quanto à Associação Brasileira de Antropologia (ABA), os congressos, conhecidos 

como RBAs, são ao todo 31, tendo o último, até então, acontecido em 2018. No entanto, apenas 

em 2004, na sua 24ª edição, o termo gênero aparece apenas num fórum de pesquisa, intitulado 
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“Familia contemporânea: relações intergeracionais e de gênero.”. Na 25ª edição, aparece em 

GTs específicos, como GT 14 – Antropologia, gênero e subjetividade, GT 40 – políticas do 

corpo, gênero e das identidades. 

Portanto, a temática de gênero só passa a ser discutida efetivamente nas Ciências 

Sociais a partir da década de 1990, tendo na Antropologia um atraso histórico maior.  

Inicialmente como estudos de mulheres e, ao adentrar a academia, tomando a 

nomenclatura de estudos de gênero, os focos de estudo eram, sobremaneira, sobre a situação da 

mulher. Com a consolidação e ampliação dos estudos, os novos sujeitos que passam a compor 

os estudos de gênero e feministas são gays, lésbicas e os sujeitos T: transexuais, transgêneros e 

travestis. O surgimento desses novos sujeitos dentro dos estudos de gênero, ampliou os sujeitos 

dos estudos de gênero e feministas.  

Ao estar em eventos de gênero/feministas, como o Curta o gênero28, esses novos 

sujeitos ganhavam materialidade: homens que vestiam saias, mulheres que performatizavam 

símbolos que remetem ao masculino, negras assumindo sua ascendência afro através dos 

cabelos, o uso turbantes, corpos que questionam a moda e os padrões de beleza, garotos usando 

batom, pintando os cabelos, as travestis e os queer. Esses corpos se tornam reais no campo, 

tomam materialidade. Os discursos desidentificadores, através das políticas feministas e queer, 

conseguem gerar esses corpos. São corpos que apostam nos discursos produzidos no campo. 

São corpos que incorporam uma hexis corporal (quando o habitus de um campo se torna corpo) 

porque acreditam que o jogo do campo vale a pena ser jogado. O mesmo discurso que promove 

o questionamento dos paradigmas de gênero, também são tecnologias de gênero que tem o 

poder de formular esses corpos.  

Anos atrás poderíamos ir a eventos na área de gênero e encontrarmos corpos 

performativos de gênero, ou seja, corpos repetidores das normas culturais: mulheres e homens 

normalizados e citacionais. Nos eventos atuais nos deparamos com uma grande diversidade de 

corpos e cores. Os sujeitos do campo de estudos de gênero tornaram-se multicoloridos. De um 

campo relativamente homogêneo, tornou-se um campo extremamente heterogêneo, 

multifacetado e colorido, no qual pouco cabem as homogeneizações e padronizações. 

Poderíamos falar até que é ser um pouco outsider a partir dessa posição que ocupo e pela qual 

me identifico. Quando surgem sujeitos que remetem a história do campo de estudos de gênero 

                                                           
28 Principal evento sobre gênero e feminismos que acontece anualmente no Ceará. O evento é promovido pela 

ONG Fábrica de Imagens.  
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na década de 60, 70 e 80 no Brasil, são mulheres mais performáticas. Suas performances 

remetem mais ao modelo hegemônico de mulher.  

 

2.5 A escolha das interlocutoras 

 

A escolha por pensar as vidas aqui em jogo se deu porque acreditamos que é “[...] 

através do relato das dificuldades mais ‘pessoais’, as tensões e das contradições aparentemente 

mais estritamente subjetivas, geralmente se exprimem as estruturas mais profundas do mundo 

social e suas contradições.” (BOURDIEU, 2012, p. 591) 

Os critérios de escolha das interlocutoras foram três. O primeiro, serem 

pesquisadoras de gênero. O segundo, um desdobramento do primeiro, ou seja, pesquisadoras 

de gênero, especificamente, aqueles que haviam dado continuidade aos estudos nessa área. Em 

outras palavras: aqueles que iniciaram os estudos na área de gênero na graduação (com os 

trabalhos de conclusão de curso) e deram continuidade na especialização, no mestrado ou no 

doutorado e, de preferência, aqueles que estavam na docência e que provinham das Ciências 

Humanas e Sociais no Ceará. O estado escolhido se deu pela maior viabilidade da pesquisa para 

a pesquisadora, que reside nele. O critério de escolha foi a partir da técnica do snowball (2009) 

ou “bola de neve”, como caracteriza Uwe Flick. Num primeiro momento, acessei todos aqueles 

que conhecia que eram pesquisadoras de gênero. Estes acabaram mediando outros contatos com 

outros pesquisadores. No fim, haviam pesquisadores das áreas das Ciências Humanas e Sociais 

(Serviço Social, História, Ciências Sociais, Letras, Comunicação Social).  

Elaborei um roteiro de entrevista semiestruturado subdividido em blocos de 

perguntas. No primeiro bloco me decidi por perguntas de cunho mais geral, tais como idade, 

cor de pele, estado civil, profissão. Depois dividi o roteiro em três grandes blocos: trajetórias 

de vida, contemplando as histórias de vida desses pesquisadoras: suas infâncias e os respectivos 

aprendizados de gênero na família e na escola, geralmente, os primeiros núcleos de formação 

dos sujeitos; seus primeiros questionamentos acerca das relações de gênero ou dos papéis de 

gênero exercidos na família. Nesse primeiro momento eu quis me deter em como foram sendo 

estabelecidos seus processos de genderificação, ou seja, como esses sujeitos foram descobrindo 

suas identidades de gênero e de que forma isso os afetou.  

Num segundo bloco, explorei as trajetórias acadêmicas, pensando os critérios de 

escolha pelo curso de graduação nas ciências humanas/sociais; qual foi o primeiro contato com 
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as leituras de gênero na Academia; buscamos precisar em que disciplina esse contato se deu, 

através de que autor(es) e por meio de que professor; quais foram as principais referências 

teóricas na área de gênero durante a graduação e na pós-graduação e também as referências 

profissionais; como foi o desenvolvimento das pesquisas de monografia; como as pesquisas de 

gênero eram vistas pelos pares na Academia; qual seria a receptividade dessas pesquisas no 

curso de graduação e se houve a inserção em núcleos de pesquisa de gênero na universidade.   

Por fim, quis pensar as trajetórias profissionais e as implicações de gênero na vida 

profissional. Aos professores, por exemplo, adentrava em questões como: como era discutir 

gênero em sala de aula? Como ser mulher ou ser homem lhes afetavam (ou não) na condução 

do processo de docência?  

 Contudo, o roteiro nunca estava fechado, pois iam surgindo perguntas que se 

tornaram de fundamental importância, como as mudanças estéticas que o campo promovia nos 

pesquisadores, principalmente em mulheres negras que estudavam gênero entrelaçados pelos 

conceitos de raça/etnia e em homens transexuais a partir da teoria queer.  

Inicialmente tateei o meu campo a partir de um estudo exploratório com alguns 

pesquisadores. Apliquei 5 (cinco) entrevistas com roteiro semiestruturado. Como estou situada 

no campo que estudo, utilizei a rede de relações que eu tinha para ir entrevistando e também 

chegando a outros possíveis interlocutores.  

Posteriormente entrevistei mais 7 (sete) pesquisadores. Dos 16 (doze) entrevistados 

ao todo, 3 (três) eram homens e as demais, mulheres. Quanto à orientação sexual das mulheres, 

uma era bissexual e as demais, heterossexuais. Quanto aos homens, um era gay, outro se 

identificou como queer29 e um heterossexual.  

Atingimos duas gerações de pesquisadores. Uma primeira, formadas nos idos dos 

anos 90, quando os estudos de gênero ainda não gozavam de uma autonomia dentro da 

universidade cearense, pois não existiam laboratórios de pesquisa na área, por exemplo. Isso, 

por sua vez, não impediu que diversos pesquisadores se interessassem pelas temáticas de estudo 

na área e pesquisassem sobre isso. Contudo, esses pesquisadores tiveram que lidar com 

problemas que os demais não tiveram. Muitos foram orientados por professores que não 

estudavam a temática e não estavam amparados por grupos de pesquisa na área como os demais.  

                                                           
29 A grafia é, de fato, queer e não queen. Ele identificou-se assim. O queer é designado muitas vezes como uma 

espécie de “monstro”, um andrógeno, que mistura elementos performáticos masculinos e femininos.  
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O segundo grupo entre graduados nos anos 2000, formaram-se em contextos nos 

quais já tinham laboratórios de pesquisa consolidados e muitos deles, inclusive, faziam parte 

desses laboratórios. Das dezesseis entrevistadas, 5 (cinco) faziam parte do corpo dos 

laboratórios de gênero e uma coordenava um deles. Os demais participavam de grupos de 

estudos, mas ainda não tinham em seus cursos núcleos de pesquisa específicos sobre gênero, o 

que os faziam transitar pelas universidades em busca de participação neles.  

 

2.6 Acesso às interlocutoras  

 

A principal dificuldade de entrevistar uma pesquisadora é que você também corre 

o risco de ser avaliada na forma como conduz a entrevista, no seu roteiro. Cada palavra 

pronunciada parece ser dada de forma errada, inadequada, que poderia levar a induzir uma 

resposta. Cada olhar dado ao relógio parecida demonstrar desinteresse. Fui armada de leituras 

de metodologia e pronta a classificar minhas interlocutoras.  

O primeiro grupo de entrevistas se desenrolaram entre correções de provas, finais 

de grupos de estudos e aulas (ou entre uma aula e outra), em salas de orientação de alunos de 

graduação, salas de professores, laboratórios de estudos e pesquisas da universidade, enfim: no 

ambiente que nos era familiar: a Academia.  

Comecei por entrevistar algumas das minhas amigas de profissão, estudiosas de 

gênero. Ora, “[...] a intersubjetividade de todas as pessoas de carne e osso envolvidas 

(pesquisador/nativos/etc) deve ser convidada para a pesquisa, e não vista como uma incômoda 

e constrangedora hóspede, destinadas a mofarem em um quarto sombrio.” (TORNQUIST, 

2006, p. 2). Foi a partir de experiências conjuntas com elas, entre conversas informais, entre 

confidências, entre desabafos, que tive o insight de desenvolver essa pesquisa. Foi a partir delas 

que pude perceber como gênero é desassossegador em nossas vidas. Também pude conseguir 

contatos com outros pesquisadoras e assim construir uma rede de contatos de pesquisa que 

também se tornaram laços de amizade.  

A participação em eventos acadêmicos sobre gênero também foi um ponto de 

acesso a outros pesquisadores, pelos quais eu podia ir ampliando essa rede de relações de 

pesquisa. A maioria das entrevistas teve hora marcada, mas outras não. Entretanto, “[...] Os 

encontros mais fortuitos me renderam depoimentos relâmpago e esses, ainda que curtos, em 
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muitos casos, expressaram melhor os sentimentos que estavam em ebulição nesses sujeitos do 

que as entrevistas com horas marcadas. (MACHADO, 2004, p. 97) 

Porém, se eu não conhecesse as pesquisadoras para além das entrevistas, de forma 

pessoal, não saberia sobre os conflitos que permeiam suas existências. A entrevista me sugeriu 

poucas pistas de análise diante da imensidão de fatos e vivencias que minha experiência pessoal 

com alguns desses sujeitos me produziu. Lembro de Bosi (1983) quando afirma que as mais 

vivas recordações surgiam depois das entrevistas. Nas confidências trocadas surgiam mais 

conflitos com os maridos, com os parceiros sexuais, por exemplo. Quando me esquecia da folha 

com o roteiro de entrevista impresso, a entrevista adquiria um tom mais informal, quase uma 

conversa, exceto pela presença do gravador. As entrevistadas pediram que algumas de suas 

falas fossem suprimidas: 

 
Não consigo deixar de pensar que quando alguém pede: - Espere, não ligue o gravador 

ainda. – ou quando relaxa, sorri e altera totalmente o teor do que está dizendo após o 

gravador ser desligado, está demonstrando que existe uma diferença muito grande nas 

falas gravada e não gravada. Parece haver uma ‘responsabilidade’ maior sobre o que 

está sendo gravado e, portanto, a fala costuma ser mais cuidadosa, explicativa e, eu 

diria, em alguns casos desta pesquisa, até didática. A fala não gravada é espontânea, 

despreocupada, com risadas e, invariavelmente, acompanhada de relaxamento da 

musculatura. (MACHADO, 2008, p. 94) 

 

Contudo, as primeiras três entrevistas foram mais uma forma de aproximar-me do 

tema em questão e também de avaliar o roteiro de entrevista que eu havia construído. A primeira 

dificuldade que senti ao iniciar o estudo exploratório do tema a partir das entrevistas foi o 

constrangimento que a situação me causava e o receio de passar pelo crivo dessa outra que 

também é pesquisadora, docente e da área de gênero. Mais: essa interlocutora terminava 

também por cumprir uma função de analista da minha pesquisa. Ora, segundo Silva, Reis e 

Silva (1994), “[...] O pesquisador todo poderoso, pelo menos no campo, é um mito. Depois a 

gente organiza aquilo que conseguiu captar, mas na hora a gente só se sente ignorante, 

desajeitado e sobretudo vulnerável.” (p. 95) 

O outro ponto foi colocar-me com o outro na situação de pesquisadora quando se 

havia antes uma relação de amizade. Entendi que “[...] transformar o familiar em exótico não é 

necessariamente um exercício menos penoso do tornar o exótico, familiar.” (MACHADO, 

2004, p. 98). As principais falas não surgiam ali, naquele momento formal de aplicação das 

entrevistas. Surgiam, na verdade, nas conversas informais que tínhamos. Na entrevista parecia 
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tudo muito linear: os conflitos cotidianos que eu sabia que elas passavam em alguns momentos 

quase desapareciam no relato formal da entrevista.  

 

[...] A entrevista gravada deixou de ter a simplicidade de um objeto transparente, que 

apenas nos levaria a olhar, através dela, para o mundo do narrador. Ela passou a ter 

densidade e se apresentar como o que é de fato: uma construção verbal, uma narração 

estruturada. As contradições, as pausas, os falsos inícios, as hesitações, a repetição 

das mesmas palavrase acontecimentos – enfim, todas as características que a versão 

em prosa de uma fita gravada tende a aplanar e falsificar – agora aparecem como parte 

da performance da narradora. Em vez de conhecermos apenas os ‘fatos’ da vida desta 

mulher, podemos agora levar a cabo uma tarefa bem diferente tentar compreender 

como uma pessoa constrói verbalmente uma imagem de sua vida; como ela cria um 

personagem para si mesma; como se torna a protagonista de sua própria historia. O 

que vemos, por fim, é que estamos na presença de alguém que usa com criatividade 

um instrumentos exclusivamente humano: a linguagem. (PATAI, 2010, p. 46) 

 

Sá (2014)30 sugeriu que a principal atividade de pesquisa é a conversação informal 

e espontânea com os interlocutores. A própria relação com o interlocutor, como diz Bourdieu 

(2014), é uma relação social também. E nela, também estamos criando vínculos. Para Sá (2014) 

nós não apenas estudamos relações sociais, mas também produzimos relações sociais.  

Ao realizar a pesquisa de campo, deparei-me com o fato de que, enquanto 

pesquisadora, eu reforçava uma perspectiva de gênero binária e na qual o gênero tem uma 

centralidade. Ora, inquirimos “Qual a sua identidade de gênero?” aos interlocutores logo nas 

primeiras perguntas do roteiro de entrevista. Contudo, após a Butler, isso ficou problemático 

em termos metodológicos. Também se tornou um problema pensar como as pesquisadoras de 

gênero e sexualidade respondiam com facilidade à questão: “Sou mulher” ou “sou feminina”. 

Portanto, ao invés de perguntar “Qual a sua identidade de gênero?”, passei a perguntar no 

desenrolar das entrevistas, “Como você descobriu a sua identidade de gênero/sexual?”.  

Nesse sentido, reforçamos a centralidade que a sexualidade tem na vida dos sujeitos. 

Não queremos negar que exista uma centralidade, de modo que o sistema sexo/gênero dirá 

muito de um sujeito. Costumamos pensar essa pergunta logo nos primeiros momentos de nossas 

entrevistas, referentes aos dados pessoais. Antes de sabermos as representações da pessoa sobre 

questões x ou y, queremos saber idade, sexo, identidade de gênero, cor de pele. Desconstrução, 

um dos interlocutores, respondeu à questão da seguinte forma: “Foi um processo doloroso e 

ainda é.”. A trajetória é uma: 

 

                                                           
30 Em aula da disciplina obrigatória do doutorado acerca de metodologia, Tópicos Avançados em Metodologia.  
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[...] série de posições sucessivamente ocupadas por um mesmo agente (ou um mesmo 

grupo) num espaço que é ele próprio um devir, estando sujeito a incessantes 

transformações. Tentar compreender uma vida como uma série única e por si 

suficiente de acontecimentos sucessivos, sem outro vínculo que não a associação a 

um “sujeito” cuja constância certamente não é senão aquela de um nome próprio, é 

quase tao absurdo quanto tentar explicar a razão de um trajeto no metro sem levam 

em conta a estrutura da rede, isto é, a matriz das relações objetivas entre as diferentes 

estaçoes. Os acontecimentos biográficos se definem como colocações e 

deslocamentos no espaço social, isto é, mais precisamente nos diferentes estados 

sucessivos da estrutura da distribuição das diferentes espécies de capital que estão em 

jogo no campo considerado.  [...] não podemos compreender uma trajetória [...] sem 

que tenhamos previamente construído os estados sucessivos do campo no qual ela se 

desenrolou e, logo, o conjunto das relações objetivas que uniram o agente considerado 

– ao conjunto dos outros agentes envolvidos no mesmo campo e confrontados com o 

mesmo espaço dos possíveis. [grifos do autor] (BOURDIEU, 2011, p. 189 – 190).  

 

A ideia inicial seria entrevistar não so os pesquisadores de gênero do “chão de 

fabrica”31, mas também os lideres de laboratórios de pesquisa na área no Ceara. A ideia até 

começou a ser operacionalizada, contudo, alguns silêncios nunca se romperam. Outras 

dificuldades na historia de vida da pesquisadora adiaram e, por fim, abortaram a ideia inicial. 

Alguns pesquisadores até aceitavam prontamente a ideia, mas obstacularizavam-na no decorrer 

dos agendamentos. Alguns pesquisadores sequer responderam os e-mails enviados.  

 

2.7 “Mas aqui é o outro lado”32: desafios metodológicos de aproximação com grupos e 

líderes de direita 

 

O encontro foi marcado em um café luxuoso, em um bairro nobre da cidade. Espaço 

aconchegante, cardápio com preços salgados. Confundo-me com o tipo de café, 

acostumada a um mesmo tipo. Sou alertada da minha gafe pela garçonete muito 

atenciosa e mudo a escolha. No espaço, à frente um jovem com dois livros sobre a 

mesa, um do Olavo de Carvalho e outro sobre uma crítica a Marx e Engels. Moças 

com camisas camufladas. Homem com blusa que diz ‘Brasil acima de tudo. Deus 

acima de todos.”; mulher com blusa do Endireita, líderes religiosos com seus paletós, 

senhoras em trajes finos e cabelos armados. O palestrante, idealizador do ESP, com 

seu suspensório e outros homens em trajes sociais. Cada estilo simbolizava também 

um status de classe.  

Todos ostentavam preocupação com a educação publica e com os mais pobres. 

Contudo, realizando um debate num ambiente fechado, que o publico alvo de seus 

discursos não teriam acesso. Presumo que poucos ali tenham na pele a experiencia da 

                                                           
31 Aqueles que produzem pesquisas, mas não ocupam posição de liderança em grupos de estudos e pesquisas de 

gênero. 
32 A frase que intitula o tópico foi de Marisa Lobo, no dia 12/11/2016, após uma palestra que ela promoveu em 
uma igreja evangélica em Fortaleza. Aconteceu no momento em que me aproximei na fila de autógrafos dos 
seus livros. Tendo comprado um dos exemplares, aproximei-me dela e me apresentei como pesquisadora de 
gênero e feminista. Ela, então, afirmou isso.  
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escola publica e provenham de classes sociais menos favorecidas, mas arrogavam-se 

o direito de falar dessas e por essas classes sociais.  

Os direitos humanos e a sociologia, bem como a filosofia são usados para justificar 

seus projetos, mas também são usados no mesmo discurso para descredibilizar essas 

mesmas sociologias, filosofias e direitos humanos. Usados ao seu bel prazer, de 

acordo com seus interesses. Ali esta um celeiro de Serenas Joys, comandantes33. O 

estado teocrático como horizonte muito próximo. Cada passo que eu dava à direita, 

dois passos me conduziam à esquerda.  

Minha presença não se destacava dos demais. Misturava-me a eles. Deixei a chave do 

carro à amostra. Pegava o cardápio, fazia o pedido, vestia-me dentro dos padrões do 

que era normal ali. (Diário de campo. Palestra sobre o Escola sem partido pelo Grupo 

de estudos Veritas34) 

 

A aproximação com grupos de direita veio quase ao acaso. A partir dos próprios 

espaços que ocupo como, por exemplo, minha inserção religiosa. Trazer ao debate na tese esses 

grupos surgiu também de uma provocação/sugestão na qualificação do doutorado. A sugestão 

apenas aflorou o que já vinha disposta a realizar na pesquisa.  

A proposta metodológica desta pesquisa, então, foi de uma aproximação com dois 

lados opostos, feminismos e antifeminismos, teóricas de gênero e ativistas antigênero. Aqui jaz 

uma polifonia de discursos conflitantes. Nesses espaços simbólicos, necessário dizer que minha 

posição estava marcada no feminismo. Por isso, a participação nos eventos de direita era o 

“outro lado”, daí o título da sessão neste capítulo. Contudo, esse outro lado não me percebia 

como um lado diferente. Toda a minha performance feminina fazia com que eu me mesclasse 

facilmente entre as mulheres de direita e não fosse reconhecida como uma “feminista” ou de 

“esquerda”. A gravidez durante parte da pesquisa de campo também me auxiliou na 

performance de pesquisadora, no acesso que tive a esses grupos. Ora, feministas eram tidas 

como “abortitas”, então, não passava pela cabeça dos grupos de direita que eu pudesse, de fato, 

ser uma feminista.  Um dos entrevistados, M., chegou a afirmar que jamais pensaria que eu 

seria uma feminista. O grupo EF, o coordenador do movimento afirmou categoricamente: 

“Você não é uma feminista!”.  

Para contextualizar a emergência desses novos grupos de direita, é preciso dizer 

que no Brasil e no mundo ocidental coexistem dois projetos de sociedade, dois projetos de 

mundo caminhando e em disputa. Não estamos vivendo um pluralismo político nos termos da 

                                                           
33 Em referência ao romance feminista distópico de Margareth Atwood, O Conto da Aia.  
34 Grupo de estudos promovido pelos coordenadores do grupo de direita, Endireita Fortaleza.  
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Constituição Federal de 1988, artigo 1, estamos vivendo um binarismo político (entre partidos 

tidos como de esquerda e direita) e social (entre conservadores e esquerda).  

A onda conservadora tem várias frentes de combate e moralização da vida social. 

Primeiro, barrar o que se tem chamado de ideologia de gênero, sobretudo, nas escolas de ensino 

médio e fundamental. Como gênero nasce no seio do feminismo, as feministas tornam-se alvos 

prioritários. Esse ativismo antigenero e antifeminista reflete-se no combate à suposta 

doutrinação ideológica nas escolas e por barrar leis que criminilazem a homofobia e 

descriminalizem o aborto. Sendo assim, a política tem sido o instrumento, o meio usado por 

esses grupos sociais para conquistar seus objetivos.  O combate à “ideologia de gênero” tem 

sido a bandeira política para angariar votos.  

 Não situada apenas no Brasil, a onda conservadora ronda países da Europa 

(COMPARATO, 2014) e entroniza-se também nos Estados Unidos com a eleição de Donald 

Trump. A partir da década de 1980 a extrema direita marca sua presença nos processos eleitorais 

na Europa também. Para citar um exemplo, Le Pen chega ao segundo turno das eleições 

presidenciais na França em 2002. Conhecido pelos comentários racistas e polêmicos, como 

assumir que torturou presos políticos na Argélia em 1962 ou mesmo que as câmaras de gás na 

segunda guerra mundial eram apenas um detalhe da guerra.  (COMPARATO, 2014) 

Segundo Comparato (2014), a direita classifica-se, comumente, em três grupos: os 

conservadores, opondo-se moderadamente à mudança; os reacionários, desejosos da 

restaraução do passado e os fascistas (ou contrarrevolucionários), concordando com os 

segundos sobre o ódio ao presente e ao comunismo, diferindo-se, contudo, quanto ao 

oportunismo, radicalismo e violência.  

A leitura que se faz dessas classificações é de que o mundo e cada pessoa é bem 

mais complexo do que o “ser contra ou a favor”, “estar de um lado ou de outro”, entre ser de 

esquerda e direita. Há muitas ponderações para além disso. O mundo é mais complexo que isso. 

Estamos de tal modo imersos num polarismo político no Brasil que estar num ambiente com 

pessoas com posições diferentes é impossível. A minha questão é: movemos as mesmas forças 

e os mesmos gritos a esses outros quando eles são nossos pais? Nossos irmãos? Nossos amigos? 

Sim, porque cada um de nós vive a própria alteridade dentro de nossas casas. Cada um de nós 

lida com o oposto no nosso plano microssocial. Todos os dias somos confrontados com o que 

é diferente ou mesmo oposto. Parece que a vida está exigindo cada vez mais isso de nós 

brasileiros: confronte sua alteridade.  
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O exercício de deparar-se com a alteridade do “estar com”, “falar com” o oposto, 

tornou-se impossível. E para onde vão esses outros que são vaiados e saem dos auditórios? Para 

onde vão esses que negamos a oportunidade de fala? O que fazem a partir dali? Com que 

posições vão? Que imagens ficam das universidades? Que tipo de atitude estamos alimentando 

neles? Que tipo de divisões estamos a fomentar mais ainda? Estamos mandando não passar, 

pois “machistas não passarão!”, mas para onde passarão? Fora, para onde? O não lugar não 

existe. Esses outros que negamos a fala e a presença serão sempre para vocês a companhia 

desagradável que vocês terão que conviver. Diante dessa possibilidade, que posturas novas 

poderíamos adotar?  

 

Cada indivíduo é um componente de muitos grupos, tem múltiplos laços por 

identificação, e construiu seu ideal do Eu segundo os mais diversos modelos. Assim, 

cada indivíduo participa da alma de muitos grupos, daquela de sua raça, classe, 

comunidade de fé, nacionalidade etc., e pode também erguer-se além disso, atingindo 

um quê de independência e originalidade. (FREUD, 2001, p. 92) 

 

Ao mesmo tempo em que na universidade estamos entre nossos iguais, os ambientes 

familiares nos mobilizam de modos singulares.  

Uma das estratégias para a entrada no campo, em meio a grupos conservadores, foi 

a performance da pesquisadora, performance essa virtual e real. Tratou-se de uma aproximação 

baseada na escuta negada desse outro: uma proposta de alteridade. Confrontar, primeiro, pela 

performance, os estereótipos construídos do que venha a ser a feminista e o feminismo.  

 

Quando comprei os livros da psicóloga Marisa Lobo naquela manhã depois de sua 

palestra ministrada na minha igreja, fui para a fila de autógrafos. Falei que era 

pesquisadora de gênero da universidade. A primeira postura dela foi de espanto, mas 

também de um travamento corporal. Ela se remexeu na cadeira e me olhou de 

sobrolho. Disse “Mas aqui é o outro lado”. Indicou-me que eu comprasse o livro mais 

técnico sobre a ideologia de gênero, e assim o fiz no outro dia. Talvez ela esperasse 

que eu fosse bradar “Ex psicóloga! Machistas, fascistas, não passarão!”. Talvez ela 

esperasse uma feminista como ela mesma estereotipa: masculinizada, anti-cristã, uma 

“baranga”. No entanto, o que viu ali foi uma mulher de fala mansa, feminina, sorrindo 

para ela. (Diário de campo, 12/11/2016).  

 

Os estereótipos do que seja a feminista não estavam presentes em mim. Eu saía 

maquiada, eu andava com todos os apetrechos que remetiam à feminilidade (brincos, cordões, 

pulseiras). Além disso, com aliança no dedo, casada, depilada, de voz mansa, simpática e aberta 
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ao diálogo com o diferente. Não havia postura agressiva em mim. Não poderiam esperar em 

mim o que esperariam de uma “feminista tradicional”, nos termos deles.  

O que se espera do corpo de uma feminista: uma mulher que adote padrões 

alternativos de moda e de beleza.  

O campo também era uma experiência vivida no meu corpo. A minha própria 

presença podia confirmar outros lados possíveis do feminismo para além dos estereótipos 

construídos sobre feministas. Havia a necessidade que esses indivíduos vissem que havia esse 

outro lado. Não havia, a princípio, nem necessidade de fala. A presença corporal da 

pesquisadora já dizia muitas coisas, já era uma leitura a ser feita.  

Minhas redes sociais passaram ser uma janela para a minha vida. Logo após a 

primeira entrevista com os coordenadores de um movimento de direita importante em Fortaleza, 

a coordenadora do anti-movimento publicou em suas redes sociais: “As feministas estão 

abismadas como existe um grupo de mulheres que se autodenomina antifeministas”.  

 

Entrei no carro para ir embora. Avistei a deputada Silvana. Não podia perder a 

oportunidade de acessar uma figura que até então só existia na tese como escrita, em 

fotos de jornais, em trechos de fala nos jornais. Era a oportunidade de, na tese, dar 

vida a essa personagem tendo uma aproximação dessa vez direta. Cumprimentamo-

nos, apresentei-me e ela se dispôs a ser entrevistada ali mesmo se eu quisesse. Havia 

muito de política em sua fala e em sua performance: a disponibilidade para 

cumprimentar, para ser entrevistada, para parecer simpática, para abraçar e beijar. O 

que começou com uma entrevista passou a desenrolar-se como uma conversa informal 

na qual trocamos confidências sobre nossos casamentos e educações familiares. Ela 

falou da sua trajetória de vida como uma mulher que havia sido educada não para o 

lar, mas para a profissão, pela mãe, contraditoriamente, uma assembleiana tradicional. 

Formou-se em Medicina pela Universidade Estadual do Ceará – UECE. Só depois 

alertou-se para a questão de cuidar mais do lar. Seus olhos encheram-se de lágrimas 

ao falar do filho que pela primeira vez pôde comer uma macarronada feita por ela. 

Concebe sua trajetória política como uma missão religiosa que tinha como grande 

foco a luta contra a ideologia de gênero. Não pude furtar-me de perguntar/questionar 

como uma mulher com uma profissão, uma deputada, ocupando umas das poucas 

vagas no legislativo estadual, pudesse ser contra o feminismo. Ela já foi chamada de 

feminista e questionou-se se seria ou não. Muitos se assombrariam com a ideia, mas 

como podemos interditar essa porta a uma mulher? A pergunta voltava: quem estaria 

habilitada a ser chamada de feminista? E quem poderia fazer essa classificação de 

quem seria ou não? Remete o feminismo às mulheres nas ruas que mostram os seios. 

Como posso questioná-la disso quando eu e tantas outras alunas também tínhamos 

essa imagem da feminista que nos repeliam de nos assumirmos como tal? Como posso 

eu questioná-la se eu mesma não concordo com essa forma de ativismo político? 

Como dizer que a cosmovisão de mundo dela não deva ser vivida? Por que devo olhar 

essa mulher como uma pessoa que não foi liberta das correntes do machismo? E na 

verdade, quem de fato foi de todo? (Diário de campo. Palestra Escola sem Partido na 

UECE.) 
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Eu conseguia mediar essa transição entre lados opostos porque eu mesma pisava os 

pés como pessoa nesses diversos campos: na igreja e na universidade; nos feminismos e na 

aproximação com os antifeminismos. Diversas vezes me era questionado meu lugar: “de que 

lado você está?”, perguntou o assessor da deputada acima entrevistada.   

 

Os lugares eram polarizados, física e simbolicamente. Não havia a possibilidade de 

estar num local neutro naquele auditório. Qualquer lugar que eu sentasse mostraria 

uma posição: se à direita, com as pessoas dos movimentos de direita, seria vista como 

parte deles; se à esquerda, com os universitários, seria parte deles. Em alguns 

momentos não me era possível me furtar dos olhares de fora. O que faria Emmanuelle 

a conversar com pessoas de direita? Sair com eles? Sentar com eles enquanto bate um 

papo? Cumprimenta-los? Abraça-los? Os olhares eram de suspeita, de vigilância. Eu 

mesma ocupava como pessoa ambientes, a priori, opostos. Quando estava em meio a 

amigos, discretamente eu era observada pela direita. Quando me aproximava destes 

para os cumprimentar, entre risos e comentários, era tida como a amiga falsa.  

Não eram apenas os lugares e blusas que diferenciavam as pessoas, mas também as 

estéticas corporais, as performances dos dois grupos ali presentes. Os de direitas eram 

formados por grupos normalizados. Homens e mulheres vestidos com blusas do 

Bolsonaro. Os demais, com blusas do movimento: “Direita Ceará” ou “Endireita 

Fortaleza”. O primeiro era, aparentemente formado por militares, com seus cabelos 

aparados, corpos atléticos. Os tidos como esquerdas subvertiam em muitos aspectos 

as questões da moda, do cabelo: negros passavam com suas saias longas agasalhados 

em bandeiras dos movimentos sociais; mulheres negras com seus cabelos afros e 

blusas de laboratórios de negritude; garotas com bandeiras LGBT amarradas ao corpo. 

‘Tem muita gente da esquerda aqui’, falou comigo uma participante do Endireita 

Fortaleza, antes de começar o evento, esperando na fila para entrar. Com o olhar, ela 

conseguia fazer distinções entre quem era ou não era de direita. (Diário de campo. 

Palestra Escola sem Partido ocorrida na UECE, em 2017.) 

 

 Contudo, a proposta metodológico-teórica não era de idiotizar a direita e seus 

representantes, mas aproximar-me de seus discursos, entendê-los (o que é diferente de 

confirmá-los), buscar dar respostas dentre as possíveis na escrita.  

As mulheres que passearam por essa tese com seus discursos autodeclaradamente 

conservadores, tradicionalmente tidas como de direita e que são tidas por defender discursos 

conservadores e antifeministas, são mulheres conscientes de seu lugar social. São mulheres que, 

conscientemente, repeliram o feminismo, que decidiam por isso. Suas vidas, entretanto, são de 

mulheres independentes, com carreiras profissionais firmadas, que ganhavam acima da média 

e que, sim, podem optar por não serem feministas. Mulheres que, à primeira visada, pareciam 

tão distantes dos nossos mundos, mas que nutri afeições. Mulheres que, numa aproximação 

maior, mostraram-se reféns e cumplices dos mesmos dilemas que perpassam as feministas, as 

pesquisadoras de gênero, enfim, as mulheres: a administração do lar e do trabalho fora do lar; 

o maternar e as implicações disso na vida profissional; a relação com o marido; dilemas em 
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torno da conciliação entre carreiras profissionais e pessoais. Nos distanciamos em termos 

teóricos e políticos, mas no plano do real, todas sofremos, resistimos e negociamos o ser mulher 

no cotidiano. As pessoas são bem mais leves atrás da cortina de fogo do facebook, dos debates 

acalorados nos auditórios da universidade, das Câmaras Municipais e Assembleias Legislativas, 

das palestras e da sala de aula. Ora  

 

[...] o ator não deve ser tratado como um ‘idiota cultural’ (cultural dope), o projeto 

cientifico de dar razão ao mundo é concebido como um projeto de opressão e 

dominação simbólica: ‘assimetria’, ‘imposição’, ‘ter a última palavra’ [...] 

(BERNARD LAHIRE, 2004, p. 23) 

 

Além disso, algumas entrevistas com antifeministas levaram meses de negociação. 

Troca de mensagens no whatsapp, e-mails, Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) pelo qual pudessem eles se resguardar, pedidos de “correções” no roteiro, tais como 

mudar o termo “Identidade de gênero” por “Sexo”, mudança esta não apenas de nomenclatura, 

mas política ou a retirada de algumas perguntas. “Vai contra tudo que eu escrevo e acredito.”. 

sexualidade é em relação ao meu sexo biológico. Não há outro termo para me identificar com 

minha natureza... o gênero foi criado com outro intuito. Criar uma camada superior à sua 

identidade biológica. [...] iria contra tudo o que eu sustento.”. todos esses termos foram criados 

dentro de um movimento maior, no movimento gay-feminista.”  

Minha fala que também era gravada durante as entrevistas, como se minha voz 

também tivesse que ser aprisionada no gravador para possíveis problemas no futuro. Meses de 

silêncio, semanas aguardando respostas e disponibilidade para entrevista. Outros silêncios que 

nunca se quebraram, como e-mails para Marisa Lobo ou Sarah Winter, antifeministas que 

tiveram maior evidência no Brasil nos últimos anos. 

Minha posição teórica e política se distancia de fazer da minha a última palavra do 

texto ou a verdade do que pretendo mostrar. Aqui o projeto de ciência não é colonizador, de 

colonizar o discurso do outro e subjuga-lo ao meu. Não sou a pesquisadora de gênero e feminista 

que desvendará as mentiras por trás dos discursos antifeministas e de direita. Procurei dialogar 

com os pares e com os opostos. Penso assim aproximar-me mais do real, tendo a consciência 

de que aqui jaz apenas uma versão desse real.  
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2.8 Feminismos e gênero nas redes sociais: novos modos de navegação? 

   

Impossível seria avaliar a onda conservadora em como ela se expressa contra o 

feminismo sem sentir a inquietude das redes sociais. Ora, os novos movimentos de direita que 

tomam visibilidade no Brasil emergem, principalmente, das redes sociais, como o facebook. As 

campanhas presidenciais de 2018 foram um exemplo claro disso. O candidato a presidente da 

república, Jair Bolsonaro, participou apenas de um debate nos meios de comunicação televisiva. 

Todos os outros ele ausentou-se. Isso aconteceu pela primeira vez na história da nossa recente 

democracia. Sua campanha foi, basicamente, nas redes sociais, através de transmissões ao vivo.  

Conforme Kosinets (2014), “[...] nossos mundos sociais estão se tornando digitais” 

(p. 9). Em 2009, o número de usuários de internet no mundo chegou a ultrapassar 1,5 bilhões 

de pessoas, o que corresponderia a 22% da população mundial. Os usuários da internet, por sua 

vez, não consomem os produtos virtuais de forma passiva, ao contrário, comunicavam-se 

ativamente uns com os outros. Eles “estavam procurando formar, expressar e aprofundar suas 

alianças e afiliações sociais” (p. 10) uns com os outros.  

Num mundo globalizado no qual as identidades nacionais e regionais vão se 

esgarçando, as fronteiras dos países vão se desfazendo, abrindo espaço para um mercado e 

cultura mundiais, as pessoas estão sentindo a necessidade de criar filiações de grupo e as redes 

sociais tem sido uma das estratégias nesse sentido. Afirmar posições diante da pulverização dos 

laços e grupos sociais.  

Tempos atrás o Orkut era uma rede social que angariava a maioria dos internautas 

brasileiros. Paralelo a essa rede social na qual se compartilhavam fotos e se participava de 

diversos grupos sociais virtuais, haviam os aplicativos de bate-papo, tais como msn e o mIRC. 

Com o declínio do Orkut, nasce o Facebook, sendo a rede social mais expressiva no Brasil 

atualmente35. Paralelo a ele, como era à época do Orkut, aplicativos de bate-papo, como o 

whatsapp são muito comuns.  

As pessoas só tem acesso ao facebook caso criem uma conta pessoal, ou também 

chamado “perfil”. A partir de um perfil é que se pode criar uma “Página”, também chamada de 

“Fanpage” e os grupos de discussão. As principais ferramentas do facebook são: “No que você 

está pensando?”, curtidas e compartilhamentos.  

                                                           
35 Dados do Relatório Digital em 2018, do site We are social. Fonte: statista. O portal das estatísticas.  
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Mais do que uma rede social para contato de amigos mais próximos, o facebook 

tem se tornado o palco para diversos conflitos sociais. Um dos conflitos que tem sido 

recorrentes são entre feministas e pessoas antifeministas. Esses conflitos refletem a situação de 

polarismo que o Brasil vive. A presidenta Dilma Rousseff foi associada à imagem de líder 

feminista. Como o país passou por uma onda de descredibilização da presidenta para afirmar 

como legítimo o processo de impedimento, os feminismos caíram na graça do povo e passaram 

a ser alvos dos mais ferrenhos ataques virtuais.  

Os feminismos tem mudado de cara. Já não estão circunscritos aos movimentos 

sociais de rua ou à Academia. Hoje também temos os ciberativismos ou ciberfeminismos. A 

linguagem feminista está espalhada no tecido social como um todo: filmes hollywoodianos 

recontaram e refizeram as histórias dos contos de fadas mais tradicionais: João e Maria tornou-

se, na versão contemporânea, João e Maria – caçadores de bruxas; Chapeuzinho Vermelho 

tornou-se a Menina da Capa Vermelha; Alice no país das maravilhas numa protagonista com 

fortes tendências feministas; Branca de Neve tornou-se Branca de Neve e o Caçador. Ao 

contrário das donzelas tradicionais, nas versões contemporâneas são mulheres fortes, decididas 

e que lutam pelo próprio destino. A linguagem feminista também está nos mais diversos estilos 

musicais, inclusive, muitas cantoras tem se assumido feministas, como Beyonce. Segundo Rago 

(2004), “O mundo tem se tornado mais feminino e feminista, libertário e solidário [...]” (p. 32) 

Os feminismos expandiram-se na rede social facebook também. São diversas as 

páginas de cunho feminista: “Feministas revolucionárias”, “Não me Khalo”, “Empodere duas 

mulheres”, “Escreva Lola, Escreva”, “Moça, você é machista”, “Feminismo sem demagogia”, 

para citar as mais populares. Ao passo que também viralizam páginas antifeministas. 

Contudo, o anti-feminismo se situa para além do facebook, pois também atinge 

canais no youtube, sites e uma ponderável produção bibliográfica antifeminista. Além das 

páginas facebookquianas antifeministas, vários personagens famosos no Brasil colocam-se 

numa postura contrária ao movimento, tais como Sara Winter ou Marisa Lobo.  

Avaliou-se esse sentimento de inquietude contemporânea com relação ao 

feminismo, que envolve homens, mas também mulheres. Como o feminismo chega até essas 

pessoas? De que forma as alcança? Como a linguagem feminista é distorcida até chegar nessas 

pessoas? O que favorece essa distorção? Por que o feminismo tem gerado tanto ódio? Quais são 

as representações que essas pessoas tem em relação às feministas e ao feminismo? 
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O facebook tem um grande poder de disseminação das ideias feministas. Contudo, 

também tem um grande potencial de distorcê-las. Essa rede social está sujeita a simplificações 

das ideias do feminismo. Decidimos avaliar a aceitação dessas ideias comparando quantos 

seguidores tem as páginas feministas e as antifeministas. Quem teria maior reverberação no 

tecido social virtual que também é real?  

Também decidimos medir os estereótipos sobre as feministas avaliando as imagens 

pelas quais elas são representadas. Quais são as fotos de perfil e de capa das fanpages 

antifeministas? Que ideia de feminista é sugerida a partir dessas imagens? 

Como as páginas feministas tem se posicionado diante de questões correntes nos 

meios de comunicação de massa e a comparação entre os posicionamentos feministas e, em 

contraposição, as páginas antifeministas. Em que se chocam? Em que se contrapõem? Como o 

discurso feminista é distorcido? Quais são os pontos de conflito entre o discurso de um e de 

outro?  

No site “Mulheres contra o feminismo” fizemos uma garimpagem da quantidade de 

postagens realizadas no site. Podemos, assim, sinalizar/quantificar um pouco dessa inquietude 

lançada sobre os feminismos. Seguem os resultados: 

 

Tabela I – Quantidade de postagens por ano 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria da pesquisadora 

 

        Como se vê, a quantidade de postagens tem oscilado.  Também é expressivo que 

muitas das postagens faziam referência à presidenta Dilma Rousseff como uma líder feminista. 

Ano das postagens Quantidade de postagens 

2012 37 

2013 63 

2014 37 

2015 22 

2016 28 

2017 44 

2018 24 
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No ano de 2016, das 28 postagens, 6 (seis) faziam referência à Dilma. Percebe-se também da 

tabela que é marcante o fato de que em 2013 foi o ano das manifestações de rua e em 2017 o 

ano marcado pelo golpe que tirou Dilma Roussef do poder político de presidenta.  

Isso sugere que, para além de um movimento que critique puramente o feminismo 

como movimento social, ele tem objetivos mais amplos que se coadunam com outros 

movimentos de direita com fortes tendências fascistas. É um movimento com fundo político, 

classista, que anseia pela retirada das esquerdas do poder decisório do país.  

         As criadoras do site também tem um canal no youtube com o mesmo título que 

leva o site. Para se ter uma ideia das postagens, as autoras do site (des)informam que mulheres 

cultas e trabalhadoras estariam sendo ameaçadas por feministas (02/04/2013). O lema feminista 

de segunda onda, “Meu corpo, minhas regras”, vira trocadilho entre adeptos da direita, como 

no titulo da postagem que sinaliza que isso seria uma hipocrisia feminista. (16/03/2013). 

Afirmam que feministas defende que mulheres não deveriam ser presas por cometerem crimes 

(18/11/2014). Feministas referenciadas como “esquerdista esquizofrênica” (04/12/2014). No 

tópico “Entendendo a ideologia politica do feminismo de modo simples e claro.” (10/07/2014). 

Feministas estariam a festejar a morte de Eduardo Campos. Esquerdistas que seguiriam a onda 

da raiva, revolta e falta de empatia. (15/08/2014). São tidas também como filhas de Marcuse 

(31/08/2014). Querem fazer o que homens fazem urinando em pe (06/09/2014). “feministas 

peludas” (17/09/2014). Ódio feminista petista (21/10/2014). Vitimismo feminista, ao comentar 

fala da idealizadora do Feminismo sem demagogia. (11/11/2-14). A cultura do estupro não 

existiria, sendo isso um terrorismo psicológico feminista, (18/11/2014). Feministas vinculadas 

a drogas, relativismo cultural e satanismo em festa chamada “xereca satânica” (02/06/2014). 

No titulo “Sou mulher, brasileira e não sou uma prostituta como feministas querem vender” 

(11/03/2014) sgerem que feministas querem vender uma imagem da mulher puta. Em 

“feministas pregam o aborto como meio para exterminar pessoas negras e outras mais.” 

(21/03/2014). Os dados acabam por ser invertidos. Antifeministas pegam dados sobre numero 

de abortos e chegam ao resultado de que as mulheres negras padecem mais em abortos 

clandestinos. A partir desse dado repassam às pessoas comuns que o aborto penaliza as crianças 

negras.  

A igualdade é apenas uma inveja do homem, uma desculpa para ser como ele. 

Afirmam elas “Não, não somos iguais nem queremos ser” (11/04/2014). Meninas seriam 

ensinadas a odirar sua feminilidade (19/01/2014). Também informam notícias, tais como 

“Mulher feminista tenta assassinar homens no Sul do Brasil com objeto cortante em nome da 
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causa feminista” (03/02/2014). Alimenta, assim a ideia de que feministas odiariam de tal modo 

os homens que procurariam mata-los. Rotula o feminismo exercido por Beyonce e Valesca 

Popozuda como um “feminismo prostituta” (03/02/2014).  

Feministas apoirariam o incesto (relação sexual ou marital entre parentes 

próximos). (11/12/2013). As autoras do site dizem-se ameaçadas de estupro e morte por parte 

de feministas (16/09/2013). Feministas lutariam pela orgia maqueando o assunto como “direito 

de escolha” (21/07). Tidas como gurus feministas a blogueira Lola (12/08/2013). Mulheres 

antifeministas ao redor do mundo que não precisam do feminismo e nem das feministas (08/05.  

“Meu filho: por ter nascido homem, um criminoso segundo feministas e o seu 

sexismo. (13/12/2012). Feministas amariam defender “piriguetes” e outras mais. (08/09/2019. 

Criaria uma sociedade sem leis (26/09. Demarcam a posição delas frente às feministas, ao 

dizerem que feministas criariam a ideia de que “mulher antifeminista é machista, submissa, 

antiga, escrava e outras coisas mais.” (25/07/2012). Indicam como as mulhers feministas 

querem que as crianças sejam educadas (27/06/2012. Uma guerra das feministas contra a 

depilação (18/07/2012). Feministas desejariam ser um “cafajeste” de péssimos valores 

(18/07/2012) além de pregarem o estupro, a traição e a violência contra mulhers. (25/07/2012).  

 

2.9 O debruçar sobre o desassossego: pesquisa bibliográfica antifeminista e antigênero  

 

A análise da literatura antifeminista foi um exercício de estômago. Gerava um 

desassossego na medida em que tratava-se de uma leitura inquietante, pois rebatia no que passei 

a acreditar.  

Ficou patente nos discursos antifeministas e antigênero expressões de linguagem 

comuns usadas entre eles e a referência comum a determinados autores. Os livros de referencia 

do ativismo antigenero e antifeminista no Brasil remetiam, comumente, a livros de autores 

internacionais. Sendo assim, foi necessário uma leitura minuciosa, tanto dos autores 

antifeministas brasileiros, quanto dos estrangeiros. Estes formaram o embasamento daqueles. 

Essas leituras foram um meio de medir o termômetro do antifeminismo e do ativismo 

antigenero. A partir delas pude entender a linha de argumentação usada pelos discursos 

antifeministas.  
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Parti da análise dos livros Famílias em perigo (2016) e Ideologia de gênero nas 

escolas, da antifeminista Marisa Lobo em evento realizado em uma igreja evangélica em 

Fortaleza. A partir da leitura minuciosa dos livros, percebi que a autora reportava-se ao livro de 

Suzane Wenker e Scafly, O outro lado do feminismo (2015), além de autores como Jorge Scala 

(2010). Uma obra me levava à outra.  

O uso farto de citações diretas da autora Marisa Lobo aconteceu porque ela mesma 

considera-se como uma referência para o que se convencionou chamar de “ideologia de gênero” 

aqui no Brasil. Em muitos momentos no texto utilizei citações diretas da autora, sobretudo no 

quinto capítulo. Uma das razões foi deixar mais claro ainda para o leitor o conservadorismo de 

sua fala.  

Percebi também que o tom do discurso oral produzido em palestras sobre “ideologia 

de gênero” provinha dessas produções bibliográficas. Vale ressaltar, ainda, que a partir de 2015 

a comercialização desses livros passa a tornar-se mais intensa no Brasil, fatos a serem 

analisados no quinto capítulo.  

O livro que mais tornou notório o autor Olavo de Carvalho é lançado em 2013. 

Agenda de gênero, embora tenha uma edição de 1997, a edição brasileira é lançada em 2010. 

O livro das antifeministas Suzane Venker... é publicado no Brasil em 2015. O livro de Sara 

Winter data de 2015. O marco para as discussões sobre “ideologia de “gênero” no Brasil, com 

Marisa Lobo, é de 2017 e o referente à “ideologia de gênero” nas escolas, da mesma autora, de 

2014.  

De posse, então, da aproximação com a temática e de como foi realizada a pesquisa 

de campo, o capítulo seguinte procura situar o campo de estudos de gênero e feminismos na 

Academia. Também o momento histórico em que a categoria analítica gênero emerge na 

história do feminismo. Só a partir daí seria possível, então, situar as biografias das interlocutoras 

situadas nesse campo de estudos e pesquisas.  
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3 NAS TRILHAS DE UMA CATEGORIA ANALÍTICA: GÊNERO, UMA PALAVRA 

(MAL)DITA 

 

A maldição que recai sobre a palavra “gênero” refere-se ao fato de que ela é mal 

dita porque a apropriação que tem sido feita das teorias de gênero pelo antifeminismo a tornam 

um anátema, uma maldição, algo da ordem mesmo do diabólico. É uma palavra que tem sido 

abolida dos planos de educação, dos projetos de lei. Uma palavra a ser combatida e evitada, 

segundo conservadores. Apesar disso, essas teorias tem sido ditas, resistem. Dai transitarem, 

serem (mal)ditas. 

 A princípio é preciso frisar que o objetivo deste capitulo não foi traçar uma história 

dos feminismos para chegar à origem do conceito de gênero. A ideia foi perseguir a trajetória 

de uma categoria analítica: gênero. Nesse sentido, a questão central do capítulo: em que 

momento histórico emerge o conceito de gênero no campo de estudos feminista? Também dar 

pistas de como as interlocutoras estão situadas nesse campo de estudos. Traçar também uma 

trajetória do antifeminismo nas ondas feministas.  

O conceito de gênero é fruto da segunda onda feminista e vai tomando contornos 

atuais como se fosse um campo autonomizado em relação aos estudos feministas. De estudos 

das mulheres, passou a ser chamado de estudos de gênero. Nesse guarda-chuva caberiam 

diversas pesquisas, desde estudos sobre as mulheres aos estudos de masculinidades. Devido sua 

ampliação e consolidação na Academia, tornou-se um campo consolidade. Inicialmente, um 

campo formado por mulheres. Hoje, formado por múltiplas mulheres e, inclusive, homens e 

sujeitos LGBTIs. Sendo assim, traçamos aqui um histórico do feminismo tendo em vista que 

tanto o conceito de gênero quanto o campo emergem da segunda onda feminista.  

Quanto à noção de campo que se adota, trata-se de entender o campo de estudos de 

gênero é possível de ser percebido como um campo de estudos nos termos bourdieusianos. Já 

que lança mao de um habitus que especifica maneiras e disposições de pensar apropriadas, por 

sua vez, também não so pelos que efetivamente estudam e pesquisam a temática, mas dos que 

simpatizam delas. O campo gera também aqueles agentes que são autorizados a falar. Ou seja, 

com disposições de pensar, tais como a defesa dos direitos das mulheres, a favor da 

descriminalização do aborto, contra a violência. Não basta apenas estar intelectualmente 

autorizado a falar, mas que se municie do habitus próprio ao campo, tais como a defesa da 

descriminalização do aborto, dos direitos referentes à população LGBTQI+. O campo 
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[...] age ao modo de uma língua, como sistema de possibilidades e de impossibilidades 

de expressão que proíbe ou encoraja processos psíquicos diferentes entre eles e 

diferentes em todo caso daqueles do mundo ordinário, através do sistema de 

satisfações regradas que propõe, impõe um regime particular do desejo, assim 

transformado em ilusão específica [grifos nossos]. (BOURDIEU, 2012, p. 592) 

 

Como o campo encoraja processos psíquicos, poderíamos então questionar que 

processos psíquicos o campo de estudos feministas/gênero tem encorajado? E desencorajado? 

O que é ser feminista nesse campo?  

 

3.1 Feministas lamentam demais? 

  

No discurso antifeminista fica patente, como veremos nos próximos capítulos, que 

as feministas lamentam fenômenos que já não existem mais. As mulheres já conquistaram o 

direito ao voto, ao trabalho e à educação. Não precisaria mais haver, então, o feminismo como 

movimento social. Feministas, portanto, lamentariam demais.  

Contudo, o Brasil dos últimos anos esteve mais feminista. O feminismo e um 

conjunto de fatores contribuíram para que transformássemos nossas relações sociais, o modo 

como nos comportamos e como somos mulheres. Alguns grupos de mulheres em maior grau, 

outras em menor grau.  

Alguns (principalmente entre antifeministas) atribuem as mudanças sociais 

processadas na condição feminina apenas pelas mudanças que naturalmente estariam sendo 

processadas no mundo. Com o advento da Segunda Guerra Mundial, muitos homens precisaram 

ir para a guerra, o que acabou levando muitas mulheres, em geral brancas, a ocuparem espaços 

tradicionalmente masculinos e maciçamente o mercado de trabalho. Vale ressaltar, contudo, 

que enquanto as mulheres brancas estavam começando a se introduzir no mercado de trabalho 

mais incisivamente, as negras historicamente já trabalhavam e eram escravizadas. Além disso, 

a saída das mulheres brancas e suas lutas em torno da igualdade salarial com homens brancos, 

deixou muitas mulheres, geralmente negras, com o encargo do trabalho doméstico em casa e 
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sobre a informalidade de um trabalho que, no Brasil, só se tornará de direito legalizado com a 

aprovação da PEC das domésticas em 201336.  

É nesse contexto de saída das mulheres brancas para atividades fora do lar, após a 

Segunda Guerra Mundial, em que surge o lema feminista “We can do it” que, numa tradução 

livre significa “Nós também podemos fazer”. Feministas enxergam nos feminismos o propulsor 

dessas mudanças na condição social das mulheres. Contudo, o feminismo tem afetado todas as 

relações para melhor e todas as pessoas, feministas e, inclusive, antifeministas, ou mesmo 

pessoas alheias ao movimento.  

O feminismo tem se tornado uma linguagem que se disseminou no tecido social. 

Não é mais um discurso fechado aos muros acadêmicos das universidades, ou dos “feminismos 

de rua” ou, ainda, circunscrito às instituições governamentais. Os feminismos estão no cinema, 

na música, na internet, na literatura e nas igrejas. Os feminismos também tem sujeitos plurais: 

mulheres negras, lésbicas, travestis, transexuais, cisgeneros, cristãs.  É por isso que estamos 

chamando de feminismos no plural e não feminismo, no singular.  

Precisamos cada vez mais nos perguntar como o feminismo pode se tornar uma 

linguagem acessível amplamente às mulheres. Como ele pode atingir as massas? É por isso que 

cada vez mais precisamos falar de um feminismo também aplicado à vida prática.  

No cinema37, por exemplo. As princesas das gerações passadas eram mulheres 

inertes, presas em castelos, com maldições de bruxas (vale frisar: boicotadas por outras 

mulheres), à espera do príncipe encantado que as salvariam com um beijo. O final prometia ser 

feliz e a felicidade era garantida com a morte da bruxa e o casamento da donzela com o príncipe. 

As princesas da geração de meninas da nossa época são diferentes. São releituras das histórias 

passadas, com fortes marcas dos feminismos.  

Vejamos, por exemplo, o caso da Branca de Neve. Ela era uma moça branca que 

mordia uma maçã envenenada e era cuidada por sete anões. A branca de neve atual, do filme 

“Branca de neve e o caçador” (2012), é uma moça forte, que veste armadura de guerra, luta ao 

lado do caçador e ela mesma vence a bruxa em luta corporal. João e Maria, na história 

                                                           
36 Uma PEC é uma Emenda Constitucional. No caso em tela, o projeto ampliou os direitos das empregadas 

domésticas, tendo sido sancionado pela então presidenta, Dilma Rousseff. 
37 Vale ressaltar que Teresa de Lauretis explorou a questão da representação no cinema, entendendo-o como 

tecnologia de gênero. De Lauretis, T. A tecnologia do gênero. In: HOLLANDA, Heloisa Buarque de (org.), 

Tendências e Impasses – O Feminismo como crítica da cultura. Rio de Janeiro: Rocco, 1994. 
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tradicional, são duas crianças que se perdem na floresta e encontram uma casa recheada de 

doces. Encantados com ela, entram e são capturados por uma bruxa má que tenta assá-los num 

forno. Na versão atual, João e Maria, do filme “João e Maria: caçadores de bruxas” (2013), 

tornam-se caçadores de bruxas na vida adulta. Alice no país das maravilhas (2010), na última 

cena, chega para o pretendente e diz que não quer casar: “Eu não posso me casar com você. 

Você não é o homem certo para mim [...] e você tem problemas de digestão.” Termina o filme 

trabalhando num navio mercante. A chapeuzinho vermelho, na versão contemporânea é A 

garota da capa vermelha (2011). É uma personagem erotizada, que transa num celeiro com um 

dos personagens.  

Além dos contos de fadas clássicos, outro exemplo é a personagem principal do 

filme de animação, Valente (2012). Os pais decidem casá-la e ela se recusa. Ela foge aos 

parâmetros de uma princesa tradicional, pois tem os cabelos desalinhados, anda a cavalo, é 

competitiva e tem vontade própria, além da dos pais. 

 As Panteras (2000), Resident Evil (2002 a 2016, pois são seis longa metragens), 

Jogos Vorazes (2012 a 2015), Electra (2005), Kill Bill (2003), A mulher maravilha (2017), são 

filmes que lançam a mulher como protagonistas principais da ação. Não se trata apenas de uma 

mudança de personagem principal (antes homens, agora mulheres), mas de representatividade: 

mulheres sendo representadas em filmes de ação, como mulheres fortes, que também são 

capazes de explodir aviões e lutar contra exércitos. Também não se trata de conquistar o lugar 

do homem, mas de conquistar espaços próprios, podendo até utilizar a feminilidade de forma 

criativa.  

A geração de meninas nascidas no século XXI no Ocidente crescerá tendo como 

parâmetros outros paradigmas para o ser mulher e também condições objetivas de exercer 

outras formas de ser mulher. Ainda que permaneçam estruturas de pensamento arcaicas no 

social.  

É fato que o mercado tem se apropriado de alguns elementos dos feminismos para 

vender produtos a outros nichos de mercado, como para mulheres negras e homens gays. Hoje 

mulheres negras encontram à disposição produtos que ressaltam suas identidades e raízes 

culturais: xampus para cabelos crespos (propaganda da empresa Fructis: “Em terra de chapinha, 

quem tem cacho é rainha!”), maquiagens de acordo com o tom de pele (a Boticário lançou uma 

linha de maquiagens e perfumes para as mulheres negras: Africaníssima), adereços para os 

cabelos (turbantes, por exemplo). Há um investimento das empresas de roupas em estilos 
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unissex, por exemplo. Decerto que se lucra com as pautas de luta dos movimentos feministas, 

mas é certo que também mulheres conseguem sentir-se mais empoderadas através desses 

produtos.  

O que se atribui ao ser mulher vem enfrentando modificações. Ser mulher é 

enfrentar os desafios da vida e não ficar à espera de príncipes encantados. Tendo a achar que as 

mulheres da nossa geração tem preferido homens reais a príncipes encantados, em histórias 

reais e não em contos de fadas. Entendemos que príncipes podem de fato se tornar sapos. Mas 

também príncipes podem ser príncipes e nós podemos ser princesas ou rainhas de outra forma: 

corajosas, valentes, guerreiras.  

Além dos filmes, a linguagem feminista também adentrou a indústria musical. Isso 

não é um fenômeno atual. Cindy Lauper, no single mais conhecido dela, “Girls just wana have 

fun”, dizia “as mulheres só querem se divertir”. A música, inicialmente escrita por um homem 

que se referia a uma mulher que queria agradar um homem, foi modificada pela cantora e 

tornou-se, então, um hino feminista. Hoje a cantora é ativista do movimento LGBT nos Estados 

Unidos, influenciando inclusive na criação de leis para esse público. A atriz e cantora mantem 

um abrigo chamado “True Collors”, em referência à sua música e a bandeira LGBT. Sem falar 

de Madonna, que quebrou muitos paradigmas de feminilidade em suas performances no palco 

como cantora. O grupo musical Spice Girls já trazia emblemas dos feminismos, como o girl 

power. Várias cantoras contemporâneas se declararam feministas, como Beyoncé, Taylor Swift.  

No Brasil já se fala em “feminejo” (feminismo no sertanejo), como no caso das 

cantoras Marília Mendonça, Mayara e Maraísa, Paula Fernandes. No funk: Karol Konka, 

Valeska Popozuda, Mc Carol. No rock, Pitty. Essas cantoras adotam pautas feministas em suas 

canções.  

A atriz Taís Araújo virou uma das figuras midiáticas que mais levantam a bandeira 

do feminismo no Brasil, entrelaçadas à discussão étnico-racial, juntamente com seu marido, o 

também ator, Lazaro Ramos.  

Os movimentos sociais feministas também se virtualizaram. Viralizam as páginas 

no facebook, os blogs feministas, os sites e os canais no youtube. Enfim, os feminismos tem 

tido diversas facetas e formas de se expressar. 

  Para não dizer que tudo são flores. Ainda há muito pelo que lutar: como os índices 

altíssimos de violência contra as mulheres. Além disso, os homens são os que mais morrem em 
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mortes violentas, o que indica que o padrão de masculinidade vigente está trazendo sérias 

consequências para eles.   

Percebe-se, com os dados acima, que o feminismo tornou-se uma linguagem que 

adentrou os diversos espaços sociais: no cinema e na musica. Para além de um feminismo 

acadêmico e dos movimentos de rua, precisamos deselitizar os feminismos. Eles não são 

linguagens apenas de mulheres acadêmicas. Podem ser uma linguagem simples, clara, musical 

e ficcional. Há múltiplos espaços para as mulheres nos feminismos e para as expressões dos 

feminismos. Não há espaço apenas para o racismo, a homofobia. 

Penso que um dos principais desafios dos feminismos e das mulheres atuais, até 

daquelas que não se enxergam como feministas, é fazer com que as mulheres possam aprender 

a gostar de si mesmas, da cabeça aos pés. Feminismos ressignificam os fios dos nossos cabelos 

à ponta dos nossos pés; dão novos significados aos nossos corpos.  

Aprendemos, desde meninas, a nos odiarmos, subjetiva (aprender que emoção é um 

sentimento menor comparado à razão, pois pela razão fazemos as escolhas mais certas) e 

objetivamente (nosso corpo). Forçamos o corpo a adotar padrões de beleza que podem ser 

inatingíveis. Se a “mina”38 é magra demais: é anoréxica, Olivia Palito. Se é gorda demais, é 

baleia. Se é loura, do peito grande e da bundona, é burra. Se fala demais, é tagarela. Se não 

casa, é vitalina, vai “ficar pra titia”. Se casa muito cedo, devia aproveitar mais a vida. Se tem 

uma vida sexualmente liberal, é puta, vadia. Se tem um filho homem, cade a menina para formar 

o casal? Se tem mais de dois filhos, já é demais. Feminismo é sobre se amar do jeito que se é, 

é sobre gostar de si mesma, do nosso reflexo diante do espelho e principalmente: É SOBRE 

ESCOLHAS, é empoderar-e e poder levar mensagem de empoderamento39 a outras mulheres, 

seja em conversas informais entre amigas, pela música (aberta a todos os estilos musicais), pela 

poesia, literatura, filmes ou curta-metragens.  

Outro desafio dos feminismos é saber mudar nossas relações com nossos parceiros 

ou parceiras. As mulheres ainda ficam com a maior parte do encargo do trabalho doméstico. 

Acumulam quatro funções: trabalham fora, estudam, mas quando chegam em casa ainda tem 

que cuidar dos filhos, da casa e do marido. Não se trata de não cuidar das crianças ou da casa. 

                                                           
38 Os termos entre aspas são muito usados na linguagem informal. “Mina” é sinônimo de garota. “Baleia” um 

termo pejorativo para referir-se a mulheres gordas. “Vitalina”, um termo referente a mulheres que são tidas como 

velhas para casar. “Ficar para titia”, aquelas que não casaram.  
39 Apesar de situar o que entendo por empoderamento mais à frente, ver também: O que é empoderamento? Ver: 

BERTH, Joice. O que é empoderamento? Belo Horizonte: Letramento: Justificando, 2018. 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Trata-se de dividir as tarefas com os companheiros e termos com isso relações mais felizes e 

prazerosas.  

Há quem diga, então, que o feminismo, sendo responsável pela liberação da mulher 

para o espaço público, tenha proporcionado triplos encargos à mulher. O problema não seria o 

feminismo, ou a mulher exercer funções profissionais, ou mesmo o trabalho doméstico. A 

questão é que a mulher tenha com quem dividir encargos do trabalho doméstico, é dessexualizar 

o trabalho doméstico. Este não mexe com a sexualidade das pessoas a ponto de homens 

tornarem-se mulheres porque exercem-no.  

Outro desafio é lutar contra o antifeminismo. Outro desafio ao feminismo é 

aprender a lidar melhor com nosso corpo. Aprendermos que ele é nosso: não é do “cara” que te 

assedia no meio da rua, no ônibus lotado, na balada, e que a culpa não é do tamanho curto da 

sua saia, ou se a sua roupa cola ao corpo. Como haveríamos, então, de explicar, que o pais que 

mais estupra no mundo seja a Índia, onde as mulheres cobrem-se quase da cabeça aos pés com 

saris40? Outro desafio ainda maior é fazer com que eles entendam isso. Precisamos entender 

melhor como nosso corpo funciona, explorar melhor nossa sexualidade. Aprender a encarar 

nossas vaginas, sem medo, sem culpa, sem nojo. Ser um corpo primeiro para nós mesmas.  

Também precisamos aprender e ensinar a não concorrer umas com as outras. O 

patriarcado se alimenta disso, da nossa concorrência. Na escola as meninas mais populares 

disputam com as meninas menos populares. As namoradas, noivas e casadas brigam com as 

amantes, como se o homem sequer estivesse implicado nessa relação a três. As alunas jovens 

concorrem com as professoras jovens.  

O discurso feminista também deve atingir os homens, senão não há sentido de ser 

nele. Ora, um discurso que almeja a mudança nas masculinades, deve atingi-los também.  

Se as mulheres aprendessem a se conhecer mais, gostarem de si mesmas, talvez 

saberiam que existem outras possibilidades de relacionamentos, de amor, outros homens, talvez 

escolheriam melhor.  

Portanto, a linguagem do feminismo circula em vários espaços sociais. Por ter 

tornado-se forte, também tornou-se forte o movimento contrário, que luta para que essa 

linguagem não esteja como um discurso forte no mundo. Segundo conservadores, lamentamos 

                                                           
40 Vestimentas usadas por mulheres indianas. Elas cobrem quase todo o corpo da mulher.  
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demais. Não há pelo que lamentar, posto que o mundo já avançou no sentido de um avanço 

feminino.  

 

3.2 Portanto, o que vem a ser os feminismos?: por uma noção ampliada de feminismos  

 

Podemos perceber como os estudos feministas se tornaram um campo nos termos 

bourdieusianos quando olhamos para as suas fronteiras: entre o que é gênero e feminismos e o 

que não é; entre feministas e contrários aos feminismos. Uma onda conservadora contra o 

feminismo se interpôs no Brasil nos últimos anos. Com isso, ficou mais fácil delimitar as 

fronteiras do campo feminista.  

Trata-se de um campo porque também tornou-se um domínio de investigação já 

consolidado, interdisciplinar. Existem fronteiras entre ele e o que não vem a ser feminismos e 

gênero. Além disso, lócus de capital cultural produtor de estudos sobre os temas transversais a 

gênero.  

No interior do campo existem diversas disputas internas que lhe subjazem: entre 

quem pode ser considerado sujeito do feminismo e quem não pode (homens) ou disputa para 

fazer parte (travestis e transexuais).  

Percebemos que se tornou um campo quando identificamos que há um habitus 

incorporado nos pesquisadores, ou seja, maneiras e disposições de pensar e de agir, que muitas 

das pesquisadoras assumem uma hexis corporal, ou seja, quando o campo se aloja nos corpos, 

promovendo diversas mudanças estéticas em quem está inserido no campo. Beleza negra (nome 

fictício) passou a entender o processo de alisamento como um processo dentro de um maior, do 

racismo. Resiliência (nome fictício) disse que fazia diversas selfies diárias no sentido de buscar 

gostar mais de si mesma. O feminismo, segundo ela, ajudou-a nesse sentido. Mulheres negras 

que assumem cabelo afro. Homens gays que traduzem uma homossexualidade não hegemônica 

na própria performance.  

Tornou-se campo na medida em que também existem capitais culturais que 

habilitam ou não esses sujeitos implicados no campo; quando existem centros de disseminação 

desses capitais culturais inerentes ao campo.  

Pensando nisso, é necessário dizer de onde partimos, que posição social ocupamos 

nesse campo primeiro. Nesse sentido, partimos de uma análise desse campo que vem do Sul 
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Global, numa zona periférica de produção do conhecimento de um modo geral e do 

conhecimento sobre gênero e feminismos também. Entende-se, no entanto, que o próprio mapa 

global é uma criação ideológica na qual propositalmente países da Europa e os Estados Unidos 

são colocados no centro do mapa e do mundo. Sendo um globo, poderíamos ter Africa e o Brasil 

ao norte. Nos mapas tradicionais a África é tida como um continente relativamente pequeno. 

Entretanto, de acordo com suas dimensões reais, é o terceiro maior continente da Terra. Nela 

caberiam os países da China, Japão, Estados Unidos, a Índia e a Europa.41   

Ainda sobre situar a posição de fala42, no Ceará, que está na periferia da periferia, 

pois situado na região do Nordeste brasileiro, que historicamente não tem sido o centro de 

disseminação do capital cultural científico em geral e de gênero/feminismos, que é ligado ao 

Sudeste, ao Núcleo Pagu e à Revista Estudos Feministas, centros de disseminação de capital 

cultural de gênero no Brasil.  

Ainda sobre as periferias acadêmicas, precisamos situar que alguns cursos de 

graduação das universidades públicas tem à disposição laboratórios de pesquisa sobre gênero e 

sexualidade, com professores de referência na área. No entanto, alguns cursos ainda não 

dispõem de núcleos de pesquisa, professores pesquisadores no assunto, o que faz com que 

muitos alunos tornem-se nômades em suas pesquisas, transitando em outros cursos e 

universidades de modo a ter acesso a esses centros de pesquisa de gênero.  

Longe de ser uma novidade, a compreensão desse campo nos termos 

bourdieusianos, as autoras Lia Zanota Machado (1998) e Marlise Matos (2005), já faziam seu 

uso.  

Compreende-se que o feminismo se configura, atualmente, a partir de três frentes 

(ou esferas), como aponta Adrião (2010): do movimento, do governo e da Academia43 e que 

essas esferas não estão estanques, pois dialogam entre si e certas vezes se mesclam. Nosso foco 

é a própria mescla entre feminismos acadêmicos e movimentos.  

                                                           
41 É possível realizar esse cálculo a partir do site: https://www.indexmundi.com/map/?v=5&l=pt.  
42 HARAWAY, Donna. Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva 

parcial. Cadernos Pagu. (5), 1995, p. 7-41. Ver também: RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala? Belo 

Horizonte: Letramento: Justificando, 2017.  

43 Ver o levantamento feito por Regina Facchini: Gênero e sexualidade na pesquisa e na produção científica 

brasileira: intersecções, convenções e conexões 
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O primeiro passo até chegar ao que entendemos por campo de estudos de gênero e 

feministas, é definir o que vem a ser feminismos. A primeira preocupação é não nos referirmos 

ao feminismo no singular, pois são múltiplas as expressões dos feminismos atuais.  

É muito difícil precisar um único conceito para “feminismo”, pois esbarra-se em 

diversos problemas com isso. Primeiro, não podemos mais falar feminismo no singular, sendo 

mais adequado referir-se ao movimento no plural: feminismos, pois o movimento de fato se 

pluralizou, comportando múltiplos sujeitos e expressões de se realizar.  

Isso porque existem diversas expressões dos feminismos, que agregam mulheres 

com especificidades singulares: negras, lésbicas, transexuais (transfeminismo), feminismos do 

sul global e também do Norte global. Há, ainda, aqueles ligados às religiões, tais como: 

evangélicas (Evangélicas pela igualdade de gênero), católicas (Católicas pelo direito de decidir, 

por exemplo), em suma, os feminismos cristãos. Há, inclusive, uma teologia feminista farta. 

Há, ainda, o feminismo radical, interseccional, da igualdade (igualitaristas) e da diferença 

(diferencialistas), ecofeminismo, ciberfeminismos (os feminismos da internet). Ainda segundo 

as vertentes teóricas aos quais são adeptos: o feminismo liberal, o marxista, o radical e o 

anarquista. Enfim, hoje os feminismos congregam as mais diversas concepções teóricas e 

práticas.   

Segundo a historiadora Michelle Perrot (2015), a origem da palavra feminismo é 

incerta. Alguns atribuem a Pierre Leroux, criador da palavra “socialismo”. Outros atribuem a 

Alexandre Dumas Filho, em 1872, ao referir-se aos homens que não conseguiam lavar a honra 

masculina quando eram traídos por suas esposas, sendo assim considerados afeminados e o 

feminismo seria essa doença deles. A primeira mulher a se considerar feminista foi Hubertine 

Auclert, uma sufragista francesa, em 1880.  

O feminismo desde suas origens é tratado com sentidos negativos. Primeiramente 

porque as feministas eram tidas como mulheres que não eram mulheres, como uma não-mulher. 

Uma espécie de aberração em decorrência de suas reivindicações.  

Assim também foi com o termo mulher. Na frança do século XIX, um medico usou 

o termo feminista para designar um homem doente que teria características femininas. 

Alexandre Dumas Filho usou o termo para depreciar aqueles homens favoráveis aos direitos 

das mulheres. (TIBURI, 2018).  
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Contudo, o termo feminismo tem sido empregado como o antônimo de machismo. 

Enquanto o machismo teria a intenção do oprimir mulheres, o feminismo teria a suposta 

intenção de oprimir os homens e torna-los submetidos às mulheres. No entanto, o termo mais 

adequado como antônimo ao machismo seria o femismo ou a misandria, que é uma ideologia 

que vê no ser mulher uma condição superior ao homem.  

É politicamente importante frisar que o feminismo mais tradicional emerge num 

contexto de luta por direitos políticos e trabalhistas iguais em relação aos homens. A noção de 

igualdade era a tônica do movimento.  

Segundo Rocha (2015), o nome feminismo foi criado em 1840, na França, a partir 

do crescimento de movimentos organizados que reivindicavam modificações na legislação 

vigente em torno da questão da mulher. Nos EUA está relacionado ao movimento abolicionista, 

sendo as principais representantes Elizabeth Cady Stanton e Susan B. Anthony.  

Feminismo designa, comumente, entre os autores como um movimento social cujo 

nascimento se dá no século XIX, quando grupos de mulheres começaram a se organizar 

coletivamente em torno da luta por direitos das mulheres. Feminismo é um termo amplamente 

utilizado no Brasil, mas a sua utilização varia conforme o país. Em terras anglo-saxãs, por 

exemplo, prefere-se o termo Women’s Movement (Movimento das mulheres – tradução livre). 

Outros preferem o termo “A causa das mulheres”, ou “Movimento das Mulheres”, como prefere 

Antoinette Fouque, pois o espectro de alcance seria maior e atingiria quase todas as mulheres. 

(PERROT, 2015).  

Segundo Tavares, Coelho e Goes (2009), algumas teóricas preferem a terminologia 

estudos de mulheres a feminismo, pois este termo faz pensar que existe o feminismo e um lugar 

de não-feminismo, uma divisão do mundo em feministas e não-feministas, já o termo mulheres 

seria mais amplo e abarcaria todas as mulheres.  

Segundo Alves e Pitanguy (2003), “[...] revela-se também na esfera doméstica, no 

trabalho, em todas as esferas em que mulheres buscam recriar as relações interpessoais sob um 

prisma onde o feminino não seja o menos, o desvalorizado.” (p. 9). Ainda: 

 

[...] A atuação feminista opera dos mais altos escalões da esfera pública até o mais 

íntimo foro do cotidiano, no qual os processos de subjetivação são mais latentes. Das 

políticas públicas para proteção e acolhimento às mulheres vítimas de violência, às 

ações de crítica aos padrões de beleza e desejo propagados pelos meios de 

comunicação, o feminismo atua como dispositivo de combate às desigualdades e às 

opressões que sofrem pessoas de todos os gêneros. Seu objetivo, apesar de sua 
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multiplicidade de propostas e derivações, é o desenvolvimento de um modelo de 

existência em que o diferente, o outro, não seja um excluído, um pária [...] (PEDRO, 

2015, s.p.)  

 

Segundo problema aparece quando se busca definir feminismo: quem seria o sujeito 

do feminismo? Posto que o termo mulher é problemático demais. Não se fala mais em “mulher” 

e sim “mulheres”, também no plural, refletindo a diversidade de mulheres que comportam o 

conceito de mulher.  

Ainda que problemático, apostamos no termo mulheres para pensarmos as sujeitas 

dos feminismos, acreditando na potencialidade do termo para angariar diversas expressões do 

ser mulher. Contudo, fugimos à ideia de mulheres restritas ao sentido biológico, pois mulheres 

são para além de suas vaginas: mulheres são aquelas que se consideram mulheres, sejam elas 

cis ou transexuais.  

Um dos conflitos internos ao movimento surge daí. Feministas radicais44 costumam 

ser rotuladas como transfóbicas, por não aceitarem mulheres transexuais em seus coletivos. No 

argumento radical, as transexuais não teriam a mesma socialização das mulheres que nasceram 

com vaginas. A socialização foi masculina e não feminina. Por isso nasceriam em contexto de 

privilégio social.  

O movimento feminista é considerado, ainda, juntamente com o movimento de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais e os sujeitos Ts: Transexuais, transgêneros e as travestis (LGBT) e 

o negro, como “Novos movimentos sociais”. Os primeiros movimentos sociais são atribuídos 

aos da classe trabalhadora. 

O movimento feminista é referenciado a partir de suas ondas, ou fases, ou ainda 

chamada de “vagas feministas”. Ondas dão a ideia de movimentos sincopados que vão e voltam, 

como as ondas do mar. As ondas também se sobrepõem. Trazem numa onda algumas questões 

(pautas de luta), em outra onda, outras questões, e segue num ritmo interminável de ondas 

sucessivas. Ora, os direitos das mulheres passam por transformações, conquistas, além de 

ressurgir a necessidade de luta por novos direitos e ampliação de outros dantes conquistados ou 

mesmo a reconquista deles. Quando as mulheres conquistam o direito ao voto, surge a 

necessidade de também serem representadas na política. Conquistado o direito de serem 

                                                           
44 Vale frisar que o termo usado aqui, “feministas radicais”, diz respeito a um feminismo de raiz, como o próprio 

nome indica. Não é a mesma semântica usada por conservadores. Estes, quando designam uma “feminista radical”, 

estão querendo, geralmente, referir-se a mulheres que participam de manifestações de rua, que tem 

posicionamentos mais incisivos, etc.  
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votadas, o desafio passou a ser conquistar cadeiras no Congresso Nacional, por exemplo. Então, 

ainda que a luta por direitos políticos faça parte sobremaneira dos feminismos de primeira onda, 

eles continuam retornando nas outras ondas que surgem, continua sendo uma pauta atual na 

medida em que no Brasil, por exemplo, as mulheres ainda não ocupam nem metade das cadeiras 

no Congresso Nacional.  

Os feminismos levantaram a noção de que não apenas as classes sociais seriam 

lugares de opressão, mas também o gênero das pessoas, sobretudo, nas mulheres. Os 

feminismos e o movimento negro investem sobre os aspectos culturais, ao contrário dos 

movimentos operários até então que investiam na questão de classe no capitalismo. É nesse 

sentido que são chamados de “Novos movimentos sociais”, pois trazem a cultura como o 

principal alvo a ser modificado para uma libertação desses grupos. Apenas a dimensão de classe 

social já não daria mais conta de pensar a questão da opressão. Outras noções se fazem 

necessárias, tais como: gênero, raça/etnia e orientação sexual. Segundo Rago (2003): 

 

O feminismo [...] é a luta para tornar mais móveis, fluidos e transformáveis, os meios 

pelos quais o sujeito feminino é produzido e representado. É a luta para se produzir 

um futuro, no qual as forças se alinham de maneiras fundamentalmente diferentes do 

passado e do presente. Essa luta não é uma luta de sujeitos para serem reconhecidos e 

valorizados, para serem ou serem vistos, para serem o que eles são, mas uma luta para 

mobilizar e transformar a posição das mulheres, o alinhamento das forças que 

constituem aquela identidade e posição, aquela estratificação que se estabiliza como 

um lugar e uma identidade. (RAGO, 2003, p. 38) 

 

O que é uma feminista? Quem podemos chamar de feminista? O que seriam as boas 

e as más feministas? Como esse conceito tem se ampliado para abarcar outras expressões dos 

feminismos? Como nossas visões sobre feminismos ainda se centram nas mulheres letradas, 

que escreveram sobre a condição da mulher e, portanto, numa visão elitista do movimento que 

precisamos questionar?   

Apostamos numa multiplicidade de formas de fazer feminismo, para além das 

escritas e elitizadas. Quando existem mulheres que lutam para mudar as suas condições 

objetivas de vida, que acreditam no potencial criador das mulheres, que veem nas mulheres uma 

irmandade, isso é feminismo. Precisamos pensar num feminismo mais amplificador, que 

abarque mais possibilidades de feminismo e de ser feminista porque é urgente a necessidade do 

feminismo em nossas vidas.   
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Quando penso no que é uma feminista, penso em todas as mulheres fortes que eu 

conheço e que resistem no cotidiano a uma vida difícil para as mulheres. As mulheres que são 

arrimos de família, que chefiam seus lares, que resistem à violência a que são submetidas, ainda 

que essas resistências estejam ainda no plano do individual (mas mudar o individual também é 

mudar o coletivo), do cotidiano e que não se tenha rompido com o ciclo da violência; as 

mulheres que ousam não se submeter às pressões sociais que determinam o que é ser mulher 

(mulheres que decidem ser mães de cachorros, que decidem não ter filhos biológicos ou as que 

decidem adotar); mulheres que se desdobram em várias para manter financeiramente um lar ou 

para ajudar a mantê-lo junto com os maridos; as mães solteiras; as que trabalham fora e estudam 

assumindo triplas jornadas de trabalho; as que ousam também desafiar o que se entende 

comumente por feminista e decidem ter uma vida voltada ao lar e ao cuidado com os filhos; as 

que estão ocupando espaços historicamente masculinos (na construção civil, na direção dos 

transportes públicos, na condução de tratores, nos grupos de choque da polícia); as que estão 

no sertão resistindo à seca e à fome; as garotas que são abusadas sexualmente e conseguem ser 

resilientes ao ponto de fortalecer outras mulheres ou escrever sobre isso; as mulheres da 

comunidade que resistem às crises econômicas, aos desempregos; as que decidem separar e não 

casar mais ou as que casam e procuram ter relacionamentos mais democráticos com os 

parceiros; as que andam de bike na cidade e sofrem assédios dos motoqueiros e ainda assim 

resistem; as que decidem ter relacionamentos que não sejam fixos; as que ascendem 

socialmente e conseguem alcançar uma universidade; as mães universitárias; as mulheres 

maduras que ocupam lugares nas faculdades privadas porque as universidades públicas ainda 

são sonhos distantes de sua realidade; as líderes comunitárias que eu atendia como assistente 

social e que eram capazes de liderar toda uma comunidade, combater a violência e ter poder e 

influência política; nas meninas que estão em profissões que historicamente foram masculinas, 

como a Engenharia Civil; as que superam relacionamentos abusivos; as mães que se desdobram 

para que as filhas estudem. Todas elas estão também questionando, na prática, modos de ser 

mulher, modos do que se diz que é ser mulher e lutando no cotidiano para mudar suas condições 

objetivas de vida, das suas filhas ou num plano ainda mais coletivo para todas as mulheres.  

Essas mulheres tem posturas feministas, mas não são feministas. A menos que se 

visualizem como tais. Sendo assim, não cometeríamos violências simbólicas, impondo uma 

classificação da qual não compreendem ou mesmo não querem.  

Roxane Gay (2016), traz uma definição simples e não acadêmica sobre feminismos: 

“É uma mulher que não quer ser tratada como uma merda”. Quando me perguntam o que é o 
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feminismo, geralmente alunos do começo do curso de graduação, que estão tendo contato pela 

primeira vez com o feminismo, esperam de mim uma definição confusa, teórica, difícil. Noto 

que se surpreendem pela definição que dou, pois as gargalhadas são muitas como reação. 

Roxane Gay nos faz pensar numa versão de feminismo e num conceito que possa ser acessível 

às mulheres que não sabem ler e escrever, mas que também devem ser participes nesse processo 

de construção do feminismo. Ela faz pensar nas feministas reais, que vivem as contradições nas 

suas vidas entre ser feminista e equilibrar-se num mundo misógino e machista.  

Feministas idealizadas não cometem violências de gênero com outras mulheres, não 

concorrem entre si, são adeptas da sororidade45, são totalmente empoderadas, nascem 

construídas, não tem machismos a descontruir em suas falas, em suas formas de pensar. 

Feministas idealizadas não ouvem músicas que possam denegrir a imagem da mulher, sabem 

conversar sobre a política atual, dão opinião sobre tudo. Simplesmente elas não existem.  

O feminismo é uma voz de “[...] todas as excluídas do grande mercado da boa 

moça.” (DESPENTES, 2016, p. 7). É a fala das “proletárias da feminilidade” (DESPENTES, 

2016), daquelas que não se enquadram totalmente na imagem da boa moça. Tendo a acreditar 

que todas, sem exceção, somos essas proletárias. Segundo Djamila Ribeiro (2017): 

 

Os estudos feministas são essenciais para que pensemos novos modelos de sociedade 

e possibilidades de emancipação para as mulheres. Sendo assim, teorizar sobre essas 

questões é um ato sobretudo político, uma tomada de posição. (RIBEIRO, 2017, p. 9) 

  

Segundo Djamila (2017), ainda, o objetivo do feminismo seria uma sociedade sem 

hierarquias de gênero. Isso não quer dizer uma sociedade agenero, sem gênero. Diferenças não 

geram hierarquias. Pessoas promovem hierarquias a partir da percepção que tem das diferenças. 

Ainda na esteira do que seja o objetivo do feminismo, “[...] uma sociedade na qual o gênero 

não seja utilizado para conceder privilégios ou legimitar opressão.” (p. 9)  

O feminismo, além de uma visão de mundo, é uma prática política que pode ser 

feita até por quem não se reconhece feminista e não tem leituras de gênero. É uma utopia ligada 

a outras utopias soc iais. Utopia como algo que nos encoraja para andar para frente. “Para que 

                                                           
45 Conferir o livro Vamos juntas? Guia prático da sororidade. No livro, a autora remonta a origem da palavra 

sororidade.  
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serve a utopia? Serve para que eu não deixe de caminhar”, como diz Eduardo Galeano. Segundo 

Tiburi (2018),  

 

[...] podemos defini-lo como o desejo por democracia radical voltada à luta por 

direitos daquels que padecem sob injustiças que foram armadas sistematicamente pelo 

patriarcado. Nesse processo de subjugação, incluímos todos os seres cujos corpos são 

medidos por seu valor de uso: corpos para o trabalho, para a procriação, o cuidado e 

a manutenção da vida, para a produção do prazer alheio, que também compõem a 

ampla esfera do trabalho na qual está em jogo o que se faz para o outro por necessidade 

de sobrevivência. (TIBURI, 2018, p. 12) 

 

Ainda segundo Marcia Tiburi (2018), “[...] todo feminismo se define na capacidade 

de lutar, até a morte se for o caso, por um outro desejo, que nos livre dos sistemas de opressão 

objetivos e subjetivos aos quais estamos assujeitados.” (p. 38) 

O problema é que nesse contexto, também há pessoas dispostas a lutar contra os 

feminismos. A entende-los como ondas a serem quebradas. Também a levar a luta contra como 

uma questão “de vida ou morte”, uma missão supostamente dada por Deus, como no caso da 

pastora Silvana, uma das deputadas estaduais mais votadas para compor, novamente, a 

Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Por fim,  

 

O feminismo se inventa e se reinventa a cada vez que surge uma nova feminista, a 

cada vez que surge um novo coletivo, a cada vez que as feministas produzem o 

feminismo que desejam, por meio de teorias e práticas que semre são, por definição, 

inadequadas ao patriarcado. O feminismo não é, nesse sentido, um jogo. Ele é muito 

mais um ritual sem mística realizado contra um ritual místico diário do clto patriarcal 

ao macho. [...] o feminismo é um fazer, é a ação que poe em cena o desejo daquelas 

que, sendo mulheres, no mais amplo sentido dessa palavra, lutam contra o seu 

encarceramento e sua docilização – sem perder de vista que ‘mulher’ é uma marcação 

do patriarcado que foi ressignificada no feminismo. (TIBURI, 2017, p. 42) 

 

Que não se fale mais “da mulher” como um ser humano genérico, universal, 

concordamos. As mulheres expressam melhor as diversas expressões que se pode ter do ser 

mulher. Também concordamos em feminismos para designar o conjunto de expressões dos 

feminismos que vao dos movimentos de rua, aos acadêmicos e de virtuais.  Mas o que falar 

quando o movimento procura combater rótulos criando outros? Vemos isso muito comumente 

quando vemos a palavra “cis” usada indiscriminadamente. Também na criação de termos como 
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“feministo”46. Ou mesmo nas cisões entre alas do movimento feminista, liberais x marxistas; 

brancas versus negras; radicais versus transfeministas; marxistas e burguesas. Estariamos 

vivendo uma era pós-feminista de um feminismo que se dobra sobre si mesmo? Ou nossos 

feminismos tem caminhado para diversas cisões entre as próprias mulheres feministas? Não se 

olha para as diversas condições das mulheres no mundo quando o nosso foco é olhar para a 

forma como alguns grupos de feministas praticam seus feminismos.  

Alexandra Kollontai (1913) em O Dia das Mulheres, quando classifica o 

movimento sufragista como burguês. Ela defende uma diferença radical entre o movimento das 

mulheres socialistas (ou trabalhadoras) e o movimento sufragista burguês. Elas não 

concordariam em termos de objetivos de suas lutas. Para as segundas a questão que as mobiliza 

é de saber quem seria “O chefe”, se homens ou mulheres; seu objetivo central é apenas 

conquistar as mesmas vantagens e poder que seus maridos, pais, irmãos dentro do capitalismo. 

Para as trabalhadoras o horizonte seria outro, o de abolir todos os privilégios que derivem do 

nascimento ou riqueza. Para as primeiras os direitos políticos são apenas uma forma de trilhar 

seu caminho de forma mais conveniente dentro de um mundo pautado na exploração dos 

trabalhadores. Já para as segundas é apenas um meio ou passo para o reino do trabalho. Finaliza: 

“[...] Não há nem pode haver pontos de contatos, conciliação ou convergência entre elas.” (p. 

185).  

Sobre os “feministos”, são aqueles que bradam lealdade ao movimento, “mas que 

ao primeiro sinal de discrepância entre seu discurso e sua prática, fazem birra” (Joanna 

Burigo47, na Carta Capital, titulo “Homem feminista vs omi feministo, publicado em 

12/04/2016). 48  

Portanto, não se trata apenas de entender as diversas diferenças entre as vertentes, 

pois elas mesmas parecem se romper numa união impossível. Parece não haver mais é causa 

comum, sujeito comum ao feminismo. Pior, uma pulverização do ser humano contemporâneo 

que leva a caminhos perigosos. Alguns possíveis aliados da luta são, inclusive, vistos com 

muitas desconfianças. Não se trata de protagonizar a luta do movimento de mulheres, mas 

buscar aliados que possam fazer volume na luta por horizontes mais democráticos para a vida 

social.  

                                                           
46 São homens, geralmente, acadêmicos que tem perfil a favor do movimento feminista, mas que em plano 

pessoal, muitas vezes são misóginos e machistas.  
47 Fundadora da Casa da Mae Joanna. Mestra em gênero, mídia e cultura. 
48 Fonte: https://www.cartacapital.com.br/sociedade/homem-feminista-vs-omi-feministo 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/homem-feminista-vs-omi-feministo
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Segundo Joanna Burigo (2016), ao escrever na Carta Capital, afirma: “[...] o 

feminismo sempre vai ser um lugar de problematização, questionamento, desconstrução de 

privilégios e insights dolorosos.”.49 

Se diz que feminismo não é clube no qual precisaríamos de carteirinha para entrar, 

muito menos uniforme. No entanto, por que um ideal de feminista parece ter sido criado e 

engendrado tanto em círculos feministas quanto antifeministas?  

Burilou-se um ideal de feminista ao se criticar a noção de “mulher”. Que não só 

compreende as opressões de gênero em outras mulheres, mas que é capaz de perceber aquelas 

que vivencia também. Além disso, ser capaz de romper com as opressões microcotidianas. 

Questionar os discursos machistas verbalizados. Saber também atrelar gênero às noções de 

raça/etnia. Reconhecer os próprios privilégios.  

 

3.3 O antifeminismo na história brasileira 

 

O antifeminismo não é um fenômeno recente. Os ataques anti-feministas já 

remontam ao século XIX, ainda quando do surgimento das primeiras expressões do feminismo. 

Entretanto, existe uma nova onda antifeminista que é necessário demarcar aqui. Fato é que o 

antifeminismo não é só machista, mas também classista e racista. A universidade é como o 

lugar do perigo para os antifeministas. A nova onda conservadora no Brasil baseia-se no 

antiilecetualismo, antiacademicismo e um ódio à universidade pública.  

Trata-se de uma “rebelião da classe média” contra a inserção de minorias nos 

espaços por meio de, por exemplo, PEC das domésticas, cotas raciais e sociais, discriminação 

positiva. Trata-se também de uma rebelião contra a modernidade, os saberes peritos, ataque à 

escola.  

 

Há esta anedota: uma mulher Negra diz que ela é uma mulher Negra, uma mulher 

branca diz que ela é uma mulher, um homem branco diz que é uma pessoa. 

Branquitude, como outras identidades no poder, permanecem sem nome. É um centro 

ausente, uma identidade que se coloca no centro de tudo, mas tal centralidade não é 

reconhecida como relevante, porque é apresentada como sinônimo de humano. Em 

geral, pessoas brancas não se veem como brancas, mas sim como pessoas. A 

                                                           
49Fonte: https://www.cartacapital.com.br/sociedade/as-feministas-nao-precisam-ser-perfeitas. Acesso 

em:11/02/2016 

 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/as-feministas-nao-precisam-ser-perfeitas
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branquitude é sentida como a condição humana. No entanto, é justamente esta equação 

que assegura que a branquitude continue sendo uma identidade que marca outras, 

permanecendo não marcada. E acreditem em mim, não existe uma posição mais 

privilegiada do que ser apenas a norma e a normalidade. (GRADA KILOMBA, 2016, 

s.p.) 

 

No âmbito da educação, defendia-se que, pelas diferenças inerentes aos homens e 

às mulheres, estas não seriam aptas à instrução, posto que eram consideradas seres 

intelectualmente inferiores. Quando as mulheres se mostraram perfeitamente capazes e aptas à 

educação (leia-se: instrução), os argumentos foram se modificando. A questão agora era: o 

conhecimento lhes seria adequado? Convém que as mulheres sejam instruídas? Ora, as 

mulheres que estudavam casavam mais tarde e tinham menos filhos.  

A Medicina produzia um discurso para deixá-las à margem da instrução: o estudo 

direcionava a energia das mulheres dos ovários ao cérebro e tornariam as mulheres estéreis. 

Quando os argumentos científicos falharam em tentar justificar a falta de aptidão da mulher aos 

estudos, as instituições religiosas vinham reforçá-los: o conhecimento era para a mulher como 

o fruto proibido que ela comeu no Éden, pois abriria o mundo às mulheres, mas lhes fecharia a 

porta dos céus. O conhecimento era capaz da degradação moral das mulheres. Contudo, não se 

questionava esse direito ao homem. (SANTANA e DIAS, 2015).  

Logo quando a obra de Simone de Beauvoir foi lançada, em 1949, gerou uma reação 

masculina voraz contrária à obra. No documentário sobre a autora50, os homens comentavam: 

“aprendi muito sobre a vagina da mulher”. Os mais ferozes ataques emergiram da direita 

católica e da esquerda comunista. Alguns comentários à obra como libertina, invertedor da 

ordem social, manual sobre a vagina, violação das regras do pudor e a defesa do corpo da mulher 

como seu destino foram as críticas menos ferozes (CHAPERON, 1999). Já as feministas 

francesas criticavam a obra pois trazia a questão da igualdade, quando elas estavam a defender 

a diferença. Outras feministas preferiram por bom tempo o silêncio com relação à obra. (LOBO, 

1999)  

Aqui no Brasil registramos alguns momentos nos quais o tema antifeminismo 

entrou em pauta na Academia e nas discussões feministas, como a palestra proferida por Raquel 

Soihet no seminário internacional “Leituras da modernidade: pluralismo, feminismo e 

                                                           
50 Conferir em: https://www.youtube.com/watch?v=IrXD1Hdtqrk. Titulo: Simone de Beauvoir – Documentário.  
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tolerância política”, especificamente na mesa redonda intitulada “Feminismo, pluralidade e 

história”, na FCL/UNESP/Ar, em 2006.  

O jornal O Pasquim, que data sua primeira publicação de 1969, apesar de criticar o 

autoritarismo do regime militar vigente, os costumes e a moralidade burguesa, colocava-se, 

contraditoriamente, contra as mulheres que reivindicavam direitos. O jornal satirizava as 

feministas como mulheres “viragos, pesadas como elefantes, perigosas, feias [...]” (SOIHET, 

2008).  

Contraditoriamente, o jornal não era formado apenas por homens, pois muitas 

mulheres auxiliavam na construção desse estereótipo sobre a feminista, de modo que 

intelectuais e políticas como Adalgisa Nery que, em 1971 dizia “achar horroroso ser feminista”, 

pois a mulher seria um complemento do homem e assim os dois formariam uma identidade. 

Essas posições são um sinal do que afirma Soihet (2008), de que o antifeminismo não é 

privilégio de mulheres de classes desfavorecidas, ele atravessa todas as classes sociais e parece 

emergir, principalmente, de mulheres de classe média.  

Outra mulher que se insurgiu contra o feminismo na década de 80 foi Daniela 

Thomas51, uma intelectual e artista. Ela questionava o fato de que as feministas falavam por 

todas as mulheres quando na verdade muitas mulheres poderiam não pensar como elas. 

Questionava, já à época, um discurso “de vítima” que as feministas proferiam. Numa 

simplificação esdrúxula de Freud, ela dizia que as feministas teriam inveja do pênis e que isso 

comporia a trajetória de vida de uma feminista, com base nessa frustração, pois “afinal quem 

tem o pênis são eles”. Dizia ainda que as feministas ansiavam não apenas pela igualdade de 

trabalho, mas também pela igualdade no comportamento em relação aos homens, numa 

veneração ao machismo, querendo apenas poder partilhar com os homens esse desejo (SOIHET, 

2008).  

Córa Ronai52 foi outra mulher insurgente contra o feminismo. Ela questionava, 

assim como Daniela, o fato de que as feministas falassem por ela ou pelas mulheres em geral. 

Ironizava dizendo que não havia passado essa procuração para as feministas. O que as 

feministas tinham, segundo ela, era complexo em relação ao homem (SOIHET, 2008).  

                                                           
51 Ver maiores informações em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa15918/daniela-thomas 
52 Busquei referências sobre ela. Encontrei artigos seus no jornal eletrônico O Globo, no qual ela publica ainda 

hoje na seção “Tecnologia”. Conferir alguns deles em: https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia/cora-

ronai/ 
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Uma das entrevistadas do jornal O Pasquim foi Neuzinha Brizola53, em 1983. Ela 

disse na entrevista que não se afirmava como feminista e sim como feminina, como se os dois 

termos fossem opostos: ser feminista implicava não ser feminina. Questionada na entrevista 

sobre não ter ido a uma passeata feminista ela afirmou “Ir para a rua pregar o feminismo é coisa 

até de sapatão.”. Uma das estratégias desses discursos antifeministas sempre desembocavam 

em descredibilizar mulheres que são ícones do feminismo como mulheres feias: “Betty Friedan 

continua tão feia quanto antes.”. (SOIHET, 2008), discurso esse infelizmente ainda atual.  

Não sendo um fenômeno observado apenas no Brasil, diversas norte-americanas 

também se insurgiram contra o feminismo. Megan Marshal, uma escritora de Harvard, afirmou 

que “o mito da independência feminina transformou a sua geração num bando de velocistas 

infelizes e mal amadas, desumanizadas pela carreira e inseguras quanto à sua identidade. 

(SOIHET apud FALUDI, 2001). Também não é desprivilégio de mulheres de classe média, 

pois Bonneti (2004), ao realizar uma pesquisa com as promotoras legais populares que 

participavam do curso numa instituição feminista como a Themis, ao serem questionadas se 

eram feministas, as respostas tendiam comumente a: “[...] não sou feminista, sou feminina”. 

Ora, é muito difícil que uma mulher se reconheça como feminista em decorrência de toda a 

carga estereotipada que foi colocada sobre as costas das feministas. 

Segundo pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo (2010) e sob análise de 

Albertina Costa (ano?), os dados encontrados de que as mulheres estariam mais infelizes 

contradizem a afirmação acima. Há, pelo contrário, um “[...] elevado grau de satisfação com a 

condição feminina, de confiança na progressiva melhoria do estatuto das mulheres e de adesão 

ao feminismo [...]” (p. 37).  

Não há, aí, nem por parte das brasileiras entrevistadas, nem por parte da 

pesquisadora da condição da mulher, um pessimismo em relação a atual configuração da 

mulher. Pelo contrário, “[...] 74% [...] das entrevistadas julga que sua situação está melhor do 

que no passado [...]” (p. 37). Então, quem seriam as mulheres infelizes com a situação da mulher 

hoje em relação ao passado? Por que os 26% das mulheres estariam infelizes? É sobre elas que 

o olhar antifeminista se volta? Na mesma pesquisa realizada em 2001, já se registrava um índice 

                                                           
53 Filha de Leonel Brizola, que foi governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. Conferir mais 

informações em: https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,biografia-da-polemica-neusinha-brizola-e-lancada-

no-rio,1142701 
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elevado de satisfação das mulheres, que chegava a 65%, o que registra, então, um aumento de 

satisfação de 2001 a 2010.  

Segundo Albertina Costa (ano?), “No Brasil é inegável o avanço das mulheres na 

última década, que pode ser considerada, de acordo com os mais diversos indicadores, como a 

década das mulheres.” (p.  38). Então, não somos o que se pinta. Consideramos avanços na 

condição das mulheres, como as próprias brasileiras expressam nas pesquisas, quanto também 

enxergamos retrocessos. Voltar os olhos para os retrocessos e lutar para mudar esse quadro não 

quer dizer que enxerguemos apenas o lado negativo da situação. O que não foi mudado precisa 

ser.  

Não só mulheres feministas (74%) consideram os avanços na condição da mulher, 

mas também as mulheres que não se consideram feministas (74%). É igualmente distribuída a 

opinião entre elas de que as condições referentes à mulher melhoraram.  

Por outro lado, as mulheres não estão insatisfeitas por serem mulheres, pois 68% 

de mulheres consideram que tem mais coisas boas do que ruins em ser mulher. Há um salto na 

auto-estima da mulher. Bem como 68% dos homens consideram ter mais coisas boas em ser 

homem e não ser mulher.  (ALBERTINA COSTA, s.a.) 

Segundo as próprias mulheres brasileiras, as principais vantagens do ser mulher 

localizam-se da esfera do privado: maternidade (57%); criação dos filhos (50%), casamento e 

família (19%). (ALBERTINA COSTA, s.a.) 

Por outro lado, segundo elas, as piores coisas de ser mulher, além dos elementos da 

Biologia (como cólicas, TPM), o machismo na esfera pública (subordinação ao homem e 

desigualdades no mercado de trabalho) e privada (falta de apoio na criação dos filhos, violência 

de gênero). (ALBERTINA COSTA, s.a.). Há, contudo, nos discursos conservadores, uma 

exaltação da Biologia.  

As desigualdades, contudo, continuam muito expressivas dentro do lar, da família. 

Tanto é que a distribuição dos afazeres domésticos permanece quase intocada na ultima década. 

Apesar de haver uma evolução na participação masculina nas tarefas domésticas que em 2009 

chegava a 49% (homens que afirmaram se ocupar dessas atividades dentro do lar), as mulheres 

ainda despendem muito tempo com essas atividades, muito mais que os homens. A jornada de 

trabalho doméstico de uma mulher é, em média, de 29 horas e 21 minutos, sendo distribuídos 

da seguinte maneira: serviços de limpeza, cozinhar, lavar e passar roupa (17h44), cuidado com 
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as crianças (10horas), atenção a pessoas doentes e idosas (1h37). Enquanto os homens declaram 

gastar apenas 8 horas e 46 minutos por semana com as atividades domésticas (o que contradiz 

até o relato das mulheres, que disseram que eles despendem apenas 6 horas e 15 minutos). 

(ALBERTINA COSTA, s.a.).  

Quando se leva em conta a divisão sexual do trabalho54 dentro do lar, ou seja, a 

divisão de trabalho doméstico entre homens e mulheres dentro de casa, não se está querendo 

afirmar que mulheres não devam fazer o trabalho doméstico e que homens devam assumir 

exclusivamente essa função. A administração de uma casa exige um esforço humano inevitável, 

bem como o cuidado com os filhos. A biologia não pode mais ser o argumento para uma 

essência feminina que direcione as mulheres para o lar. Se homens e mulheres dividissem mais 

as tarefas domésticas, prognosticamente teríamos relacionamentos mais felizes. O fim deve ser 

a felicidade humana.  

Decerto que existam mulheres que optem pelo trabalho doméstico exclusivo, tanto 

em momentos pontuais (como durante a primeira infância dos filhos, como é comum em países 

desenvolvidos), quanto tenham esssa atividade durante toda a vida. Existem, sim, mulheres “do 

lar”.  Contudo, existem aquelas que optam, mas também aquelas que não tiveram a escolha de 

optar. Estas podem ser aquelas que estão imersas dentro do discurso biologizante que não 

veem/encntram possibilidades de trabalho e estudo ou mesmo que são desestimuladas ou 

mesmo forçadas a não trabalharem pelos companheiros. 

Há ainda fatores envolvendo renda a considerar. Mulheres com melhores condições 

financeiras encontram mais facilidades domésticas que mulheres pobres não tem. Isso deve 

influenciar no tempo dispendido nas atividades domésticas. Há um incremento de tecnologia 

nos aparelhos domésticos que tornam menos dispendiosos o tempo gasto com o preparo dos 

alimentos (panelas elétricas, cafeteiras, processadores), lavagem de roupas (maquinas de lavar), 

lavagem de louças (lavadoura de louça). Há também discussões dentro do próprio feminismo 

negro sobre mulheres brancas que tendem a ter empregadas domésticas negras, uma divisão de 

trabalho inter-racial entre mulheres. Enquanto mulheres brancas lutaram por espaço no mercado 

de trabalho e igualdade de condições de trabalho com homens brancos, as mulheres negras já 

trabalhavam há muito tempo e eram escravizadas. Enquanto as mulheres brancas lutavam no 

espaço público por essas questões, as negras estavam nas casas realizando o trabalho doméstico 

na casa dessas mesmas mulheres brancas.  

                                                           
54 A divisão do trabalho doméstico entre homens e mulheres, historicamente baseada no sexo.  
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Meninas podem continuar a brincar de vassourinhas, com panelinhas, fogões. A 

questão é não dar outras possibilidades de brincar para elas, que desenvolvam também outros 

fatores como raciocínio logico, direção, situações que os meninos já são preparados desde muito 

cedo através das brincadeiras.  

 Por outro lado, há um discurso também biologizante que muitos homens se 

encontram inseridos de que “macho que é macho não faz trabalho doméstico.”. Não vejo como 

devotar horas do dia no trabalho doméstico possa influir na sexualidade de um homem. Existem 

muitos homens heterossexuais, casados, que estão à frente de cozinhas no Brasil. Vide casos:  

Decerto que mulheres tem um papel muito especifico no cuidado com os filhos, 

como a amamentação, que aproxima afetivamente mães e filhos. Homens, contudo, podem 

participar mais ativamente nesse cuidado. Apostamos numa aproximação afetiva entre filhos e 

pais, pois por muito tempo e para muitos homens ainda hoje, a paternidade simbolizava apenas 

o provimento de recursos financeiros à prole. A paternidade atual costuma agregar também 

elementos afetivos pelas próprias mudanças que se operam nas masculinidades. De pais 

distantes, com funções apenas de provimento, que traziam apenas o emblema da lei dentro de 

casa, podemos ter pais também agreguem afeto no cuidado dos filhos, no brincar junto, no 

cuidar que também é demonstração de amor. O prognostico seria de uma família mais 

equilibrada e casais mais felizes, consequentemente, crianças também mais saudáveis e felizes.  

A questão que se deve colocar também é que o trabalho domestico também é um 

trabalho. Envolve horas de serviço, dispêndio de tempo e, meus caros, cansa. Vemos muitos 

discursos como se apenas o trabalho que gera dinheiro, fora de casa, inclusive no discurso de 

muitos homens, fosse o mais penoso. O trabalho domestico, nesse sentido, não seria 

dispendioso, mas o é. Assumir essas questões já são grandes passos para a mudança. Trabalho 

domestico não é sinônimo de “não fazer nada” e sim de fazer muita coisa.  

É sobre esse prisma que devemos considerar também que mulheres se aposentem 

mais cedo. Não se trata de um privilégio social. O trabalho doméstico, ainda é mais exercido 

por mulheres. Levamos quase a mesma quantidade de horas com o trabalho produtivo. isso tudo 

envolve um volume de forças grande para a mulher e seu corpo. caso homens e mulheres 

dividissem mais as tarefas domesticas, quiçá nem nos aposentássemos mais cedo. O legislador 

leva em consideração tais verdades fáticas.  
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Segundo dados do IBGE (2010), as mulheres tem em média 7,4 anos de estudos. 

em 2009, mais da metade dos concluintes de ensino superior, 59% eram mulheres. Há também 

uma feminização da força de trabalho. 

O feminismo foi historicamente estereotipado como responsável por promover uma 

guerra entre os sexos. Se o feminismo busca uma sociedade menos desigual, como se explica 

que mulheres tenham se incursionado contra o movimento? Soihet (2008) sugere que isso se 

deva à dominação simbólica nos termos bourdieusianos. Bourdieu (2002) defende a ideia de 

que a dominação também tem elementos inconscientes. A dominação simbólica é aquela na 

qual dominador e dominados partilham dos mesmos elementos simbólicos da dominação. Esta 

só é possível porque conta com a cumplicidade dos dominados.  

Segundo Marisa Loo (2016): “Eles usam o vitimismo e a desonestidade intelectual 

como armas para discriminar e promover uma guerra entre os sexos e entre quem não aceita 

suas ideologias.” (p. 245) 

Apesar de todas as críticas que os movimentos sociais como o feminista são alvos, 

os movimentos sociais não foram feitos para durar eternamente. Na verdade esperamos que eles 

não durem. Num horizonte no qual não exista mais violência contra mulheres, negros e 

homossexuais, não haveria motivos para que os movimentos sociais existissem.  

No entanto, o contexto atual é marcado pela urgência dos movimentos sociais: 

contextos de naturalização e banalização da violência, contextos nos quais o estupro é 

justificável (para grupos conservadores que apregoam ideias de que o estupro tem relação com 

a roupa da mulher), a condenação moral pesa sobre a mulher violentada e não sobre o 

estuprador, em que a violência é festejada e publicada em redes sociais, precisamos 

urgentemente dos feminismos como práticas de denúncia, de publicização do que nunca deveria 

ter sido posto como privado. É preciso falar, é preciso existir, é preciso resistir. Quem sabe num 

futuro que esperamos não seja muito distante, nós não precisemos mais levantar a bandeira de 

luta a partir de posições sociais do “sou mulher”, “sou homem”, “sou homossexual”, “sou 

negro”, pois todos nos reconheceremos como humanos e a violência não seja mais um triste 

jargão praticado e escancarado. Partiremos, então, para a análise dos fascismos contemporâneos 

que rondam o imaginário e as práticas brasileiras.  
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Associa-se o antifeminismo às mulheres jovens.55 Fonte: Para essas mulheres o 

movimento seria ultrapassado tendo em vista as desigualdades já superadas. Leia Sampaio é 

tida como uma das líderes do anti-movimento e integrante da comunidades mais influentes de 

antifeminismo no Brasil, o Mulheres contra o feminismo. Ela afirma que já fez parte de coletivo 

feminista na adolescência, tendo a virada acontecido após debate sobre aborto, sendo ela contra. 

Ela acredita que para que as mulheres lutem pelos seus direitos não precisam do feminismo. 

Assim como Sarah, apresenta-se como uma “ex feminista” a Tamara do Nascimento Mota, uma 

estudante de Letras. A virada, no caso dela, teria acontecido após ter um texto seu sobre 

emagrecimento censurado por uma página feminista. Para ela o que há no feminismo é uma 

apologia à obesidade.  

Não estaríamos mais diante de um fenômeno de dominação simbólica? E sim de 

uma dominação a nível de consciente mesmo. O que vemos são blogs que funcionam há anos 

no Brasil (no caso do Mulheres contra o feminismo, desde 2012), mulheres que escolhem 

diariamente não serem vistas como feministas e defendem suas posições de forma muito 

convicta.  

 

3.4 As precursoras do movimento feminista 

 

Quando se tenta traçar a história do feminismo recorremos a imagens de mulheres 

brancas e letradas. Recorremos a mulheres que escreveram sobre a condição da mulher. Eram 

mulheres que tinham o mínimo acesso a condições de alfabetização, mulheres da alta sociedade, 

portanto. Angela Davis (1997), fala, no entanto, em mulheres que encontraram outras formas 

de falar sobre o feminismo e exercê-lo sem a escrita. Não são formas menos válidas de 

feminismo que as escritas, pois ambas tem sua importância. Ambas encontram formas de 

quebrar paradigmas construídos sobre o ser mulher, portanto igualmente válidas.  

O problema é só enxergar feminismo nas elites sociais e não nas massas, nos 

feminismos não escritos, nos feminismos falados ou cantados, nos microfeminismos do 

cotidiano. Existe, inegavelmente dentro da própria documentação histórica sobre feminismos, 

uma “história dominante do feminismo” (DJAMILA RIBEIRO, 2016, p. 10), uma voz feminina 

foi privilegiada para se traçar a história do feminismo no mundo e, inclusive, em solo nacional. 

                                                           
55 Conferir em: http://istoe.com.br/376787_O+MOVIMENTO+DAS+ANTI+FEMINISTAS/. 
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As mulheres brancas, segundo Djamila Ribeiro (2016), acabaram por criar um “novo universal” 

(p. 11). Foi criada uma História do feminismo, com “H” maiúsculo, na qual mulheres brancas 

figuravam como as atrizes principais.  

As feministas acadêmicas falam sobre as mulheres comuns, sobre as relações de 

gênero traçadas entre mulheres e entre homens e mulheres, sobre a ciência, mas não falam para 

elas. Falam para outras feministas acadêmicas ou para a universidade.   

Segundo Davis (1997), na década de 1920, por exemplo, com as mulheres negras 

do blues, sendo este a primeira expressão artística pós-abolição. Elas já falavam em sexualidade 

e em violência doméstica: “Parece-me que essa questão da sexualidade está ligada à luta do 

povo negro por liberdade.” (p. 3). Os artistas não apenas entretem as pessoas, como é costume 

pensar nos EUA (ou mesmo no Brasil), mas também formulam uma nova consciência. Eles 

“possuem modos de dizer as coisas que o discurso político não dá conta.” (p. 8).  

Sapho, em 612 a.C., poetisa grega, é considerada uma mulheres que quebrou as 

normatizações sociais. Originária da ilha de Lesbos. Em 1.160: Hildegard von Bingen, 

conhecida por se impor intelectualmente quando às mulheres era negado esse direito.56  

Christine de Pisan, autora da obra La Cité des dames, criticou a misoginia do meio 

literário da época, ainda no século XV e Mary Astell, no século XVII, são consideradas por 

Michelle Perrot (2015) como “pré-feministas”. Christine é considerada uma das primeiras 

feministas, posto que defendia a igualdade de direitos da mulher com o homem. (ALVES e 

PITANGUY, 2003).  

No entanto, a primeira expressão do feminismo no mundo é muitas vezes atribuída 

a Olympe de Gouges, uma francesa, no contexto da Revolução Francesa de 1789. Ela foi a 

responsável por escrever a “Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã” (1791). Muitas 

mulheres, como ela, já compreendiam que os ideais de “Liberdade, igualdade e fraternidade” 

da Revolução Francesa não eram ideais que atingissem todos os franceses. Esses ideais, na 

verdade, eram restritos a homens brancos e ricos. Não se incluíam mulheres, negros e 

camponeses. Então, Gouges cria o contraponto à “Declaração Universal dos Direitos do 

Homem e do Cidadão” (1789), o que lhe custou a vida, pois foi guilhotinada. Segundo Alves e 

Pitanguy (2003), a sentença condenatória dizia que ela teria querido ser homem e esquecido das 

                                                           
56 Fonte: http://nakedlady.com.br/. Este site é um esforço conjunto de vários coletivos e pesquisadoras no sentido 

de remontar uma história dos feminismos no mundo.  
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virtudes do seu sexo. Esse exemplo nos faz refletir como as mulheres não tinham o mesmo 

poder de fala dos homens, nem os mesmos privilégios sociais.  

Muitos expoentes da Revolução Francesa, como Rousseau, até hoje considerado o 

“pai da igualdade”, não pensavam a igualdade de forma radical e sim restrita a alguns segmentos 

sociais que não incluíam as mulheres. Rousseau dizia:  “Toda mulher que se mostra se desonra” 

(ROUSSEAU apud PERROT, p. 136). Ainda segundo Rousseau: “[...] toda educação da mulher 

deve ser relativa ao homem. A mulher foi feita para ceder ao homem e suportar-lhe as 

injustiças.” (ROSSEAU apud BEAUVOIR, 1986).  

Uma mulher que ocupasse lugar na esfera pública era uma desonra. Historicamente 

as mulheres foram postas no lugar do “Privado”. Esses discursos se reatualizam hoje de diversas 

formas. As mulheres públicas eram as mulheres prostitutas, dançarinas, atrizes. Mulheres do 

lar eram as que deviam respeito, sob algumas condições (desde que não ferissem a honra de 

seus maridos, por exemplo). Apesar do contexto adverso à situação das mulheres, alguns 

iluministas eram favoráveis aos direitos da mulher. Rousseau dizia ainda: “Toda a educação da 

mulher deve ser relativa ao homem. A mulher é feita para ceder ao homem e suportar-lhe as 

injustiças.” (ROUSSEAU apud BEAUVOIR, 1986, p. ??).  

Contemporânea de Gouges, a inglesa Mary Wollstonecraft, escreveu em 1792 a 

Reivindicação dos direitos da mulher, sendo considerada uma das obras que foi o gérmen do 

pensamento feminista (ROCHA, 2015). Ela defendida ideais de diferença atrelados aos de 

igualdade, pois à medida que acreditava que as mulheres teriam capacidades, talentos, 

necessidades e preocupações específicas, defendia o direito à igualdade, como civil e 

trabalhista. (RODRIGUES, 2015). Em 1813, Jane Austen publica anonimamente Orgulho e 

Preconceito. Segundo Wolf (ano), ela escrevia o romance em sua alcova, distante dos olhares 

masculinos da casa.  

Antes do século XIX não podemos falar em movimento feminista em si, pois as 

mulheres que se insurgiram contra o status quo vigente eram expressões isoladas de resistências 

de mulheres às opressões de gênero, sem organização coletiva. O feminismo surge num 

contexto de denúncia de que existiam outras formas de opressão não só econômicas. (ALVES 

e PITANGUY, 2003). Então, a primeira onda feminista, é remetida às sugragistas, vaga 

feminista a ser discutida no próximo tópico.  
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3.5 Primeira onda feminista: a onda sufragista 

 

O filme As Sufragistas foi lançado em 2015. É um longa metragem do Reino Unido, 

passado no inicio do século XX, quando as mulheres ainda não tinham direito ao voto. Uma 

das atrizes principais, Meryl Streep, que interpretou a personagem Emmeline Pankhurst (uma 

das fundadoras do sufragismo britânico, em defesa do voto feminino), gerou polemica ao não 

se considerar feminista, em 2015, em entrevista ao site Time Out. Afirmou não ser adepta da 

ideologia e se considerou uma “humanista”, pois defendia o equilíbrio entre os gêneros. Apesar 

disso, seu discurso também é de que  

 

Os homens devem encarar o mundo como se algo estivesse errado quando suas vozes 

predominam. Eles deveriam sentir isso. As pessoas em agencias e estúdios, incluindo 

conselhos de pais, deveriam olhar ao redor nos níveis de decisões e sentirem algo 

errado se metade dos participantes não são mulheres.57  

 

        Outra atriz que gerou polêmica foi a francesa Marion Cottilard, na mesma semana, 

também fez declaração polêmica ao dizer:  

 

A arte de fazer filmes não é sobre gêneros. Você não pode pedir ao presidente de um 

festival de cinema de Cannes que tenha cinco filmes dirigidos por mulheres e cinco 

por homens. Para mim, [o feminismo] não cria igualdade, mas separação. Não me 

qualifico como feminista. Nós precisamos lutar pelos direitos das mulheres, mas não 

quero separá-las dos homens.  

 

O fragmento acima foi extraído de uma entrevista da atriz à revista Porter. Mesmo 

não sendo adepta do feminismo, é ativista do Greenpeace em causas ecológicas.58 A ação em 

coletivos, como o Greepeace, contudo, não refletiu, necessariamente, numa consciência de que 

poderia, também, ser adepta do feminismo.   

A primeira onda feminista é também conhecida como onda sufragista 

(RODRIGUES apud BITENCOURT, 2001) e deu-se a partir dos anos 1800. Lucretia Coffin 

Mott criou, em 1837, a Convenção Antiescravidão das Mulheres Americanas. Em 1848 

                                                           
57 Fonte: http://f5.folha.uol.com.br/celebridades/2015/09/1688503-nao-sou-feminista-diz-meryl-streep-que-vive-

icone-do-movimento-no-cinema.shtml 

58 Fonte: http://f5.folha.uol.com.br/celebridades/2015/09/1688503-nao-sou-feminista-diz-meryl-streep-que-vive-

icone-do-movimento-no-cinema.shtml 

http://f5.folha.uol.com.br/celebridades/2015/09/1688503-nao-sou-feminista-diz-meryl-streep-que-vive-icone-do-movimento-no-cinema.shtml
http://f5.folha.uol.com.br/celebridades/2015/09/1688503-nao-sou-feminista-diz-meryl-streep-que-vive-icone-do-movimento-no-cinema.shtml
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Elizabeth Cady Stanton funda uma Convenção pelos direitos das mulheres. Susan B. Anthony, 

em 1854, expoente de luta feminista que conquistou direito à propriedade sobre os filhos e pelo 

direito ao voto. Ambas publicam um manifesto sobre a degradação feminina no patriarcalismo 

(ROCHA, 2015).  

Em 1851 Sojourner Truth, uma ex escrava, ficou conhecida pelo discurso cujo título 

era “E eu não sou mulher?”. Em 1856 Bessie Rayner escreveu Observações sobre a educação 

das meninas. Em 1858 Barbara Bodichon, criou o Jornal Inglês da mulher. Nele se discutia a 

questão do emprego e da igualdade. Em 1900 Cristabel, Sylvia e Adela Pankhurst, foram 

consideradas fundadoras do movimento feminista britânico das sufragistas.59 Tal fase é 

identificada também como um feminismo de mulheres brancas e de classe média. 

(BITTENCOURT, 2015).  

O sufragismo como movimento inicia-se nos EUA, em 1848, sendo a Convenção 

dos Direitos da Mulher um marco. Apenas em 1920 é que as mulheres iriam adquirir o direito 

ao voto. (ALVES e PITANGUY, 2003). Contudo, essa luta sufragista não foi pacífica, pois 

ocorria em meio a prisões, greves de fome (certas vezes eram alimentadas à força), interrupções 

de comícios.  

Na Inglaterra, em 1903, o movimento se divide entre pacifistas e sufragettes, estas 

sendo mais radicais, causando danos ao patrimônio como forma de chamar a atenção para a 

questão do sufrágio. Contudo, o direito só vai ser alcançado em 1928. (ALVES e PITANGUY, 

2003).  

A primeira onda feminista também girou em torno dos direitos trabalhistas. As 

condições de trabalho da mulher eram precárias. Ganhavam menos que os homens. As crianças 

também trabalhavam para auxiliar nos rendimentos familiares. Algumas operárias também se 

unem para lutar por condições de trabalho iguais às dos homens, por uma regulamentação do 

mercado de trabalho da mulher. Contudo, acabam por sofrer resistência do movimento operário, 

que compreendia que a questão da mulher poderia ser um desvio da questão central: a questão 

operária. Outro foco de luta girou em torno da instrução.  

Uma das primeiras lutas dessa primeira fase também gira em torno do direito ao 

voto: direito de votar e de ser votada. São conhecidas na França como as sufragettes. Quando 

o direito ao voto é conquistado? Que mulheres são essas que lutam pelo direito ao voto?  

                                                           
59 Fonte: http://nakedlady.com.br/. Acesso em: 06/10/2018.  
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      No Brasil, os nomes aos quais se atribui a primeira leva de feminismo no Brasil, 

igualmente são remetidos a mulheres brancas, letradas e de classes sociais mais favorecidas. 

Sendo os principais nomes: Bertha Lutz e Nisia Floresta (jornalista).  

Segundo Djamila Ribeiro (2016), aqui teve inicio no século XIX. Suas questões 

centravam-se no direito ao voto e à vida pública. Data, por exemplo, de 1922 a criação da 

Federação Brasileira Para o Progresso Feminino, cujo objetivo estaria em lutar pelo sufrágio 

feminino e pelo direito ao trabalho sem a prévia autorização do marido. Essa pauta de luta acaba 

por explicar quem eram as mulheres a lutar por esses direitos, tendo em vista que mulheres 

pobres e negras trabalhavam há muito tempo auxiliando no orçamento familiar. Há que se 

considerar, ainda, que o feminismo nesses marcos não era, já aí, um todo homogêneo. Haviam  

internos na própria Federação, entre mulheres mais progressistas aos direitos das mulheres e 

outras com viés mais conservador.  

Contudo, antifeministas brasileiros tem afirmado que a luta pelo sufrágio feminino 

no Brasil não se deu com mulheres, muito menos com feministas, pois teria sido por iniciativa 

de homens que o voto feminino foi um direito conquistado às mulheres brasileiras. Embora 

muitos antifeministas disseminem posicionamentos sem propriedade histórica, esses discursos 

tem tido muita recepção.  

 

3.6 Segunda onda feminista: o pessoal é político 

 

Em 1960 inaugura-se uma nova onda feminista, cuja pauta são as políticas do corpo 

(SOIHET, 2008). Segundo Pedro (2015), essa nova onda tem início nos Estados Unidos e em 

outros países a partir da década de 1970. Alguns movimentos se diziam feministas e outros 

preferiam a alcunha “Movimentos de Libertação da Mulher”.  

O emblema clássico dessa segunda onda tornou-se “O pessoal é político” ou “Meu 

corpo, minhas regras”, o que ainda permeia nossos discursos, pois é muito atual. Mais que 

direitos, reivindicava-se modos de ser mulher fora dos padrões rígidos do que seria a mulher. 

A luta aqui passou a centrar-se em questões referentes ao corpo da mulher, tais como: direito a 

uma vida sexualmente livre, o que alguns autores chamam de “liberação sexual” ou “woman’s 

liberation”; direito ao aborto e ao planejamento familiar e a uma vida sem violência.  
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O contexto que abriu espaço para essa discussão era o de surgimento da pílula 

anticoncepcional, que se tornou a promessa de uma definitiva separação entre a vivência da 

sexualidade e da maternidade e, com isso, um planejamento familiar apropriado (as mulheres 

poderiam negociar a maternidade). Também era uma promessa de rompimento com o 

patriarcado, pois seria o rompimento do controle sobre a sexualidade da mulher, que marcou a 

origem do capitalismo. (ENGELS, s.d.). Em suma, as principais pautas de luta tornaram-se o 

direito ao próprio corpo e ao prazer.   

As primeiras participantes dessa segunda onda formavam grupos de consciência em 

suas casas. Elas se reuniam para discutir questões dentro de suas vivencias pessoais. À medida 

que eles iam ampliando, iam tomando outros espaços, inclusive públicos. As primeiras 

mulheres que organizaram esses grupos eram mulheres comumente casadas e com filhos. Elas 

discutiam sobre o corpo, a menstruação, o aborto, as diferenças de tratamento na família, as 

relações com os maridos e com os homens em geral. A vida privada era tida como o reflexo dos 

valores sociais, ou seja, da sociedade. Essas primeiras expoentes da segunda onda ficaram 

chamadas de feministas radicais. (PEDRO, 2015) 

Vale destacar a publicação do livro O Segundo Sexo, em 1949, de Simone de 

Beauvoir, que é considerado um tratado contemporâneo do feminismo, apesar da autora, à 

época, não se considerar ainda feminista, o que só acontecerá posteriormente. O livro é 

composto de dois volumes. No primeiro volume, Fatos e mitos, ela passeia pelos dados da 

Biologia para desmistificar o que se entende por mulher, depois caminha pela Psicanálise, pelo 

Materialismo Histórico-Dialético e o Iluminismo. No segundo volume, A experiência vivida, 

ela traça as diversas fases de desenvolvimento da mulher no século XIX. Em cada fase ela vai 

deslindando as problemáticas envolvidas nessas experiências.  

Em 1963 Betty Friedan, autora de A Mística Feminina, abordando o papel da 

mulher na indústria e na função de dona de casa, também é tida por Bell Hooks (ano?), como 

um tratado contemporâneo do feminismo. No livro ela trazia relatos de mulheres da classe 

média estadunidense que se consideravam rainhas do lar, fortemente inspirada em Beauvoir. 

(ALVES e PITANGUY, 2003). Em 1968 Carol Hanisch, que liderou um protesto contra o 

concurso Miss America e no mesmo ano, Maya Angelou, primeira mulher negra roteirista e 

diretora de Hollywood.  

Em 1970 Kate Millet, autora de Política Sexual, dando ênfase no papel da mulher 

na sociedade ao analisar historicamente a relação entre os sexos. Segundo ela o sistema 
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patriarcal é um sistema universal de dominação que se integra aos diversos elementos culturais. 

(ALVES e PITANGUY, 2003). Em 1971 Gloria Steinem cria e edita a revista feminista Ms.  

Em 1972 Angela Davis, uma mulher negra tornou-se o símbolo da militância contra 

o racismo. Ela é membro do movimento dos Panteras Negras. Este movimento surgiu na década 

de 60, em torno dos direitos da população negra nos Estados Unidos.  

Em 1973 Rita Mae Brown, escreve romances com temas lésbicos, como Rubyfruit 

Jungle. Em 1975 Amelinha Teles, foi responsável pelo primeiro jornal feminista no Brasil. Em 

1976 Andrea Dworkin organizou o Tribunal Internacional de Crimes contra as mulheres e em 

1980 cria o movimento feminista antipornografia. Em 1982 Carol Gilligan, autora de In a 

diferente voice: teoria psicológica e desenvolvimento da mulher. Em 1984 Audre Lorde, uma 

militante dos direitos afro-alemães.60  

Em terras brasileiras a segunda onda deu-se nos anos 1970, em período de crise da 

democracia, em plena ditadura militar (1964-1984). A luta aqui girou em torno da valorização 

do trabalho da mulher, o direito ao prazer, contra a violência sexual e a ditadura militar em voga 

no país. (DJAMILA RIBEIRO, 2016). 

Segundo Djamila (2016), o primeiro grupo historiografado foi formado em 1972, 

formado sobremaneira por professoras universitárias. Surge também na época o jornal Brasil 

Mulher, primeiro no Paraná e depois na capital paulista, circulando até 1980.  

 

3.6.1 Conceito de gênero: fruto da segunda onda feminista 

  

Gênero é uma palavra tomada de empréstimo da Gramática pelas Ciências Sociais 

(HEILBORN, 1985). Na sua acepção original, a palavra gênero também tinha um uso na 

Biologia, quando se tratava de separar as diversas espécies animais e vegetais de acordo com 

certos critérios taxiológicos. 61 

                                                           
60 Fonte: http://nakedlady.com.br/ 

61 Ver HARAWAY, Donna. “Gênero” para um dicionário marxista: a política sexual de uma palavra. Cadernos 

Pagu, (22) 2004: pp.201-246. http://www.scielo.br/pdf/cpa/n22/n22a09.pdf 
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Na gramática de linguagem indo-européia, refere-se a uma desinência que indica 

sexo. Quando nos referimos, por exemplo, a alguma mulher, supondo chamá-la de Mariana 

podemos dizer: a Mariana e não o Mariana. Já coisas sexuadas, podemos exemplificar nas 

palavras: a casa, a gaveta, etc. O problema se instaura quando partimos para alguns usos da 

gramática, na concordância verbo-nominal, por exemplo, em que o masculino pode substituir 

o feminino. Na frase: Mariana e Lucas foram à praça, os sujeitos da frase podem ser substituídos 

pela pessoa masculina do plural, “eles”: eles foram à praça e não elas foram à praça. Quando 

vamos concordar verbo com sujeito: foram à praça. É como se o masculino pudesse substituir 

o feminino, falar por ele. Basta um homem dentre várias mulheres para que todas as mulheres 

sejam representadas pelo homem na linguagem. Quando queremos nos referir, por exemplo, a 

alunos homens e mulheres, podemos usar a expressão: “alunos(as)”. As alunas, aí, ficam entre 

parênteses, subentendidas, implícitas e os alunos tem uma relevância maior na frase.  

Esses exemplos nos atentam para o fato de que até mesmo a linguagem, como 

histórica e cultural, também incorpora uma cultura que é machista. A saída para esse uso da 

linguagem que militantes feministas ou estudiosas de gênero utilizam para driblar o machismo 

da linguagem é referir-se, por exemplo, a substantivos ou adjetivos sexuados com um “x” ou 

um “@” no lugar da desinência indicativa de gênero. Há ainda aqueles que utilizam 

neologismos, por exemplo: “amigues”.  Trata-se de uma linguagem inclusiva de gênero.  

Contemporaneamente, conforme Pereira (2004), “[...] o conceito gramatical de 

gênero foi ampliado dando significado aos diferentes atributos culturais designados a cada sexo 

e ao biológico dos humanos.” (p. 173).  

Historicamente as mulheres estiveram à margem da ciência como “fazedoras” dela. 

Não lhes era permitido serem cientistas. Falava-se delas a partir de um olhar masculino, mas 

elas não podiam falar sobre elas mesmas no discurso cientifico. Na ausência de oportunidades 

à escolarização e às universidades, as mulheres teciam seus conhecimentos sobre o mundo 

social na era medieval e muitas eram caçadas como bruxas. A cada 10 (dez) pessoas 

consideradas bruxas, 9 (nove) eram mulheres. A Inquisição foi um verdadeiro genocídio 

feminino, no qual eram queimadas de 500 a 600 mulheres de uma vez (ALVES e PITANGUY, 

2003). 

Como as primeiras universidades nascem das igrejas, seria natural então que fossem 

espaços inabitados por mulheres. Nas igrejas seu papel seria (e se reatualiza) adjacente. Na 
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Católica, não pode ocupar os cargos centrais. Na evangélica, sobretudo, os púlpitos não são 

lugares de mulheres, apesar de certos avanços.  

É no século XX que o movimento de mulheres e depois feminista são inaugurados. 

Isso contribuiu para a própria mudança no conhecimento. (MATOS, 2008). O conhecimento 

foi posto em xeque com a entrada de grupos minoritários, como as mulheres, nas ciências. 

Como esse ser dantes tido como frágil se volta contra a sua carne? Como se organiza? As 

mulheres obrigam uma nova forma de pensar sobre elas e agora também por elas. 

       Falar de gênero é falar da inserção dos estudos sobre mulheres no espaço acadêmico. 

Logo, coisas inseparáveis. Falar de gênero, então, é falar da própria inserção das mulheres na 

Academia.  

As mulheres começam a adentrar as universidades ao longo dos séculos XVIII e 

XIX, mas apenas entre os anos 30 e 70 do século XX as acadêmicas começaram a problematizar 

a produção do conhecimento, gerando os “estudos feministas” ou “estudos de mulheres”. 

(MATOS, 2008). Em 1790 na Europa, em Rouen, para cada 4 escolas de meninos, uma era para 

menina e o currículo escolar delas contemplava o aprendizado das prendas domésticas (ALVES 

e PITANGUY, 2003). Bourdieu (2002) dirá que as mulheres adentram os espaços públicos e aí 

acabam por adentrar profissões que remetem ao espaço do lar, do cuidado com o outro.  

No Brasil as mulheres só tiveram acesso à ciência por meio da educação superior 

depois de 1879. Atualmente as mulheres concentram-se nas áreas da Saúde, Humanas e 

Biológicas. (ROCHA, RIAL e MINELLA, 2009). Segundo Bourdieu (2002), as mulheres 

ocuparam profissões que remetem às funções que exerciam no âmbito privado, funções estas 

de cuidado com o outro. Tanto é que profissões como Serviço Social ou Enfermagem ainda 

hoje são ocupadas sobretudo por mulheres. O que estabelece uma divisão do trabalho 

intelectual, no qual as carreiras das ciências e profissões vinculadas diretamente às tecnologias 

são ocupadas por homens. Já as profissões das ciências humanas são ocupadas sobretudo por 

mulheres. Não à toa as profissões tidas como masculinas são as mais bem remuneradas e as 

femininas pior remuneradas.  

A entrada nas universidades também esteve marcada por uma divisão sexual das 

áreas acadêmicas. Segundo Santos (2016), foram as ciências humanas que primeiro permitiram 

uma entrada mais incisiva das mulheres. As ciências humanas de um modo geral até hoje são 

predominantemente ocupadas por mulheres.   
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Segundo Scott (1989), o termo gênero passou a ser mais utilizado no meio 

acadêmico pela própria resistência que os estudos que traziam a questão da mulher causavam 

na Academia. “Gênero” seria um termo mais aceitável que “estudos de mulheres”, seria mais 

neutro. Já “Estudos de mulheres” seriam compreendidos como uma espécie de militância 

disfarçada e, historicamente, a Academia não lida bem com militâncias. Movida pela ideia da 

ciência moderna, a tradição cientifica de um modo geral, que estabelece fossos entre sujeito e 

objeto, não poderia haver campo de estudos militantes nesse universo. Além disso, quando a 

categoria gênero é difundida, muitos homens também passam a pesquisar na área (MATOS, 

2008). Surgem, por exemplo, os estudos de masculinidades, como o de Raewyn Connel, Pedro 

Paulo de Oliveira (2004), Sócrates Nolasco (1993), Durval (2008).   

Esses estudos são um dos primeiros reflexos sentidos do feminismo, tanto a nível 

teórico quanto prático, pois ensejou os estudos de masculinidades a partir das próprias 

mudanças que se processavam nelas com as mudanças dos tradicionais papéis da mulher e a 

partir das conquistas legais que paulatinamente elas iam conquistando. Ora, as mulheres 

começam a pensar seus papéis históricos, o que também reflete no modo de ser masculino. À 

medida que a mulher muda, o homem também muda. 

A utilização do termo “gênero” foi uma forma que os estudos sobre a mulher 

encontraram de serem aceitos num meio no qual era eminentemente masculino, de serem 

introduzidos no ambiente acadêmico em geral. Seria um termo mais neutro e aceitável dentro 

do universo masculino das Academias. A resistência não era só porque trazia o tema da mulher, 

mas pela própria militância que perpassa naturalmente essas temáticas de estudo. Sejam os 

estudos “sobre a mulher”, ou os estudos “de gênero”, não se conformam em dizer como a 

sociedade funciona, mas falar como ela deveria ser formada. Ora, “[...] no bojo do projeto do 

feminismo [...] está o entrelaçamento entre teoria e prática política” (COSTA e SCHIMIDT, 

2004, p. 10).  

De acordo com Pereira (2004), para algumas feministas a categoria gênero é “[...] 

mais um artifício para tornar as mulheres invisíveis.” (p. 183). Ainda segundo as feministas 

radicais, conforme aponta Pereira (2004), a categoria gênero teria um efeito despolitizante, pois 

“[...] ao suprimir o foco da discussão mulher como categoria, acarreta como consequência o 

efeito amortecedor da bandeira de luta das mulheres.” (p. 191). Tanto é verdade que muitas 

estudiosas da área não se consideram feministas, sendo chamadas de genéricas ou generólogas, 

promovendo mesmo um separatismo, entre o que seriam os estudos de gênero e o próprio 

feminismo. (PEREIRA, 2004).   
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O conceito de gênero parece ter se ampliado tanto a ponto de se distanciar do 

feminismo, como se fossem subcampos autônomos um do outro. As pesquisadoras 

entrevistadas, apesar de estudos no campo da sexualidade e do gênero, só vieram a se apropriar 

do feminismo tempos depois. Ainda assim, essa autoafirmação não tem sido um processo fácil 

para elas. Além disso, o reconhecimento como feminista também só vem depois de pesquisas 

na área de gênero, o que denota um distanciamento entre gênero e feminismos, entre ser 

estudiosa de gênero e ser feminista como campos separados.  

Vale, nesse contexto, fazer as seguintes perguntas: 

 

Sendo ou não feministas, dizendo-nos ou não feministas, seria interessante analisar a 

nossa adesão ou a nossa rejeição imediata a algo que nos chama nesse momento a uma 

posição. O que é o feminismo para cada uma de nós – ou quem se sente convocado 

por ele? O que desejamos do feminismo? Por que o amamos, por que o odiamos? 

Podemos confiar em algo como o feminismo quando pensamos em transformar o 

mundo? (TIBURI, 2018, p. 25) 

 

Antifeministas tem se feito essas perguntas também. Em entrevista, GM afirmou 

que seu primeiro contato com uma feminista aconteceu na graduação em Computação. Uma 

colega de turma em uma sala de aula eminentemente masculina. Dizia ela que havia feito 

Computação para provar que seria tão capaz quanto um homem para aquilo. A pastora Silvana, 

incrivelmente, foi chamada de feminista. Eu, como uma pesquisa de campo que funciona como 

um espelho, fui interpelada por coordenadores do movimento Endireita Fortaleza: não é 

feminista!”.  

Apesar da sua origem vinculada aos estudos sobre mulheres nas universidades, os 

estudos de gênero não dizem mais respeito apenas à mulher. Até mesmo o uso da categoria 

“mulher” é problemático aos estudos de gênero atualmente. São estudos que andam juntos a 

outras áreas de estudos como a sexualidade, o feminismo e a família. É até mesmo difícil hoje 

falar de gênero sem falar de feminismo, pois estão intimamente ligados. É ainda uma área de 

estudos interdisciplinar, pois envolve diversas áreas de conhecimento, desde a Filosofia, 

Psicologia, Ciências Sociais, Serviço Social.  

Intrinsecamente ligado ao movimento feminista, o conceito de gênero foi mesmo 

um divisor de águas entre o que designamos de feminismo de primeira onda e de segunda onda. 

(MATOS, 2008). No feminismo de primeira onda a pauta de luta principal foi o sufrágio 

universal, ou seja, a igualdade política entre os sexos. O voto e a capacidade de ser votada foram 

conquistas, mas se percebe que ainda hoje as mulheres não são estimuladas à política. Por isso 
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entendemos os feminismos como ondas, pois tendem a voltar. Conquita-se o direito de voto, 

contudo com o tempo outras conquistas vão se fazendo necessárias, como cotas no Congresso 

Nacional, estímulo às meninas a gostarem de política num mundo e num país que diz que 

“Política não é coisa de mulher”. 

Durante e após a conquista do voto pela mulher, o feminismo sofreu uma onda 

também reacionária na tentativa de deslegitimá-lo, descaracterizando as sujeitas do movimento 

como “mal amadas”, “infelizes”, “mal cheirosas”, “feias” (MATOS, 2008). Antes o recurso à 

feminilidade “natural” era a forma de deslegitimação social da mulher. Como sexo frágil que 

seria, logicamente não poderia ocupar cargos políticos. Com o feminismo esses discursos 

reacionários se reatualizam e a nova forma de deslegitimação passa a ser o recurso à suposta 

masculinização da mulher feminista. Nessa luta ideológica travada, a ideologia postulada aí 

mascara seus fundamentos e faz parecer às mulheres que as prisões de gênero são confortáveis, 

são formas de viver, são liberdades, fazem parte da sua natureza feminina.  

O conceito de gênero é um divisor teórico entre essas duas fases do feminismo. É 

um anunciador da segunda onda. Nesta, valoriza-se mais o diferencialismo e a afirmação 

política das diferenças (identitárias, principalmente) que o igualitarismo. Na afirmação 

diferencialista, por sua vez, surgem correntes “antifeministas”. (MATOS, 2008). As 

explicações para a subalternidade da mulher foram trazidas para o âmbito da cultura.  

Por sua vez, podemos distinguir três fases/apropriações do conceito de gênero. Uma 

delas se dá com as precursoras, tais como Simone de Beauvoir (1949) e Margareth Mead 

(1948). Elas não chegaram a definir o conceito de gênero, mas problematizaram a situação da 

mulher e também os papéis de gênero tradicionais. A frase de Simone de Beauvoir: “Não se 

nasce mulher, torna-se mulher”, tornou-se um eco nos estudos de gênero posteriores. Também 

fará eco nos ativismos antigenero e antifeministas, como veremos a seguir.  

Num segundo momento, surgem autoras que formulam uma noção mais clássica de 

gênero, que vem a ser: a construção sócio-cultural acerca dos sexos. Nessa esteira, a autora 

considerada pioneira na formulação do conceito de gênero é Gayle Rubin (1993) em Tráfico de 

mulheres (1979).  

Saffiotti, contudo, atribui a noção de gênero a Robert Stoller. Este, um médico, 

escritor do livro Sex and Gender (1968). O termo passou a ser usado no sentido de diferenciar 

sexo de gênero. Aquele, relacionado às condições biológicas.  
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O termo gênero começou a fazer parte do Manual Diagnóstico e Estatístico dos 

Transtornos Mentais (DSM) da Associação Psiquiátrica Americana (APA), em 1994. 

O DSM-5 (2013) ampliou a visão sobre gênero e sexo: sexo refere-se tanto a 

masculino quanto a feminino, relacionado aos aspectos biológicos e de reprodução; 

gênero é utilizado para designar o papel social, menino ou menina, homem ou mulher 

e na maioria das pessoas relacionado ao sexo de nascimento. Entretanto, o 

desenvolvimento individual do gênero sofre influências biopsicossociais e nem todos 

os indivíduos perceber-se-ão como homens ou mulheres. (SPIZZIRRI, PEREIRA e 

ABDO, 2014, p. 42) 

 

Num terceiro momento do conceito, há uma ruptura com a concepção anterior. Esta 

cisão se dá pela crítica a esse modo de conceber gênero. Vale ressaltar, ainda, que as teorizações 

sobre o conceito de gênero vão emergir mais incisivamente na terceira e quarta onda feministas. 

As críticas ao conceito mais tradicional emergem em Teresa de Lauretis, Judith Butler, 

acompanhada de autoras como Beatriz Preciado. Elas apostam na plasticidade do conceito. 

Butler (1999) compreende que entender o gênero como uma condição cultural que se sobrepõe 

a um corpo passivo é perceber o gênero de uma forma masculinista, pois o corpo aí toma uma 

dimensão feminina, do passivo, que se sujeitará a uma dimensão masculina que se sobrepõe a 

ele de forma ativa, a cultura. Em Problemas de gênero (ano?), ela pontua que o sexo também é 

histórico, também tem sua dimensão cultural. O conceito de gênero, portanto, é plástico: vai 

transformando-se, reatualizando-se, reconstruindo-se, aparecem novos sujeitos. Ora,  

 

Muito mais do que um terreno definitivo e consolidado de construção epistemológica, 

as reflexões a respeito dos estudos de gênero’ tem funcionado como um eixo 

aglutinador de intensa movimentação teórico-empírica, tendo suscitado, inclusive de 

outras tradições disciplinares [...] menos light do que o campo já estabelecido das 

ciências sociais (de onde o conceito emergiu inicialmente). (MATOS, 2008, p. 339).  

 

O conceito de gênero foi uma forma que também feministas encontraram de discutir 

a noção há muito discutida na Sociologia, entre natureza e cultura: qual seria o papel 

influenciador da cultura e da natureza nos seres humanos? Contudo, elas trouxeram o recorte 

da discussão para o nível do gênero e da sexualidade. Era uma forma de tirar da mulher também 

o peso da natureza que recaía sobre si como forma de naturalizá-la a um lugar subalterno no 

social. Contudo,  

 

[...] a multiplicação dos artefatos, materiais ou simbólicos, não anula nossa dimensão 

natural: possuímos corpo e raízes biológicos, pertencemos a um ecossistema, situamo-

nos entre o nascimento e a morte. A vida cotidiana carrega a marca dessa tensão 
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irresolvida. De um lado, o impulso dinâmico para criar o espaço e os conteúdos da 

experiência; do outro, a necessidade de considerar os limites naturais intrínsecos da 

experiência. (MELLUCI, 2004, p. 14).   

 

Na problematização entre natureza e cultura, muitos sociólogos, antropólogos e 

feministas esquecem também que seres humanos tem suas dimensões físicas, hormonais. 

Chega-se ao ponto de mesmo por descuido, aproximar-mo-nos das produções acadêmicas na 

área da Biologia e da Medicina, o que pode tornar-se um grande equívoco.  

 

3.7 Terceira onda feminista: sobre pluralidades e interseccionalidades 

 

A terceira onda feminista é situada nos anos 1990. Trata-se de um momento em que 

o feminismo passa a olhar para si mesmo e para “[...] os paradigmas estabelecidos nas outras 

ondas” (DJAMILA RIBEIRO, 2016, s.p.). Contudo, já na década de 1970 a ativista Bell Hooks 

já denunciava a invisibilidade das mulheres negras no feminismo de então. (DJAMILA 

RIBEIRO, 2016).  

O próprio termo “interseccionalidade”, é cunhado por mulheres negras e “[...] 

enfatiza que essas mulheres não buscam somente possibilidades emancipatórias para seu grupo, 

mas também outro modelo de sociedade. Ao mostrar como classe, raça e gênero se entrecruzam 

e se combinam, gerando outras formas de opressão, elas nos ensinam que não é possível 

hierarquizar as opressões, uma vez que elas estruturam as relações sociais.” (DJAMILA 

RIBEIRO, 2016, p. 11) 

Em 1990 Patricia Hill Collins, autora do livro Pensamento feminista negro: 

conhecimento, consciência e a política de empoderamento. Ainda em 1990, Bell Hooks, 

responsável por ensaios críticos sobre a dominação. É ativista feminista negra, professora do 

Berea College, em Kentucky, nos Estados Unidos. Autora dos livros Ain’t I a woman?: black 

woman and feminism (1981). Neste ensaio, faz referência a Sojourner Truth e seu discurso 

elaborado em 1851 intitulado “E eu nao sou uma mulher?”, questionando o modo de falar da 

mulher como um ser universal, único. Também de Bell o Feminist Theory: from margin to 

center (1984).  

Judith Butler é considerada por conservadoras como Marisa Lobo, como a criadora 

da teoria queer. Entretanto, o uso do termo remete a Teresa de Lauretis. Butler, expoente dessa 
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terceira onda, mostra que “o discurso universal é excludente” (DJAMILA RIBEIRO, 2016, p. 

10) e que as opressões acabam por atingir as mulheres de modos diferenciados. Daí discutir a 

noção de gênero atrelada a outras noções como classe social, raça/etnia, orientação sexual. 

Gênero, por si só, já não daria mais conta de entender todos os níveis de opressão. De modo 

sintético, “[...] a terceira onda propõe a desconstrução das teorias feministas e das 

representações que pensam a categoria gênero de modo binário, masculino/feminino, como era 

feito até então.” (DJAMILA RIBEIRO, 2016, p. 10) 

Em 1991 Naomi Woolf, autora de Mito da beleza: como as imagens de beleza são 

usadas contra as mulheres. Donna Dresch, em 1993, criadora do zine queercore Chainsaw. Em 

1994 Tori Amos, co-fundadora da RAINN, rede norte-americana de combate ao abuso, incesto 

e estupro e no mesmo ano Carrie Brownstein, abordou em suas músicas temas como identidade 

de gênero, feminismo radical e agressão sexual. Em 2006 Maria da Penha foi a mulher que 

inspirou no Brasil a primeira lei contra a violência doméstica e familiar contra a mulher. Em 

2015 são lançadas diversas campanhas em redes sociais contra o abuso sexual, estupro, etc.62  

Os feminismos de terceira onda são fortemente marcados por novos sujeitos dentro 

do movimento: negras, travestis, transexuais, lésbicas. Até então o feminismo era pensado no 

singular, como um feminismo que representaria todas as mulheres, sem nenhum recorte 

específico, numa ideia de mulher totalizante e de um feminismo totalizante. Também a partir 

de um sujeito político do movimento que seria único: a mulher. A noção de mulher muitas vezes 

aí restrita à noção de vagina: tendo vaginas, são mulheres e, sendo mulheres, são sujeitas do 

movimento social feminista. A noção que se tinha de mulher era biologizante, apesar da crítica 

cultural realizada. Ao passo que se criticava o corpo como construção cultural, não só restrito 

à biologia, via-se gênero como apenas uma oposição binária masculino e feminino, homem e 

mulher. Não se enxergava que havia uma pluralidade de mulheres que fugiam a uma 

feminilidade padrão, assim como homens com masculinidades não-hegemônicas63. As 

mulheres brancas de classe social mais favorecida que levantaram a bandeira do feminismo 

inicialmente falavam como se representassem todas as mulheres, como se suas questões 

atingissem-nas de um mesmo modo, como se as questões que atravessavam as mulheres brancas 

de classe média e alta fossem as mesmas questões que mulheres negras ou índias passariam.  

                                                           
62 Fonte: http://nakedlady.com.br/ 
63 Aquelas que fogem ao modelo de masculinidade hegemônico, ou seja, do homem branco e heterossexual.  
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É com o feminismo negro, então, que se desmontam essas ideias universalizantes, 

generalizantes. A opressão patriarcal não atingiria do mesmo modo todas as mulheres. Todas 

são oprimidas, mas não da mesma forma e nem no mesmo grau. Também não seria possível 

mais pensar um movimento negro uno, pois haviam homens negros que cometiam violências e 

racismos contra as companheiras negras.  

As feministas negras levantaram a questão de que já não seria mais possível pensar 

o patriarcado apenas pela noção de gênero. Foi pensado até então dessa forma porque o sujeito 

político do feminismo eram as mulheres brancas e o patriarcado lhes afetaria apenas em sua 

condição de gênero, de ser mulher. Os obstáculos sociais que encontraram pelo caminho no 

acesso ao direito de voto ou de condições de trabalho equiparadas às dos homens brancos se 

dava pelo fato de serem mulheres. Contudo, outras noções que pensassem essa opressão se 

faziam necessárias na medida em que afetam as mulheres negras. Além da questão de gênero, 

a noção de raça e classe, as três estando entrelaçadas. Nasce a noção de feminismo 

interseccional. (HOOKS, 2015).  

Enquanto as feministas brancas começaram a lutar pelo direito ao voto e igualdade 

nas condições de trabalho em relação aos homens brancos, a mulher negra já trabalhava há 

muito tempo e era escravizada.  

As feministas negras levantaram a noção de que a opressão não atinge da mesma 

forma as mulheres brancas e negras. Segundo dados atuais, como os do Ipea (2013), mais de 

60% das mulheres que são assassinadassao pretas ou pardas. Segundo dados do Sistema de 

Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/MS), de 2012, as mulheres negras 

são 62,8% das vítimas de morte materna. Também figuram como as principais vítimas de 

violência obstétrica, com 65,9% dos casos.64 

Classe era tida pela visão marxista ortodoxa como a coisa mais importante, mas 

“[...] classe informa a raça. Mas raça, também, informa a classe. E gênero informa a classe. 

Raça é a maneira como a classe é vivida. Da mesma forma que gênero é a maneira como a raça 

é vivida.” (DAVIS, 2016, p. 8) 

Segundo Davis (2016), não haveria a primazia de uma categoria sobre a outra, 

classe sobre gênero ou gênero sobre classe ou raça. O que haviam eram intersecções. Nasce, 

                                                           
64 Ver pesquisa em:  Desigualdades sociais e satisfação das mulheres com o atendimento ao parto no Brasil: 

estudo nacional de base hospitalar. Disponível em: https://scielosp.org/pdf/csp/v30s1/0102-311X-csp-30-s1-

0154.pdf.  

http://agenciapatriciagalvao.org.br/wp-content/uploads/2015/04/Raseam_completo_2014.pdf
http://www.scielosp.org/pdf/csp/v30s1/0102-311X-csp-30-s1-0154.pdf
http://www.scielosp.org/pdf/csp/v30s1/0102-311X-csp-30-s1-0154.pdf
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então, o feminismo interseccional a partir do pensamento das feministas negras. Para além das 

noções também de raça, classe e gênero, pensar também as noções de orientação sexual e 

religião se faziam necessárias.  

Quando Bell Hooks, uma líder feminista negra, escreveu o artigo Mulheres negras: 

moldando a teoria feminista, ela estava observando uma realidade bem peculiar: da formação 

do movimento feminista nos Estados Unidos. A emergência do feminismo lá, segundo ela, se 

deu com mulheres brancas e não com as “mais vitimizadas pela opressão machista” e numa 

condição de “vítimas”, as mulheres negras. A característica que as mantem na situação de 

vítimas seria o próprio fato de que não se organizaram num protesto, a fúria e a raiva não foram 

coletivas pelas suas condições, aceitaram a sina da sua vida sem questionamentos que pudessem 

ser visíveis. Refere-se a elas como mulheres “impotentes para mudar sua condição de vida”. 

Seriam elas a maioria silenciosa das mulheres.  

Questionamos essa noção quando pensamos nas variadas formas de resistência 

negra na história: quilombos, fugas, tentativa de resgate das suas identidades culturais.  

Nessa terceira onda as experiências especificas são delimitadas, evidenciadas. Ao 

lado de gênero, transversal a ele, estariam atreladas outras categorias de subordinação, outros 

marcadores sociais, tais como raça/etnia e orientação sexual.  

Segundo Hooks (2016), obras como a de Betty Friedan (1963), A Mística Feminina, 

não contemplavam as questões pertinentes às mulheres negras. Ainda assim, é tida como uma 

obra que inaugurou o feminismo contemporâneo na década de 60. As mulheres que Friedan 

estaria a se referir, a levantar questões, seriam as mulheres brancas, casadas, de classe média e 

alta, com formação universitária, as “donas de casa entediadas com o lazer, a casa, os filhos, as 

compras, que queriam mais da vida”. Sugere aí a vida de uma mulher fútil que só “queria algo 

mais da vida”. Como podemos falar em tédio doméstico quando mulheres morrem por conta 

do trabalho doméstico não realizado? Quando mulheres sofrem por conta dessas imposições 

sociais? Como vou mensurar, de fora, que a irmã de movimento está simplesmente entediada 

enquanto as minhas questões são de sobrevivência? Quem garante que as delas também não são 

de sobrevivência? 

Quando mulheres, brancas e negras, são pressionadas a cumprir o que se entende 

por mulher e ser mulher passa pela dimensão do trabalho doméstico. Instaura-se, então, uma 

disputa no campo de estudos feministas: do feminismo branco (termo cunhado por feministas 
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negras) e feminismo negro. Mais que recortes do movimento, são disputas internas que parecem 

inconciliáveis, que podem tender a uma cisão do próprio movimento.  

Hooks (2016), também questiona: já que as mulheres brancas querem ter mais 

acesso às profissões, as feministas brancas como Friedan não questionam quem iria ficar nas 

casas delas com esses filhos. Friedan, como outras feministas brancas, falavam por todas as 

mulheres, como se todas elas passassem pelas mesmas tensões.  

 

Problemas e dilemas específicos de donas de casa brancas de classe privilegiada eram 

preocupações reais, merecedoras de atenção e transformação, mas não eram 

preocupações políticas urgentes da maioria das mulheres, mais preocupadas com a 

sobrevivência econômica, a discriminação étnica e racial [...] (HOOKS, 2016, p. 194) 

 

O que pode ser urgente quando mulheres são espancadas por não fazerem o trabalho 

doméstico? Sejam elas pobres ou ricas? O que é urgente quando mulheres são mantidas em 

cárcere privado por maridos que compreendem que elas são do lar, exclusivamente? Tidas como 

bichos enjaulados.  

Quando as mulheres brancas levantaram essas questões de saída do trabalho 

doméstico, 2/3 das mulheres norte-americanas trabalhavam. Hooks (s.a.) questiona um ponto 

de vista parcial, que afetava um grupo seleto de mulheres de classe média, que é generalizante 

para tratar da condição da maioria das mulheres. Incita e questiona que Friedan não tenha 

questionado seu próprio lugar nesse ponto de avaliação e não questionar uma perspectiva mais 

ampla sobre as mulheres. O problema é quando Hooks (ano) afirma que Friedan fez um estudo 

de caso que é “narcisista, insensível, sentimentalista e auto-indulgente.”.  

Segundo Hooks (2015), o “[...] racismo abunda nos textos de feministas brancas, 

reforçando a supremacia branca e negando a possibilidade de que as mulheres se conectem 

politicamente cruzando fronteiras étnicas e raciais.” (p. 195) 

Decerto que o feminismo hegemônico e até a forma como compreendemos a 

história do feminismo é classista. O feminismo hegemônico não se questionou sobremaneira 

sobre questões referentes às mulheres de cor, não questionou as hierarquias raciais. Contudo, a 

autora não faz referência a qual texto feminista racista ela encontrou.  

Segundo Hooks (2015), afirmar, como afirmaram feministas como Leah Fritz, em 

Dreamersand Dearlers, que não há como medir os sofrimentos, é reafirmar uma posição de 

classe. A diferença de raça e classe gera diferenças no status social. Afirmar isso seria mistificar 
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as relações sociais reais. Então, estaríamos fadadas a não nos reconhecermos em nenhuma 

similaridade, nada nos une? 

Referir-se também às mulheres brancas como grupo homogêneo não seria 

problemático? “As mulheres brancas as quais tem estudo e privilégios materiais, uma variedade 

de opções de profissão e estilos de vida” (HOOKS, 2015, p. 197).  

Dentro do movimento feminista negro também observamos recortes. Algumas 

mulheres negras mais claras se afirmam como privilegiadas em relação às mais escuras. 

Poderíamos criar uma escala de privilégios sociais? No plano das subjetividades, como seria 

isso possível? Porque no plano coletivo certamente as mulheres negras são mais atingidas pelo 

feminicídio, pelo machismo, pelo racismo, classismo, falta de escolaridade e acesso ao mercado 

formal de trabalho.  

Não haveria uma opressão comum a todas as mulheres. Essa noção de opressão 

comum acaba por ofuscar interesses de classe e também as opressões especificas que rebatem 

em questões de raça e classe.  

As mulheres brancas encontraram condições de fazer com que seu discurso fosse 

mais visibilizado porque suas condições privilegiadas fizeram-nas alcançar grandes públicos, 

etc. é por isso que precisamos refletir sobre um feminismo que emerge também em outras 

expressões não escritas como a música. Aqui no Brasil, por exemplo, na voz de Konká, ou Mc 

Carol, ou Anitta, ou Ludmilla, cantoras negras que vem das periferias brasileiras, trazem o ritmo 

de lá para a música. Mulheres que vem da periferia, das classes menos favorecidas mas que 

falam em empoderamento, algumas se afirmam como feministas. Negar que há feminismo nelas 

é reafirmar uma história classista do movimento feminista, é negar que existam outras 

possibilidades de feminismo para além da escrita.  

Hooks (2015) afirma que mulheres brancas que não se voltavam contra o 

patriarcado, o capitalismo, o classismo e o racismo, rotulavam-se feministas (entre aspas 

mesmo na utilização das autoras).  

O próprio discurso que questiona o gênero, é um discurso que também é capaz de 

formular tecnologias de gênero capazes de dizerem o que seria ou não uma feminista.  

Citando a feminista francesa Antoinette Fouque (1990), diz que as provocações que 

o feminismo levanta levantam apenas algumas das contradições sociais, não todas. Não revela 

questões radicais. Caracteriza, nesse sentido, as feministas como uma vanguarda burguesa que 
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por não questionarem a fundo o sistema capitalista, por exemplo, ajuda a mantê-lo, pois 

reformismo serve a todos, a ordem burguesa, o capitalismo, o patriarcado, que está pronto 

mesmo a integrar as feministas em seus reformismos.  

Emerge aí outro conflito dentro do feminismo, entre o feminismo tido como 

burguês, reformista da ordem capitalista vigente, que o mercado assimila alguns pontos de seus 

discursos com vistas a ampliação de mercados, e um feminismo marxista. Algumas feministas 

se voltam contra esse feminismo tido como “burguês”, como Carol Ehrlich (1981) citado por 

Hooks.  

 

As mulheres precisam saber (e cada vez mais elas são impedidas de descobrir) que o 

feminismo não tem a ver com se vestir para o sucesso, tornar-se executiva de grandes 

empresas e nem ser eleita para cargos públicos; não tem a ver com ter um casamento 

em que ambos tem profissões, ir esquiar nas frias e passar tempos longuíssimos com 

o marido e dois filhos adoráveis porque se tem uma empregada doméstica que 

possibilita tudo isso, mas que não tem tempo ou dinheiro para fazer isso por si; não 

tem a ver com abrir um Banco da Mulher, passar um fim de semana fazendo um curso 

caro que garante que vai lhe ensinar a ser autoconfiante (mas não agressiva); mais do 

que tudo, não tem a ver com se tornar policial, agente da CIA ou general do exército. 

Mas se essas imagens distorcidas do feminismo se tornam mais reais do que as nossas, 

em parte por nossa própria culpa. Não temos nos esforçado tanto quanto deveríamos 

para apresentar análises alternativas claras e importantes, que se relacionem com a 

vida das pessoas, e para oferecer grupos ativos e acessíveis nos quais se possa 

trabalhar [grifos no original] 
 

Mas se não tem nenhuma relação com isso? Com que teria? Qual seria a imagem 

da boa feminista que deveríamos adotar em nossas vidas e perspectivas de vida? Anular 

totalmente o capitalismo estando imersas num sistema capitalista seria o caminho? Como? 

Nesse sentido muitos movimentos sociais adotam posturas anticapitalistas. O que 

seriam essas posturas anticapitalistas? Não dar um sentido de produtividade e de trabalho ao 

movimento, não incorporar esses valores capitalistas do trabalho para os movimentos sociais. 

Contudo, perdemos em representatividade e outras feministas acabam falando pelo movimento. 

Algumas alas do movimento optam por não ocupar espaços nos cargos de vereança, na politica 

como um todo, não respondem e-mails prontamente, decidem os espaços que vao ou não 

(mídias televisivas são espaços rechaçados por algumas alas).  

Nasce assim, a ideia de um feminismo liberal e conservador que prejudicaria o 

potencial radical da luta feminista. (Hooks, 2015) Segundo Hooks, as feministas socialistas dão 

menor importância à dimensão de raça que a noção de classe.  
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Hooks (2015) afirma que mulheres negras não teriam a quem oprimir: “Nós, 

mulheres negras sem qualquer “outro” institucionalizado que possamos discriminar, explorar 

ou oprimir,” (p. 208). Contudo dados mostram que mulheres são as que mais agridem crianças. 

Sendo essas mulheres agressoras, tanto brancas quanto negras.   

No artigo “Jout Jout, Clarice e o feminismo branco”, publicado em 18/11/2015 pelo 

site Geledés: instituto da mulher negra, ficam claras essas disputas internas. Camila Ximenes, 

do coletivo CHUTE. Também Gabriela Moura, do coletivo Frida Diria, afirma: “Sim, moça 

branca do batom na cara, You are a survivor porque não é você que tá morrendo. O número de 

feminicídios entre vocês diminuiu 10% e entre nós aumentou 54%.”.  

No post da última blogueira feminista apareceu um comentário de uma mulher 

branca que dizia: “Olha, o vídeo é bonitinho e tal, mas não entendi o objetivo. A música é de 

mulheres negras, quem canta é a Clarice e o dinheiro vai pra meninas brancas também (que vão 

fazer o que com ele? Se for pra trabalhar com mulheres pobres e negras, ótimo. Se for fazer 

mais vídeo parecido, péssimo)”65.  

Também há uma crítica contundente ao feminismo propalado pela Beyoncé. O 

feminismo de Clarice, segundo a menina branca que comenta a postagem da blogueira, é um 

feminismo “Emma Watson”, que não é nem de longe o mais importante do feminismo. 

Continua: “É tudo muito doce e bonito mas a gente passou disso – precisamos de ações 

concretas, que sejam focadas, sim, nas mulheres que realmente precisam: negras, trans, 

pobres, lésbicas. [grifos nossos]” 66 Nossa pergunta é: as brancas não precisam mais? Decerto 

que não são as que mais são atingidas pela violência, mas quando ainda há violência, as questões 

são importantes para todas.  

A mídia dá vazão ao feminismo de Clarice ou Jout Jout, um feminismo branco, 

“bonito” e não as negras porque não seria comercial. Continua:  

 

Não estamos juntas nessa luta – a luta delas é muito maior, muito mais constante e 

nunca vamos entender o quanto. Nosso dever é apoiar e levar o foco a elas porque são 

elas que mais precisam do feminismo – a libertação delas que é urgente e 

necessária. E se tem mulher negra falando que o vídeo incomodou, o mínimo que a 

gente pode fazer é entender que é um problema então, porque não estamos em posição 

de entender e criticar a vivência delas. [grifos da autora]67   

                                                           
65 Leia a matéria completa em: http://scl.io/6wIJjVXe#gs.8fd9hKM” 
66 - Leia a matéria completa em: http://scl.io/6wIJjVXe#gs.8fd9hKM” 
67 Leia a matéria completa em: http://scl.io/6wIJjVXe#gs.8fd9hKM”.  
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Quando a blogueira cita numa postagem do Gelédés, que não é seu blog próprio, o 

comentário de uma leitora para basear seu próprio posicionamento, ela também pactua com a 

opinião. Contudo, o feminismo é necessário a todas. Seria possível uma luta maior ou menor? 

A blogueira afirma que considerar que todas são mulheres seria discurso de radfem68. Continua: 

“Vocês tratam o feminismo como a capa da Vogue. Quem estiver mais bonita vai pro pódio. 

Vira diva, musa, rainha. E mulheres negras morrendo.69. Continua:  

 

Entender o feminismo vai além de caçar vídeo fofo onde uma moça rica ganha 

visibilidade e dinheiro sobre a obra de mulheres negras e usando a imagem da dor 

para se dizer feminista, ao mesmo tempo que, junto com o namorado, faz vídeos de 

gosto bastante duvidoso – o Porta dos Fundos parece saber criticar o racismo 

APENAS humilhando ainda mais os negros, e criticou o islamismo humilhando 

mulheres árabes. E foi chamado de genial em ambos os momentos.70 

 

O grande problema dessas disputas para afirmar quem é a feminista ou qual o 

tamanho do sofrimento de cada uma nos fazem perder o foco. Estamos olhando umas para as 

outras, mulheres negras para as brancas e estas para homens brancos e perdendo a noção de que 

o foco é o patriarcado, o machismo, o racismo. Cada qual escolhe as formas de ativismo que 

lhe achem mais acessíveis. O feminismo mais comercial, por exemplo, às vezes é a primeira 

expressão do feminismo que mulheres jovens tem acesso.  

 

3.8 Quarta onda: novos feminismos, feminismo pop, feminismos online e em rede – o 

debate contemporâneo71 

 

Os feminismos de quarta onda marcam os feminismos que, sobretudo, formularam 

novas formas de se expressão e manifestar, principalmente, na internet. O conceito de pós-

feminismo caracteriza uma fase feminista traduzida em múltiplas facetas, em diversos 

                                                           
68 Vogue revista de moda feminina direcionada às mulheres. Uito marcada em suas modelos por um padrão de 
mulher branca e magra.  
69 - Leia a matéria completa em: http://scl.io/6wIJjVXe#gs.8fd9hKM” 
70 Leia a matéria completa em: http://scl.io/6wIJjVXe#gs.8fd9hKM”.  

71 Conferir a coletânea: HOLLANDA, Heloisa Buarque de. Explosão feminista: arte, cultura, política e 

universidade. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. 
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feminismos ou, ainda, num feminismo plural. Segundo Gabriela Macedo (2006), o conceito de 

pós-feminismo possui diversas variantes de significado. Vai ao encontro do momento 

vivenciado nas ciências: da pós-modernidade. Tem por objetivo desestabilizar o gênero como 

categoria fixa e imutável.  

A gênese do que se considera pós-feminismo se situa nos idos dos anos 1960, mais 

precisamente na França, com as teóricas da “diferença”, como Julia Kristeva e Helene Cixous, 

dentre outras. Tendo por base a teoria psicanalítica elas defenderam a posição de que as 

subjetividades masculina e feminina são fundamentalmente distintas. Outras vertentes 

feministas acreditam que essa aproximação do feminismo com a pós-modernidade é deveras 

problemática.  

O feminismo teria se voltado para fins mais individualistas, posto que os direitos à 

igualdade já foram conquistados. É visto por essas correntes como um feminismo acomodado 

e conservador. Outra corrente feminista aposta no termo, reafirmando as batalhas históricas das 

mulheres. Nesta linha encontram-se: Germaine Greer (1999), Teresa de Lauretis, Griselda 

Pollock, Susan Bordo, Elizabeth Grooz, Judith Butler e Donna Haraway. 

Segundo Rago (2004), essa era pós feminista se caracteriza por uma fase na qual o 

feminismo se dobra sobre si mesmo para pensar o próprio feminismo. Segundo ela, não 

significa uma era em que o feminismo tenha acabado ou que é uma fase depois do feminismo, 

mas sim um conjunto de configurações nas quais o feminismo estabelece uma outra relação 

consigo mesmo e nas imagens de si que projeta no mundo.  

São quatro os aspectos que designam, segundo ela, numa visão bem otimista, uma 

fase pós-feminista: 1) uma transformação (inter)nacional da imagem do feminismo, sendo 

conhecido o movimento como um dos maiores e mais bem sucedidos do século XX; 2) O 

reconhecimento do feminismo brasileiro no mundo; 3) Desestigmatização da imagem da 

feminista que vinha processando-se desde o século XIX; 4) Modos como o feminismo tem se 

generalizado e atingido amplos segmentos sociais, inclusive o público juvenil. Segundo dados 

da Fundação Perseu Abramo (2010), mais mulheres jovens tem se assumido feministas. Como 

esse feminismo as alcança?  Por vezes através de um feminismo mais comercial.  

A cultura dessa era pós-feminista tem se tornado mais filógina (que quer dizer 

contrário a misógino e que resulta da presença das mulheres no mundo público), ou seja, não 

misógina. Ela acredita num processo de feminização cultural em curso. (RAGO, 2003) 
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Para o roteirista do documentário The F Word, Robert Adanto, o lugar do 

feminismo de quarta onda está na internet. Na película, ele evidencia artistas contemporâneas 

que levam o feminismo para a internet.  

 

[...] essas mulheres da quarta geração acreditam que a única escolha verdadeiramente 

feminista é uma escolha feita livremente pela própria mulher. Então traga esse seu 

cabelo esvoaçante, esse seu tom de voz, seus decotes e conversas sobre bebês ou 

qualquer outro hábito tradicionalmente feminino que quiser. Não existe nenhuma 

vergonha em ser uma mulher mulherzinha ou uma garota toda feminina.72 

 

Segundo o diretor do documentário, grande parte da geração da quarta onda está 

online, na internet. As mulheres escolhidas pelo roteirista são aquelas que aprendem sobre 

feminismo nas notícias e não em aulas sobre teoria de gênero. Narcissister (é uma artista que 

se caracteriza por sua máscara de Barbie. Ela performa sobre os papeis das mulheres.); Ann 

Hirsch (artista visual e performática. Sua obra analisa as interseções entre tecnologia, sexo e 

gênero); RAFia Santana (cria autorretratos dela com aspectos de sonhos que se centram na 

cultura afro. Ela procura transformar uma selfie num ato banal para algo transcendente); Kate 

Durbin (artista e escritora. Seu trabalho busca unir publico e privado, pessoal e político. Na 

série de sua autoria chamada Cloud 9, ou “nuvem nove”, convida artistas que se identifiquem 

com causas femininas a confessarem as causas que fizeram por dinheiro para sustentar a própria 

arte); Rebeca Goyette (sua obra centra-se no sexo, explorando a fantasia, o lado perverso, o 

queer e o tabu); Sadaf (DJ e artista multimídia); Leah Schrager; Rachel Mason; Go! PushPops 

(Elisa Garcia de la Huerta e Katie Cercone) – uma forma de arte coletiva feminista radical e 

queer transnacional, usa o corpo feminino como resistência e celebração; Damali Abrams; 

Claudia Britan (recria os vídeos de Britney Spears); Faith Holland (seus trabalhos analisam a 

pornografia, a a beleza, os gatos e a internet); Michelle Marie Charles 

Há alguma dúvida de que as mulheres estão em todos os espaços? O que fazer com 

tanta liberdade e campos de ocupação? Sem dúvida, o feminismo mudou de cara. O trajeto tem 

sido da práxis para a teoria e da volta à vida prática: para falar das questões que afetam as 

mulheres comuns; sofrer a dor dessas questões ou superá-las; reinventar-se após os conflitos da 

vida cotidiana (uma traição ou o fim de um relacionamento). Várias lições podemos tirar dessas 

músicas. Contudo, nem tudo são rosas. Muitos dos mesmos grupos musicais femininos que 

                                                           
72 Disponível em: <https://www.geledes.org.br/documentario-the-f-word-mostra-como-a-quarta-onda-

do-feminismo-esta-quebrando-tudo/>. Acesso em 21/02/2016.  
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exaltam a figura da mulher, também fazem-nas concorrer, disputar e reatualizam certos 

preconceitos com relação à mulher.  

Na indústria da música, as mulheres estão no bar sofrendo suas dores: “Garçom, 

troca o DVD que essa moda me faz sofrer e o coração num guenta” (Mayara e Maraisa – 

cantoras sertanejas). Estão falando sobre traição masculina: “Infiel, eu quero ver você dormir 

num hotel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição.” 

(Marilia Mendonça – cantora sertaneja), quando somos impulsionadas historicamente a aceitar 

que a sexualidade do homem é da ordem do incontrolável e que por isso não conseguiriam ter 

relações monogâmicas. Vemos mulheres se reinventarem após a traição também, como a 

cantora Joelma, do antigo grupo musical “Calypso”: “Tem coisas na vida, que a gente não 

perde, a gente se livra.” (Joelma, um dos primeiros singles de sua carreira solo após a separação 

conjugal e profissional com o guitarrista Chimbinha). Falando de sexo: “Vem na maldade, com 

vontade/ Chega, encosta em mim/ Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim.” (Anitta – 

cantora de funk).  

 

Não é de hoje que a militância feminista na internet é vista com maus olhos. Por vezes, 

a chamam de supérflua; por outras, a acusam de ser ineficaz em relação a seus 

objetivos. Seja como for, todas essas críticas são permeadas por um certo tom de 

desdém, desqualificando o ‘feminismo de internet’ como uma mobilização 

insignificante em comparação ao ativismo ‘real’, ou seja, aquele feito nas ruas, fora 

do mundo virtual. (NÃO ME KHALO, 2016, p. 13).  

 

Foi no ativismo virtual que encontrei minha voz, meu lugar no feminismo.  

O ativismo feminista nas redes provoca ruidosas críticas, não so dentro do 

movimento, mas também no antimovimento.   

 

3.9 Feminismos brasileiros 

  

A sociedade ocidental traz a marca da razão, da ciência, do progresso e da escrita. 

No que tange à análise dos movimentos sociais em terras brasileiras não é diferente. Os marcos 

dos feminismo brasileiro são geralmente datados a partir de mulheres brancas, de classes sociais 

favorecidas que lutavam por questões muito pertinentes aos seus universos pessoais, como o 

voto, o trabalho. Eram mulheres brancas, que sabiam ler e escrever, tinham influencia politica 

a ponto de que o feminismo em seu nascedouro no Brasil esteve intimamente ligado ao Estado.  
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Quando a produção intelectual sobre feminismo diferencia este do movimento de 

mulheres, não é mera divisão para fins didáticos e classificatórios, é uma divisão elitista 

também. As mulheres organizavam-se coletivamente antes mesmo da emergência de Bertha 

Lutz no cenário politico brasileiro. O que falar das negras que resistiam nos quilombos? 

Quando classificamos o movimento como de mulheres e não feminista, porque não 

discutiam a condição da mulher, talvez estejamos caindo numa classificação grosseira e 

etnocêntrica no olhar. As questões que afetavam as mulheres de bairros pobres nas cidades 

brasileiras, acerca da carestia, de fato eram outras: a fome, a miséria, a creche para que 

pudessem trabalhar e conciliar maternidade com trabalho fora de casa. Eram questões que 

faziam parte do universo feminino sim, do cotidiano de mulheres empobrecidas pelas 

desigualdades sociais no país. Por que não feministas também? Designam uma diferença entre 

o movimento de mulheres e o movimento feminista.  

Segundo Pinto (2003), a primeira fase do feminismo no Brasil também esteve 

atrelada aos direitos políticos, ou seja, a participação das mulheres no processo eleitoral como 

eleitoras e candidatas. Essa luta, por sua vez, geralmente atrelada à figura de Bertha Lutz. Ela 

era uma bióloga e com formação também em Direito. Após período em Paris para estudos, volta 

ao Brasil influenciada pelo movimento sufragista de além oceano.  

O feminismo de Bertha Lutz é um feminismo que desde sua origem introduziu-se 

nas veias do Estado. Ela mesma chegava a representar o país em eventos internacionais sobre a 

questão da mulher. Foi responsável por organizar o I Congresso Internacional Feminista no Rio 

de Janeiro, em 1922. Na ocasião foi criada a Federaçao Brasileira para o Progresso Feminino, 

que também teve sua versão instituída no Ceará. A luta central dessa instituição e desse 

movimento girava em torno do voto feminino. Chegou-se a criar um abaixo assinado, em 1927, 

sobre o assunto que reuniu 2000 assinaturas de mulheres. Leia-se: assinaturas. Logo, eram 

mulheres que sabiam escrever. É apenas em 1932 que o novo Codigo Eleitoral finalmente 

incluiu a mulher como eleitora e candidata a eleição. Contudo, não era qualquer mulher que 

gozava desse direito, mas sim mulheres de classes sociais mais favorecidas. Bertha Lutz foi a 

primeira mulher a conquistar uma cadeira como deputada, em 1936.  

A autora classifica os gérmens do feminismo brasileiro a partir de três vertentes: a 

que era organizada por Bertha Lutz, em torno dos direitos políticos da mulher, apesar de não 

questionar as relações de gênero; o que ela chama de feminismo difuso, a partir da imprensa 

feminista alternativa, que já discutia temas como a educação da mulher, a dominação dos 
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homens, sexualidade, divórcio. Vale lembrar que os jornais, as mensagens escritas eram o 

principal meio de comunicação de massas. Haviam jornais de variadas associações. As 

primeiras publicações femininas datam do século XIX e tinham como tema a moda, 

essencialmente. Eram revistas que se ocupavam de temas tradicionalmente femininos, mas não 

problematizavam a condição da mulher.  

O primeiro jornal escrito sobre a causa das mulheres surgiu em 1873, em Minas 

Gerais, fundado por uma mulher e reeditado por ela no Rio de Janeiro. Além da preocupação 

com o voto, os direitos civis, a ignorância das mulheres sobre seus direitos no casamento e uma 

educação que estivesse voltada à emancipação. Um dos jornais de destaque nesse sentido foi 

editado por Josephina Alvares de Azevedo, irmã do poeta Alvares de Azevedo, lançado em 

1888 até 1897, em São Paulo. A questão central do jornal era a preocupação da mulher como 

forma de liberação, além de ser militante do voto feminino. Em suma, as mulhers que 

organizavam esses jornais eram mulheres de classes sociais favorecidas. Consequentemente a 

forma com a qual elas também atingem mulhers de um publico muito seleto de mulhers que 

assim como elas sabiam ler e escrever.  

A terceira, relativa ao movimento anarquista e o Partido Comunista e suas 

respectivas militantes. Estas falavam em liberação da mulher de forma radical, exploração do 

trabalho era o tema central. Sua expoente máxima foi Maria Lacerda de Moura. Elas 

enfrentavam a idei de uma inclusão da mulher no movimento como uma simples companheira 

revolucionaria; a dificuldade de aceitar a dominação da mulher como diferente da dominação 

de classe. (PINTO, 2003). Aqui é desmontado o veu de uma sociedade que se pretende sem 

classes, mas que não pensa as opressões de gênero.  

Pinto (2003), situa uma nova vaga do movimento feminista no Brasil a partir da 

ditadura militar de 1964. A´te diz que o movimento feminista brasileiro surge mesmo aqui. 

Antes disso, porém destacam-se movimentos de mulheres contra a carestia em 1940 a 1950, 

movimentos esses que se mantiveram até 1970, principalmente nos bairros pobres. São 

comumente caracterizados como movimentos de mulhres e não “feminista” porque não lutavam 

pela mudança dos papeis atribuídos às mulheres.  

É na década de 1970 que nascem os primeiros grupos de reflexão, sob influencia 

do hemisfério norte, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Inicalmente restrito às 

feministas que haviam entrado em contato com o feminismo norte-americano e europeu. Eram 
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mulheres que se reuniam para debater questões referentes à mulher. Uma das experiências 

brasileiras foi a do SOS Mulher, na década de 1980.  

Parte desse nascente feminismo brasileiro também nasce no exilio da ditadura. 

Eram mulheres militantes, marxistas, que acabaram por se exilar na Europa ou mesmo Chile, 

entrando em contato com o feminismo no derredor do mundo. A grande tensão do feminismo 

era se este deveria estar associado à luta de classes e àquelas que entendiam que o feminismo 

deveria estar associado a um movimentolibertario que dava ênfase ao corpo, à sexualidade e ao 

prazer.  

Em 1975 é que é considerado o movimento inaugural do feminismo brasileiro, cujo 

marco foi o Ano Internacional da Mulher e primeir ano da década da mulher pela ONU. 

Realizou conferencia sobre assunto no Mexico, com rebatimentos no Brasil. O principal foi o 

papel e o comportamento da mulher na realidade brsileira, patrocinado pelo Centro de 

Informaçao da ONU e realizado no RJ. Nele foi criado o Centro de Desenvolvimento da Mulher 

Brasileira, fato paradigmático que marcou definitivamente a entrada na esfera publica das 

pautas referentes às mulheres.  

A autora aponta três tendências feministas: marxista, liberal e radical. Liberal, a 

proposito dos direitos individuais. Radical, mais dificuldades de se manter na organização, 

colocavam a própria condição da mulher no centro do debate, falavam em opressão, não 

apresentavam plataforma coletiva para justificar própria militância. Não se colocavam, de 

forma geral, como objetos da discrimaçao. Esta era o lugar da outra, da mulher da classe menos 

favorecida.  

Após 1975 as feministas passaram a fazer parte dos encontros anuais do evento da 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciencia (SBPC). É considerado o nascimentodo 

feminismo acadêmico no país. De 1975 a 1979 o feminismo esteve intrinsecamente associado 

à luta pelo fim da ditadura militar.  

 

 3.10 Feminismos e gênero no Ceará: a formação de um campo de estudos de gênero no 

Ceará 

 

A ideia neste tópico não é apresentar um mapeamento geral e exaustivo de como 

gênero tem se estruturado no Ceará, mas apresentar como se gestaram os estudos sobre gênero 
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e mulheres na Academia no Ceará, especificamente, na UFC. Uma das interlocutoras, Ciência, 

ora consta como fundamentação teórica para embasar os marcos do campo de estudos e do 

movimento, ora figura como interlocutora, ora como inspiração das pesquisadoras de gênero. 

Muitas das interlocutoras tiveram em Ciência (nome fictício) sua primeira referência na área 

dos estudos de gênero, principalmente, no Serviço Social, a exemplo de Intensidade, Docência, 

Alegria e a própria pesquisadora.  

A primeira iniciativa no sentido de agregar mulheres cearenses em um movimento 

partiu de mulheres vinculadas a partidos de esquerda, sobreviventes da ditaduda militar de 

1964. A iniciativa data de 1970, a partir da criação do MFPA que foi instalado no Ceará em 

1976 com a chegada da doutora Terezinha Zerbine que era presidenta do Comitê Brasileiro Pela 

Anistia. (ESMERALDO, 1998). 

 Criado em 1981, o Núcleo de Estudos, Documentação e Informação sobre a 

Mulher (NEDIM), consistiu no primeiro núcleo de estudos sobre a mulher da Universidade 

Federal do Ceará (UFC) (COSTA, 1994). Ele congregava pesquisadoras da Educação, do 

Serviço Social e das Ciências Sociais. Surgiu como uma proposta de grupo de estudos entre 

doutorandas da universidade que queriam discutir textos acadêmicos sobre a mulher e dialogar 

com suas respectivas pesquisas acadêmicas.  

 

[...] eramos professoras das ciências sociais, da educação, da piscologia (Isolda castelo 

brando, a Zaira [...] nos reuníamos para estudar [...] grupo de debate e grupo [...] o 

NEDIM foi o primeiro grupo de estudos da universidade federal [...] eu era do 

mestrado acadêmico de sociologia [...] a Zaira estudando a questão da mulher 

doméstica [...] a Isolda estudando as mulheres de classe média [...] e outra professora 

da educação [...] hoje é advogada de mulheres [...] Então, [...] a própria conjuntura 

influenciava [...] tomava conta do Brasil. (RAZÃO) 

 

 O NEDIM foi a semente para o enraizamento de diversos outros grupos que 

depois se transformariam em importantes núcleos de pesquisa que se irradiaram na UFC e na 

Universidade Estadual do Ceará (UECE). Um desses grupos foi o “Gênero, Família e Geração”, 

fundado pelas professoras Maria Helena de Paula Frota (até então vinculada ao NEDIM) e 

Maria do Socorro Ferreira Osterne, professoras efetivas do curso de Serviço Social da FUNECE 

(antiga denominação: UECE). A partir delas foi possível, então, a inserção de um grupo de 

estudos e pesquisas de gênero na UECE, devidamente cadastrado no Cnpq quando as 

professoras ainda estavam em processo de finalização de suas respectivas teses de doutorado.  
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O grupo é vinculado ao Mestrado Acadêmico em Políticas Públicas (MAPPS), hoje 

denominado Mestrado Acadêmico em Sociologia (MAS). Congrega vários pesquisadores, tanto 

de graduação quanto de pós-graduação. O grupo, após lançamento de edital pela Secretaria 

Especial de Políticas para as mulheres (SPM), posteriormente denominada Secretaria de 

Direitos Humanos, Juventude, da Mulher e Racial (após reforma ministerial promovida pela 

presidenta Dilma Roussef, em 2015) e extinta no governo de Michel Temer em 2016, conseguiu 

ganhar um edital para trabalhar com as estatísticas de violência contra a mulher do estado do 

Ceará. A partir daí foi possível a criação do Observem – Observatório de Violência contra a 

mulher que também congrega diversos pesquisadores e bolsistas de iniciação científica, além 

de outras professoras colaboradoras como Teresa Cristina Esmeraldo Bezerra e Hayeska Costa 

Barroso.   

A irradiação do NEDIM também pode dar origem ao grupo na Educação. Na 

Economia Doméstica, curso extinto e que deu origem ao Gestão em Políticas Públicas, foi 

fundado o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Gênero, Idade e Família (NEGIF), sob 

coordenação da professora Maria Dolores de Brito Mota e da professora Gema Galgani, uma 

das componentes do NEDIM.  

Atualmente a UFC congrega diversos núcleos de pesquisa de gênero: Núcleo de 

Pesquisas sobre Sexualidade, Gênero e Subjetividade (NUSS), vinculado ao departamento de 

Ciências Sociais e coordenado pelo professor Antônio Cristian Saraiva Paiva. O Grupo de 

Estudos em Diversidade Sexual, Gênero e  (GEDS), coordenado pelo professor Marcelo 

Natividade, também vinculado ao Departamento de Ciencias Sociais. Laboratório de Estudos 

da Oralidade (LEO), coordenado pelo professor Alexandre Vale Fleming. Embora o LEO não 

seja um laboratório específico sobre gênero e sexualidade, seu coordenador virou referência ao 

discutir em sua tese de doutoramento, transformada em livro, a travestilidade, em Voo da 

Beleza (2011).  

Na História temos o Grupo de Pesquisas e Estudos em História e Gênero (GPEHG), 

coordenado pela professora Ana Rita Fonteles. No Departamento de Psicologia, o Grupo de 

Pesquisa Práticas Discursivas e modos de viver, com o professor Ricardo Pimentel Méllo, com 

duas linhas de pesquisa: Corpo e gênero e violência doméstica e familiar contra a mulher. No 

Departamento de Literatura, o Grupo de Pesquisa Representação dos afetos femininos na 

Literatura Brasileira, com a professora Vera Lúcia Albuquerque de Moraes e também o Grupo 

Outras Vozes: gênero e literatura, com a professora Edilene Ribeiro Batista.   
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No campus do Cariri existe o Núcleo Brasileiro, Latino-americano e caribenho de 

estudos em relações raciais, gênero e movimentos sociais (N’BLAC), sob coordenação da 

professora Joselina da Silva.   

Na UECE, além do Observem e do Gênero, família e geração, já mencionados, tem-

se o Grupo de pesquisa Literatura de massa: os romances sentimentais e o imaginário feminino, 

com a professora Roberta Manuela Barros de Andrade, do Departamento de Ciências sociais.  

Na Universidade de Fortaleza, Unifor, sobressai o grupo de pesquisa Corpo, gênero 

e sexualidade nos processos de subjetivação, o Multiversos, que estava sob a coordenação do 

professor Fernando Altair Pocahy. Também o grupo Animacorpus, do professor Rosendo 

Amorim.  

Na Universidade Regional do Cariri (URCA), o grupo de estudos e pesquisa em 

História e Subjetividade, da Professora Josinete Lopes de Souza, do departamento de História, 

com linha de pesquisa em História de gênero.  

Situado, então, o local de fala das interlocutoras da pesquisa em tela, partir-se-á, no 

próximo capítulo, a discorrer sobre as próprias trajetórias de vida e pesquisa das interlocutoras.  
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4 FEMINISTAS E TEÓRICAS DE GÊNERO DA PORTA PARA DENTRO DE 

CASA: “PORQUE O GÊNERO BATE NA TEORIA E NO CORAÇÃO DA GENTE!” 

“A face política do feminismo se revela como luta que questiona cada 

um(a) de nós na sua intimidade mais profunda e no que nos parece mais 

certo, que contesta nossos desejos e até nossos prazeres e que, 

justamente por nos dilacerar, derruba nossas resistências e nos abre 

novas verdades.” 

                                                     (Beth Lobo) 

 

O que é uma feminista? O que faz de alguém uma feminista? O que faz de um 

estudante um pesquisador de gênero? Uma pesquisadora de gênero é o mesmo que uma 

feminista? Seria esse ser masculinizado, pouco feminino e vaidoso, embrutecido, como reza a 

cartilha antifeminista? Seria essa mulher que tem apetência por se autodenominar uma vadia ou 

uma puta? Seriam mulheres que querem ser homens? Seriam mulheres mandonas, com 

experiências mal sucedidas com homens? Seriam aquelas que desejam o extermínio e a 

castração dos homens? Que dão tanta margem de escolha para os filhos que os educam para a 

homossexualidade? Teriam filhos? Sendo homens, são todos gays? Sendo mulheres, costumam 

estar com os seios de fora no meio das ruas fazendo manifestações? Quem são eles e elas? 

Confrontadas em nossas vidas pessoais, tidas como modelos de fortaleza ou, num lado oposto, 

de frustração na vida íntima. Quem somos nós? Quem são os “ideólogos de gênero”?  

Somos confrontadas, como pesquisadoras de gênero, entre, por um lado, o que 

pessoas comuns consideram feminista. O que os próprios feminismos burilam sobre o que deve 

pensar ou como deve agir uma feminista. Também, o que os antifeministas pensam sobre o que 

é uma feminista.  

Para confrontar os discursos conservadores sobre feministas e pesquisadoras de 

gênero, decidimos trazer a trajetória de pesquisadoras do Ceará. De um universo vasto de 

feminismos e feministas, decidimos por trazer justamente as teóricas de gênero.  

Esse capítulo, então, destina-se a pensar os entrelaçamentos entre as trajetórias 

biográficas, profissionais e acadêmicas de pesquisadoras do campo de estudos de gênero no 

Ceará. Pretendo entender os diversos reflexos que as leituras de gênero/feministas promovem 

nas trajetórias biográficas, profissionais e acadêmicas de pesquisadoras de gênero. Entender 

como os discursos sobre gênero e os feminismos acompanham as vidas das pesquisadoras. 

Pretendo entender como se deu o processo de genderificação nesses sujeitos, como formaram 

sua identidade de gênero e sua orientação sexual e como performatizam seu gênero no 
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cotidiano, tanto no cotidiano do íntimo quanto do público: a Academia, por exemplo. A ideia é 

entender como objetivar o conhecimento.  

Esse capítulo não deixa de ser uma tentativa de dar respostas ao peso que 

carregamos com os estereótipos construídos em torno das feministas ou pesquisadoras de 

gênero. Não deixa de ser uma tentativa de dar respostas aos discursos antifeministas sobre o 

que venha a ser, de fato, uma feminista. Entendemos, por sua vez, que é uma resposta dentre 

outras possíveis, pelo recorte que foi realizado. Entrevistamos pessoas que estavam no âmbito 

da Academia no Ceará, mas que também transitavam entre movimentos, mas não eram 

exclusivamente deles.  

Em primeiro lugar, entende-se aqui que a noção de trajetória designa “[...] a maneira 

como os indivíduos reconstroem subjetivamente os acontecimentos que julgam significativos 

de sua biografia [...]” (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 79). As trajetórias biográficas, 

acadêmicas e profissionais não são categorias estanques da vida, mas intercomunicáveis e 

mesmo se sobrepõem uma à outra. No entanto, decidiu-se que metodologicamente seria 

apropriado dividi-las para poder entender essas sobreposições. Entende-se que seja impossível 

fugir a determinadas classificações, além do mais quando elas nos ajudam a entender os 

discursos aos quais nos propomos. Bernard Lahire (2004) assim também o fez quando dividiu 

os “domínios de práticas” ou “esferas de atividade” dos seus sujeitos em seis pontos: escola, 

trabalho, família, sociabilidade, lazer e práticas culturais e corpo.  

As trajetórias profissionais e acadêmicas são experiências biográficas também. As 

trajetórias acadêmicas e profissionais também são trajetórias biográficas. O que se entendeu por 

biográfico aqui foi a esfera do mais íntimo, aquela que envolvem as relações consigo mesmas, 

as relações familiares e afetivo-sexuais. As trajetórias acadêmicas o conjunto de experiências 

dentro das faculdades e universidades. As trajetórias profissionais aquelas após a graduação, 

principalmente, na experiência docente.  

De início a ideia era dividir o capítulo em três momentos, a partir de cada elemento 

da trajetória: pessoal, acadêmica e profissional. Contudo, o campo de pesquisa abriu margem 

para condensados de vida biográfica. Foi muito forte entre as interlocutoras, nas trajetórias 

biográficas, por exemplo, as experiências com suas ascendentes: avós, mães e tias. Também 

condensou-se em muitas narrativas, as experiências no cuidado com os filhos e na divisão de 

tarefas domésticas com os companheiros. Sendo assim, a trajetória biográfica foi subdividida a 

partir dessas experiências evidenciadas.  
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Não se quis também cair no risco da ‘intenção utópica de exaustividade’ 

(PASSERON, 1991 apud LAHIRE, 2004, p. 34). Entendemos aqui as pessoas como processos 

também, assim como eu mesma. Entendemos as trajetórias como rascunhos de vida, pessoas 

por fazer, em processo.  

As pessoas não são todos homogêneos e totalmente coerentes. Assim como Lahire 

(2004), entendemos que elas estão sujeitas a forças sociais que podem não ser coerentes entre 

si quando são levadas a tomar determinadas decisões: “[...] as entrevistas biográficas podem 

representar meios excelentes de questionar os modelos de personalidade coerente e estável, 

associados a modelos de decisão sem incertezas.” (LAHIRE, 2004, p. 35) 

As interlocutoras e interlocutores aqui presentes estão inseridos num contexto de 

“periferia científica” (SANTOS, 2016). A periferia científica brasileira localiza-se na região 

Norte e Nordeste do Brasil, pois segundo o Mapa de investimentos do CNPq, a maior incidência 

de movimentação de recursos destinados à ciência, tecnologia e inovação no pais vai para o 

Sudeste e o Sul, recebendo cerca de 45% e 22%. Estaríamos então na periferia da periferia, pois 

na periferia do mundo e do Brasil. É necessário então, falar das periferias das periferias também, 

pois há lugares de subalternidade e de hegemonia até mesmo dentro do que se considera um 

todo homogêneo: a periferia.  

Em nossas periferias cientificas temos universidades com grupos de estudo e 

pesquisa na área de gênero, mas também pesquisadores isolados desses estudos, alguns 

provenientes das faculdades privadas e que encontram dificultadores de se inserirem nos 

espaços de hegemonia da produção acadêmica de gênero. Falar da posição de um professor da 

universidade publica não tem o mesmo peso que falar da posição de um professor de faculdades 

privadas. Não encontram os mesmos espaços de fala, não tem a mesma autonomia. Falta de 

incentivo à pesquisa e extensão nas faculdades privadas. Refletindo na ausência de grupos de 

estudo e pesquisas, bolsas de iniciação científica, projetos de extensão tutorial, etc. Professores 

da rede privada não tem tanto privilégio de fala quanto os da rede pública.  

Segundo Vivian (2016), “[...] não poderemos compreender as desigualdades de 

gênero no campo cientifico sem olhar, também, para o cotidiano dessas mulheres fora das 

universidades, em seus lares, com suas famílias.” (p. 813). Como lidam com a maternidade e a 

carreira acadêmica? Como conciliam as duas atividades? Os parceiros dividem os encargos com 

os filhos? Ou essa divisão se dá apenas no âmbito financeiro?  
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4.1 Ser feminista na escrita e na intimidade: o debruçar sobre biografias  

 

Diversas feministas tem tido suas vidas pessoais esquadrinhadas por antifeministas. 

Algumas tidas como gurus das feministas, como exemplos de não ser mulher e de estragos nas 

vidas pessoais. Tudo com o fito de demonstrar, a partir de suas próprias biografias, como seus 

discursos soam vazios por não conseguirem implementar o que pensam na vida pessoal; quanto 

para demonstrar como o feminismo tem deixado, inclusive, as feministas, mulheres infelizes.  

 

Sartre e Beauvoir imaginaram um amor “necessário” entre eles, que não seria 

obstaculizado pelos amores “contingentes” de ambos com terceiras pessoas. No 

entanto, “as recíprocas infidelidades (claro que eles não consideravam assim) 

deixavam um rastro de amargura, sobretudo em Simone; tanto que, em muitos de seus 

personagens femininos, nos quais é reconhecivel algum traço da autora ou algum 

episódio de sua vida, a infidelidade sofrida implica atitudes de autodestruição ou de 

tentativa de suicidio, ou de agressividade extrema. (JORGE SCALA, 2010, p. 70) 

 

O feminismo passa a ser causa dos problemas na vida pessoal e não sua 

consequência. O feminismo que teria levado mulheres a desastres na vida emocional e não os 

conflitos da vida pessoal que tem levado às mulheres aos feminismos.  

Por outro lado, há um movimento que vem desde a segunda onda feminista de 

questionar o pessoal como político. Contudo, comumente esse “pessoal” das outras, das 

mulheres que sofriam violência, daquelas que abortavam. E o nosso pessoal? Nossas vidas 

privadas enquanto pesquisadoras de gênero e feministas? Como fazer esse trânsito entre a teoria 

de gênero e nossas vidas práticas? Esse olhar sobre si mesmo? Quais são as dificuldades 

envolvidas nisso? Ou mesmo, as facilidades?  

O artigo “Ser feminista: por que é muito mais difícil na vida privada?”, escrito em 

2017 por Andrea Dip73, do blog Cientista que virou mãe, aborda essa questão. Ela inicia seu 

texto com as perguntas que também são minhas e de muitas de nós, pesquisadoras de gênero:  

 

Por que é tão mais fácil assumir o feminismo em sua forma política, não aceitar a 

misoginia que vem da rua, adotar uma postura na vida pública, nas redes sociais, na 

militância, no apoio a outras mulheres, do que em casa com nossos filhos, nosso pai, 

                                                           
73 Seu blog é muito curtido por pesquisadoras que, assim como eu, estão às voltas com dissertações e teses de 

doutorado em andamento e as aventuras da maternidade. Muitas das minhas interlocutoras de pesquisa, inclusive, 

curtem e costumam compartilhar textos do blog. Andrea, autora do texto, trabalha com jornalismo em direitos 

humanos. Ela escreve no blog, a partir de sua vivencia como mae de um menino, sobre como ensinar feminismo 

para crianças, maternidade em momentos conflituosos e sobre sua experiência de ser uma mae solteira.  
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nosso companheiro (principalmente se estamos em uma relação com um homem 

cisgênero)? 

 

Dip escreve ter deparado-se durante a vida com  “Mulheres incríveis que se viram 

enredadas em histórias tão cruéis quanto as que combatem e denunciam em sua militância.”. A 

própria autora do texto, que se considera feminista, pergunta-se como entrou num 

relacionamento abusivo e afirma: “Logo eu. Feminista.”. Mais à frente: “Logo nós, vejam só, 

temos tanta dificuldade em levar essa força para dentro dos nossos relacionamentos de afeto.”. 

“E essa culpa surge: a de não sermos “boas feministas” dentro das nossas próprias casas.”. o 

medo de escrever sobre isso surge: “Posso confessar pra vocês que eu já pensei em escrever 

sobre isso tantas e tantas vezes e que meus dedos travaram em todas elas. Logo eu.”. Mas logo 

percebe:  

 

Mas então a primeira lição que aprendi é a de que não existe “logo eu”. O “logo eu” 

é arrogante e nos distancia da nossa condição de mulher e também de outras mulheres. 

Nós não somos de outra casta e também não somos imunes a qualquer tipo de opressão 

por sermos mulheres feministas. Ao contrário: entender isso deve fortalecer a nossa 

luta e nosso cuidado próprio e umas com as outras. Porque nem sempre os abusos são 

tão extremos ou a violência tão crua. Muitas vezes, o companheiro é um cara legal 

que “dá uma derrapada” vez ou outra, como aquele marido da minha amiga querida, 

que reproduz uma lógica incrustrada na sua criação e socialização.”. Ora, não somos 

melhores que outras mulheres, a política também precisa ser introduzida em nós em 

doses diárias. 

 

Em entrevista realizada por Andrea Dip com a psicanalista Maria Silvia Bolguese, 

esta afirmou:  

 

[...] pra mim também interessa entender porque em casa, no ambiente doméstico e 

afetivo, fica tão difícil de sustentar uma posição. E a minha hipótese é que a gente está 

lidando com algo de aprisionamento e fixidez da mulher na sociedade que eu vou 

chamar de clausura do corpo da mulher. Existe um eixo, uma apropriação que é 

absolutamente machista do que é a mulher, a vida da mulher e o corpo da mulher. 

Então a educação da mulher e toda a administração que ela tem da saúde do corpo, da 

beleza e da juventude é criada em uma perspectiva machista. É tão insidioso e 

arraigado que é difícil você se dar conta disso no âmbito doméstico. Mas eu acho que 

existe um equívoco em identificar no marido, no companheiro, o opositor. É preciso 

ter a compreensão de que ele também está submetido. Eu acho que só imaginar que 

ele está sendo sacana ou maldoso não resolve. [Claro que aqui estamos falando do 

cara legal, que você ama e quer por perto, não do abusador ou agressor]. Não que ele 

seja uma vítima e que não pode sair dessa posição, mas é necessário um trabalho de 

conversa e ampliação dessa consciência pra que isso se movimente. Essas coisas tem 

que ser muito discutidas entre mulheres e os parceiros, mulheres e seus filhos, pra que 

isso possa ser recolocado em uma outra perspectiva. A coisa é que a gente tem que 

estar alerta pra não entrar em uma automação, porque se topa reproduzir o sistema, 

ele vai mudar por que? Principalmente com os filhos. Porque o risco é de entrar em 
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um jogo de culpas eterno do qual a mulher não consegue escapar. Você tem toda razão 

quando diz que é muito mais difícil ser feminista dentro de casa. Porque a gente vai 

ter que ter força pra marcar posição deixando claro que não é uma oposição 

necessariamente ao outro, mas uma posição marcada para que o entorno se 

movimente.  

 

Andrea finaliza seu texto brilhantemente dizendo: “Quando você se movimenta e 

ocupa outra posição todo mundo que está a sua volta se relocaliza.” 

Pensemos, então, nas teóricas clássicas de gênero, nas precursoras do conceito de 

gênero e nas feministas em geral. Simone de Beauvoir (1908-1986), precursora do conceito de 

gênero, contraditoriamente, em sua autobiografia Memórias de uma moça bem comportada 

(1983), teve uma adolescência de uma “moça recatada”: era cheia de pudores, por exemplo.74 

Segundo Lemos (1999), a autobiografia de Simone só é publicada após nove anos do 

lançamento de O Segundo Sexo e lá “[...] não se ouve a autora de O Segundo Sexo.” (p. 3). 

Segundo Lobo (1999), que cita Beauvoir em sua autobiografia:  

 

Vou fazer 32 anos, sinto-me uma mulher feita. Gostaria de saber que mulher. Em que 

medida sou mulher ou não sou? Como me sinto frente ao mundo? [...] Querendo falar 

de mim, percebi que era preciso descrever a condição [...] da mulher. (BETH LOBO, 

1999, p. 1) 

 

A Simone de sua autobiografia, não é a mesma de O Segundo Sexo. Então, como se 

deu essa travessia? Esse fato chama a atenção posto que Simone é considerada precursora do 

conceito de gênero e feminista convicta. Contudo, só se tornou feminista quando a obra O 

Segundo Sexo passou a existir para outras mulheres. (BETH LOBO, 1999).  

Beauvoir também é conhecida pelo relacionamento afetivo e parceria intelectual 

com Jean Paul Sartre. Seu relacionamento foi uma ruptura com as normas sociais da 

conjugalidade (HEILBORN, 1999). Os dois trocavam de parceiros, por exemplo. Ela chegava 

a oferecer algumas parceiras a ele e relacionava-se com outros parceiros também, ainda 

mantendo o relacionamento com Sartre. Um desses relacionamentos foi com Bianca Lamblin, 

autora de Memórias de uma moça mal comportada (2009), apresentando essa outra face de 

Beauvoir no livro. (HEILBORN, 1999).  

Seria possível imaginar que Beauvoir teria um relacionamento tido como tão 

libertário das amarras sociais sem os estudos sobre a condição da mulher? Será que exemplos 

                                                           
74 Em referência à sua autobiografia.  



140 
 

como os dela não se tornaram emblemáticos dentro do campo de estudos feministas e de gênero 

de paradigmas a serem seguidos nos comportamentos e relacionamentos afetivo-sexuais? Será 

que pesquisadores de gênero tendem a ter relacionamentos tidos libertários como os de 

Beauvoir? De acordo com Rago (2004), “[...] a feminista abrigaria uma subjetividade libertária, 

capaz de demarcar os limites entre os seus interesses pessoais e os do público, ao contrário da 

personalidade narcisista e egocêntrica, isto é, daquela que confunde e sobrepõe o privado no 

público.” (p. 8) 

Assim como Simone não aderiu ao feminismo logo em O Segundo Sexo. Rosa 

Luxemburgo, Emma Goldman e Maria Lacerda de Moura também não.  

Shulamith Firestone (1945 – 2012) tornou-se um ícone do feminismo radical na 

década de 60/70 e ficou conhecida pela obra A Dialética do Sexo (1970). Apesar do silêncio 

que envolve sua obra dentro do próprio feminismo, não é tão comentada quanto outras autoras 

e feministas citadas aqui, sua vida e sua teoria tem sido apropriada pelos discursos 

antifeministas. É tida como defensora do incesto, da pedofilia, do fim da propriedade privada e 

da família, com vistas à revolução comunista. É apresentada, geralmente, como uma mulher 

descuidada em sua aparência física e uma “guru” do pensamento feminista.  

Virginia Woolf, inglesa, nascida em 1882, é retratada por antifeministas como uma 

mulher com problemas psíquicos graves. Embora ela já na infância apresentasse acessos de 

loucura aos 13 (treze) anos de idade, crises de depressão crônicas após a morte da irmã75, o 

feminismo não teria sido a causa. Vale ressaltar que ela sofreu abuso sexual por parte dos meio 

irmãos aos 5 e aos 6 anos de idade e também na adolescência76. Teve uma morte trágica ao 

suicidar-se, em 1941. Tinha uma relação equitativa com seu marido que era um intelectual, 

inclusive, sensível aos direitos das mulheres. Em Esboço do passado (1939) faz referência ao 

abuso que sofreu.  

Frente às histórias de vida de feministas, por que deveríamos servir de parâmetro 

de vida? Somos humanas, imperfeitas, tanto quanto as antifeministas que lutam por parecer ter 

um casamento ideal, maridos perfeitos e amorosos, vidas privadas harmônicas, filhos bem 

sucedidos por conta de seus esforços pessoais como mães. A vida delas não parece ter tido 

deslize nenhum, incidente nenhum, parecem nem ser sequer reais. 

                                                           
75 Ver em: https://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2018/03/virginia-woolf-conheca-7-curiosidades-
sobre-escritora.html.  
76 Aprofundamento em: https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/00/12/17/specials/woolf-
desalvo.html.  
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Por sua vez, diversas pesquisadoras de gênero passaram por experiências de vida 

que as impulsionaram a desenvolver temáticas na área de gênero, como mostra a obra 

Depoimentos: trinta anos de pesquisas feministas brasileiras sobre violência. (GROSSI, 2006). 

Nela pesquisadoras da violência de gênero relatam suas aproximações com os estudos. 

Saffioti, feminista brasileira que é referência na área de gênero no mundo, 

responsável por introduzir os estudos de gênero em terras brasileiras, em entrevista à Revista 

Estudos Feministas, realizada por Becker e Mendes (2011), relata que durante o trajeto da 

escola até sua casa, era constantemente assediada nos transportes públicos, sendo uma vez, 

inclusive, seguida. A mãe dela dizia que os filhos tinham sido trocados, pois ela veio com 

espírito de homem e o seu irmão, com espírito de menina. Foi casada com um homem 

intelectual. De que modo essas experiências afetaram as pesquisadoras e as direcionariam a 

querer pesquisar temáticas na área de gênero? Em uma sociedade ocidental, na qual a 

heterossexualidade é a norma de sexualidade, a orientação sexual das pesquisadoras não 

levariam a pesquisar temáticas nessa área de estudos?  

Etayo (2010) produz uma tese de doutoramento em que, na medida em que 

pesquisava a violência de gênero praticada por homens, ela mesma foi vítima de uma violência 

masculina do seu parceiro durante sua pesquisa de campo. Ao passo que ela escrevia sobre isso, 

era um processo de autoanálise que ela mesma relatou na tese.  

Gayle Rubin, conhecida pelo artigo Tráfico de mulheres (2003), considerado o 

fundador do conceito de gênero, é lésbica. Gayle é antropóloga. O artigo tem inicio na segunda 

onda do feminismo. (BUTLER, 2003) 

Marilyn Stratern, é uma antropóloga britânica, com formação em Antropologia 

Social. Boa parte da sua vida foi dedicada aos estudos da sociedade melanésia. Em entrevista 

concedida ao Museu Nacional realizada por Eduardo Viveiros de Castro e Carlos Fausto, disse 

que antes de fazer seu trabalho de campo, casou-se ao final da graduação. Seu primeiro trabalho, 

do qual é o mais conhecido, é o Gênero da dádiva (1988), sendo por ela o livro considerado um 

produto feminista: 

 

Minha mãe foi uma feminista antes do feminismo. Nos anos 50, ela era professora de 

inglês, dava aulas de educação para adultos, ensinava sobre as mulheres e a arte, as 

mulheres na história e assim por diante, de modo que cresci tendo essas coisas por 

evidentes. Quando o feminismo aconteceu, tornei-o igualmente como natural; ele 

parecia apenas se encaixar, digamos assim, no que eu já estava fazendo... 

(STRATERN, 1999, s.p.) 
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Raewyn Connel, também ícone dos estudos de gênero (especificamente: 

masculinidades), tornou-se uma mulher transexual após a morte de sua companheira, Pam 

Bentom, que era ativista dos movimentos feministas na Austrália. Ao ser acometida por um 

câncer de mama, Pam teve que, consequentemente, frequentar consultórios de médicos 

oncologistas. Ouvia discursos como: se a mulher usasse os seios para sua função primordial, 

não seriam tão acometidas pelo câncer de mama. 

Judith Butler considerada por antifeministas como a fundadora dos estudos queer. 

Os antifeministas tem dado acento especial ao fato de ela ser lésbica, à sua orientação sexual e, 

supostamente, a procurar difundir o “lesbianismo”77 no mundo.  

Paul Beatriz Preciado, é filósofa feminista transgênero. Seu livro mais conhecido é 

Manifesto Contrassexual (2002). Em uma de suas obras ela relata a autodministração de 

testosterona, em Testo Yonque (2008).  

Bell Hooks, feminista norte-americana negra relata:  

 

Minha crítica persistente foi construída por minha condição de membro de um grupo 

oprimido, por minha experiência com a exploração e a discriminação sexistas e pela 

sensação de que a análise feminista dominante não foi a força que moldou minha 

consciência feminista. [...] Minha consciência da luta feminista foi estimulada pela 

circunstância social. Tendo crescido em uma família negra do sul dos Estados Unidos, 

de classe trabalhadora e dominada pelo pai, eu vivenciei (como aconteceu com minha 

mãe, minhas irmãs e meu irmão) diferentes graus de tirania patriarcal, e isso me 

deixou com raiva – deixou-nos todos com raiva. A raiva me fez questionar a política 

de dominação masculina e me permitiu resistir. socialização sexista. Frequentemente, 

as feministas brancas agem como se as mulheres negras não soubessem que a opressão 

machista existia at. Elas expressarem a visão feminista. Elas acreditam estar 

proporcionando às mulheres negras “a” análise e “o” programa de libertação. Não 

entendem, não conseguem sequer imaginar, que as negras, assim como outros grupos 

de mulheres que vivem diariamente em situações de opressão, muitas vezes adquirem 

uma consciência sobre a política patriarcal a partir de sua experiência de vida, da 

mesma forma com que desenvolvem estratégias de resistência. [...] O entendimento 

que eu tinha, aos treze anos, sobre a política patriarcal criou em mim expectativas em 

relação ao movimento feminista que eram bem diferentes das de jovens brancas de 

classe média. Quando entrei na minha primeira aula de estudos de mulheres na 

Universidade de Stanford, no início dos anos 1970, mulheres brancas estavam se 

deleitando na alegria de estar juntas – para elas, era uma ocasião importante e solene. 

Eu nem conhecera uma vida em que as mulheres n.o estivessem juntas, em que as 

mulheres não tivessem se ajudado, protegido e amado profundamente. Eu não 

conhecia mulheres brancas que fossem ignorantes em relação ao impacto da raça e da 

classe sobre sua condição e sua consciência sociais. (As mulheres brancas do Sul 

costumam ter uma perspectiva mais realista sobre o racismo e o classismo do que as 

mulheres brancas de outras áreas dos Estados Unidos.) Eu não sentia empatia para 

com mulheres brancas que afirmassem que eu não poderia esperar que elas 

conhecessem ou entendessem as experiências de vida das mulheres negras. Apesar da 

                                                           
77 Termo indiscriminadamente usado por antifeministas e ativistas antigênero. Por isso escrito entre aspas, para 

marcar um distanciamento teórico e político do termo por parte da pesquisadora.  
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minha origem (morando em comunidades racialmente segregadas), eu sabia sobre a 

vida das mulheres brancas, e, certamente, nenhuma branca morava em nosso bairro, 

frequentava as nossas escolas ou trabalhava em nossas casas. (HOOKS, 2015, p. 203 

- 204) 

 

Continua: 

 

Em 1981, matriculei-me em uma disciplina de pós-graduação sobre teoria feminista, 

onde nos foi dada uma lista de leituras que continha textos de mulheres brancas e 

homens brancos e de um homem negro, mas nenhum material de mulheres negras, 

índias, hispânicas ou asiáticas. Quando critiquei esse descuido, as mulheres brancas 

se dirigiram a mim com uma raiva e uma hostilidade tão intensas que eu tive 

dificuldade de continuar a frequentar as aulas. Quando sugeri que o propósito dessa 

raiva coletiva era criar uma atmosfera na qual me seria psicologicamente insuportável 

falar em discuss.es em sala de aula, ou mesmo assistir as aulas, elas me disseram que 

não tinham raiva, que eu era a .nica que estava com raiva. Semanas após as aulas 

terminarem, recebi uma carta aberta de uma estudante branca reconhecendo sua raiva 

e expressando arrependimento por seus ataques. (HOOKS, 2015, p. 205) 

 

Virginie Despentes, em Teoria Kink Kong (2007), faz um relato autobiográfico 

sobre sua experiência com o feminismo. Ela coloca-se numa posição marginal ao feminismo 

francês que, segundo ela, está dominado desde os anos 70 por  

 

[...] blancas burguesas heterosexuales procedentes de culturas religiosas. Creo que 

ellas pusieron mucho empeño en apartar del 

feminismo a todas aquellas que no eran lo bastante correctas. Creo que estaban muy 

interesadas en entenderse con los hombres dirigentes, que fueran maridos o colegas 

de trabajo. También, todo hay que decirlo, hubo una reacción 

extremadamente fuerte por parte de los intelectuales franceses hombres, 

para  ridiculizar el feminismo y 

minimizar su interés.”78  

 

É uma entrevista em espanhol com ela sobre o livro. Quando se fala que feministas 

desejam ser homens, temos Despentes para rebater:  

 

Lo que está claro, es que si hubiera nacido hombre yo no estaría contento. Sorprende 

ver la cantidad de hombres que dan la impresión de vivir aferrados de ese modo a su 

argolla de masculinidad. Se trata en todo caso de una amputación emocional 

brutal,constante y de lo más exigente. 

 

                                                           
78 Fonte: http://www.alasbarricadas.org/noticias/?q=node/7170 

 

http://www.alasbarricadas.org/noticias/?q=node/7170
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Quando questionada sobre sua escrita autobiográfica, fala que:  

 

No, la escritura no es liberadora y menos aún terapéutica. Pero funciona como si 

pusieras las cosas en orden y les dieras forma, es decir, como una lucha contra el 

caos. Escribir, es pasar forzosamente del caos al orden, incluso para mí que escribo 

dándome golpes un 

poco contra todo. Pero el hecho de escribir sobre la violación, por ejemplo, no me 

parece que sea nada terapéutico o algo que pueda aliviar. Al contrario, es realmente 

como abrirse las tripas. Hay una mística en todo ello, creo que ha habido libros de 

otros que me han ayudado mucho. Por eso creo que los míos pueden acompañar a los 

demás. Es ciertamente lo mismo que creer en Dios: debe haber una recompensa, pero 

no la tendremos en este mundo. Sin embargo el hecho de creer en ello es una fuerza 

en sí misma. 

 

Mesmo quando os objetos de pesquisa dentro do campo de estudos feministas não 

são autobiografias, assemelham-se a autobiografias. As pesquisadoras encontram modos de 

falarem de si, de suas experiências. Ainda que possa não ser o objetivo de algumas delas, suas 

experiências tornam-se coletivas porque rebatem em outras mulheres, sobretudo, 

pesquisadoras. Ora, “[...] qualquer reflexão cientifica é, também, autobiográfica já que qualquer 

possibilidade cognoscente situa-se ao longo das trajetórias dxs sujeitxs – afinal, as ciências não 

são ‘entidades fantásticas’ ou ‘truque dxs deusxas, mas construções humanas.”79  

Despentes (2019) fala de uma posição na qual se reconhece mais como king kong 

do que Kate Moss:  

 

[...] Yo soy ese tipo de mujer con la que no se casan, con la que no tienen hijos, hablo 

de mi lugar como mujersiempre excesiva, demasiado agresiva, demasiado ruidosa, 

demasiado gorda, demasiado brutal, demasiado hirsuta, demasiado viril, me dicen. 

(p. 8-9).  

 

Ela escreve para mulheres e homens que fogem aos padrões de normalização, tais 

como ela. Porque essas mulheres idealizadas, simplesmente, devem não existir.  

Roxane Gay, autora do livro Má feminista (2016, p. 141-150), faz um relato 

autobiográfico no trecho do livro, intitulado Pelo que ansiamos. Cada linha do referido capítulo 

é dolorosa para quem lê. Teve um relacionamento abusivo. Levada a um local ermo pelo 

namorado, rodeado por florestas, foi abusada sexualmente por todos os colegas dele e ele.  

                                                           
79 Extraído do parecer do exame de qualificação desta tese de doutoramento. Autoria da professora Vivian Matias.  
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[...] Os atos de ler e escrever sempre me arrancaram das experiências mais sombrias 

de minha vida. Histórias tem me oferecido um lugar onde me perder. Elas tem me 

permitido lembrar. Tem me permitido esquecer. Tem me permitido imaginar finais 

diferentes e mundos melhores. (GAY, 2016, p. 149) 

 

Os feminismos são esses discursos que nos fazem perceber que outras mulheres 

também passam/passaram o mesmo. Podem ser redes de apoio feminino mutuo; também podem 

ser tráfego de denúncias.  

Como as experiências com os feminismos vão afetando a vida das pesquisadoras? 

Suas vidas particulares e públicas, na Academia? Como suas trajetórias de vida vão 

direcionando essas pessoas a questões sobre gênero e feminismos? 

A campanha #meuamigosecreto, no facebook e no twiter, ganhou visibilidade 

nacional. “[...] Nossa intenção foi chamar atenção para o machismo daqueles que nos são 

próximos, desmistificando a noção de que nossos agressores são sempre pessoas 

desconhecidas.” (NÃO ME KHALO, 2016, p. 14-15). Essa campanha trouxe para o âmbito da 

internet também diversas vivências de mulheres com violências de gênero sofridas no âmbito 

privado.  

 

4.2 Com a palavra: as interlocutoras 

 

Primeiro é preciso dizer o que se está entendendo aqui por trajetórias. As trajetórias 

biográficas, profissionais e acadêmicas estão profundamente entrelaçadas na história de vida 

desses sujeitos. Contudo, decidimos separar esses âmbitos da vida cotidiana em tópicos de 

forma a compreendermos melhor esses três emaranhados da vida: “Trajetórias biográficas”, 

“Trajetórias acadêmicas” e “Trajetórias profissionais”. Decerto que essas “linhas da vida” 

acontecem paralelamente e ao mesmo tempo se entrelaçam, contudo tivemos que ordená-las e 

decidimos por escolher primeiro as trajetórias biográficas.   

O tempo é como uma linha, com meio e fim. Nos remetemos à nossas vidas como 

narrativas que tiveram um início, um meio e que terão um fim: 

 

[...] fazemos de nossa vida uma historia. É a narrativa que confere papéis aos 

personagens de nossas vidas, que define posições e valores entre eles; é a narrativa 

que constrói, entre as circunstancias, os acontecimentos, as ações, as relações de 
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causa, de meio , de finalidade; que polariza as linhas de nossos enredos entre um 

começo e um fim e os leva para sua conclusão; que transformaa relação de sucessão 

dos acontecimentos em encadeamentos finalizados; que compõe uma totalidade 

significante, na qual cada eveto encontra seu lugar, segundo sua contribuição na 

realização da historia contada. É a narrativa que faz de nos o próprio personagem de 

nossa vida; é ela , enfim, que dá uma historia a nossa vida: ao fazemos a narrativa de 

nossa vida porque tems uma historia; temos uma historia porque fazemos a narrativa 

de nossa vida. (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 37) 

 

As interlocutoras aqui são de distintas gerações pessoais e acadêmicas, mais 

precisamente, graduadas na década de 1990 e 2000. Nem todas estiveram vinculadas a 

laboratórios de estudos e pesquisas de gênero, pois muitas delas, na década de 90 não 

dispunham de laboratórios de estudos de gênero. Os professores que chegaram a orientá-las em 

suas monografias de graduação ou mesmo dissertações de mestrado não eram professores da 

área de estudos.  

Foram realizadas 16 (dezesseis) entrevistas. Por estar inserida no campo de estudos 

de gênero, tenho proximidade com diversas pesquisadoras da área, tendo sido possível convidar 

essas colegas para serem interlocutoras dessa pesquisa de campo.  

A ideia inicial era ter uma amplitude maior de entrevistadas. Não apenas na área do 

Serviço Social ou de Sociologia, mas também na Educação, na História, na Economia 

Doméstica. Contudo, muitos e-mails enviados ficaram sem resposta. Ou então muitos encontros 

agendados nunca puderam acontecer em decorrência de sucessivos imprevistos por parte das 

possíveis entrevistadas. Outras possibilidades de entrevista surgiram no caminho, contudo, em 

um momento de finalização da pesquisa de campo.   

De um modo geral, das 16 entrevistadas, 13 eram mulheres e 3 homens, como assim 

identificavam-se em relação à identidade de gênero. Apenas um identificou-se como queer. No 

que tange à orientação sexual, 2 mulheres bissexuais, 12 mulheres heterossexuais, 2 homens 

homossexuais e um heterossexual.   

Inicialmente busquei defini-las de acordo com a forma mais tradicional: 

apresentando nomes fictícios de modo a preservar suas identidades, iniciar pelos dados mais 

gerais, como idade, estado civil, área de formação e pós graduação. Contudo, parecia-me que 

nenhuma descrição que eu fizesse conseguia representar minhas interlocutoras. Tudo parecia 

pouco ou injusto na minha descrição. Sendo assim, contei com a colaboração delas mesmas 

para se apresentarem aqui. Nesse sentido, pedi que cada um escrevesse um pequeno texto 
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autobiográfico que as descrevessem. Contudo, nem todas responderam à minha solicitação, 

apenas três.  

Os nomes que empreguei para preservar-lhes a identidade são fictícios. 

Representam a forma como as vejo, a partir da minha experiência com elas. Decerto, então, que 

uma visão parcial e que posso cair em uma redução, mas um risco inevitável.  

No primeiro bloco de perguntas do roteiro de entrevista, vinheram as questões sobre 

sexo, identidade de gênero e orientação sexual. Logo, quando trouxer á frente esses temas, 

foram respostas, autodesignações das próprias interlocutoras.  

A primeira interlocutora dessa pesquisa foi uma professora universitária que 

chamaremos aqui de “Razão na emoção”. Esse designativo porque me parece uma mulher que 

sabe racionalizar a emoção. Tudo na devida medida. Essas duas porções de humanidade, razão 

e emoção parecem muito bem dosadas nela.  

O espaço da entrevista ocorreu no próprio local no qual trabalhávamos como 

professoras universitárias, mais precisamente na sala dos professores, pois tínhamos o costume 

de chegar mais cedo e ficarmos horas sozinhas conversando antes do início das aulas. E1a tinha 

28 anos de idade à época, considerou-se branca e relatou que não tinha religião. Heterossexual, 

estava em união estável à época. Sua formação era em Serviço Social pela UECE. Estudou na 

monografia o tráfico internacional de mulheres e no mestrado em políticas públicas na UECE 

continuou com a mesma temática.   

A segunda interlocutora, Poesia, também uma grande amiga. O termo para referi-

la no texto se dá porque é uma pessoa poética. Não daquelas que escrevem poesias, mas porque 

exala poesia em sua humanidade. Sempre com um verso de uma canção, uma frase ou um 

poema em nossas conversas que alumiam um pouco a vida.  

Pude entrevista-la numa sala de orientações de alunos de graduação, na mesma 

faculdade na qual trabalhávamos. Ela tinha x anos de idade, estava solteira, heterossexual, 

morava com a mãe, uma das irmãs e a sobrinha de 15 anos de idade. Sua formação foi em 

Serviço Social na UECE e seu mestrado em Avaliação de Políticas Públicas na UFC. Seu tema 

de monografia versou sobre mulheres inseridas em contextos de violência doméstica, 

especificamente, a ruptura da relação conjugal violenta e na pós-graduação continuou com o 

mesmo tema da violência, focando na autonomia financeira dessas mulheres.  
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O D. foi o terceiro entrevistado. Sempre está a quebrar paradigmas, parâmetros em 

seus discursos. Gosta de afrontar, de questionar discursos. O “D” não foi apenas uma limitação 

do meu interlocutor, mas a própria expressão “D” para referi-lo parte de uma noção de que, no 

meu entender, seria impossível defini-lo por uma palavra, pois ele é a própria transgressão das 

palavras. Assim ele se definiu:  

 

Professor queridinho, quarentão (mas não aparenta), "rapaz-velho", divide o 

apartamento com 5 gatos. Meio desligado das coisas e bastante curioso. Assiste tevê 

enquanto acessa internet. Tem pilhas de coisas para ler, mas não sabe bem por onde 

começar. (D.) 

 

A entrevista com D. foi realizada no próprio local no qual trabalhávamos também 

como professores universitários, numa sala reservada para orientação de alunos da graduação. 

Ele tinha 39 anos de idade e estava solteiro. Sua formação também foi em Serviço Social, cujo 

tema de monografia foi acerca do movimento LGBT. Seu mestrado em políticas públicas na 

UECE foi sobre os michês e a relação com a polícia.  

Do sexo masculino, assistente social, professor universitário de uma faculdade 

privada de ensino em Fortaleza e trabalhava numa instituição de representação da sua categoria 

profissional. Sua orientação sexual era homossexual. Por sua vez, nascido numa família 

profundamente religiosa, adeptos da religião evangélica Adventista do Sétimo Dia. Seu pai era 

filósofo e a mãe servidora pública (auxiliar de enfermagem). Conta que o seu primeiro contato 

com uma leitura de gênero foi assim: 

 

Sempre muito curioso, pegava os livros do meu pai para ler. O meu primeiro contato 

com o conceito de gênero se deu antes mesmo da Academia e foi na biblioteca do meu 

pai, com o livro Mulher, objeto de cama e mesa80. Fiz Serviço Social e meu mestrado 

foi sobre o tema da prostituição masculina. As leituras de sexualidade, com interfaces 

com gênero, me fizeram entender melhor minha sexualidade. Apesar de minha família 

não saber abertamente que sou homossexual, nunca ter havido um momento no qual 

eu me revelei ou que chegaram a perguntar, eles sabem. Ora ou outra escuto algumas 

falas preconceituosas, mas até devido à minha idade, eles me cobram menos. (D.) 

 

Docência, uma jovem mulher de 27 anos de idade, heterossexual, casada com um 

músico, com uma filha de poucos meses de idade (ela engravidou durante o percurso de 

construção da tese de doutorado), cursou Serviço Social na UECE, foi bolsista do Projeto de 

Extensão Tutorial (PET) da UECE. Sua monografia versou sobre mulheres e 

                                                           
80 Muitos dos pesquisadores que contactei estavam em processo de qualificação ou defesa de suas dissertações ou 

teses e não puderam entregar o texto autobiográfico a tempo.  
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empreendedorismo. Seu mestrado foi em políticas públicas na UECE sobre as quadrilhas 

juninas e o doutorado em sociologia na UFC, sobre tradição e modernidade nas quadrilhas 

juninas do Ceará.  

O designativo de Docência se deu porque não consigo enxerga-la sem a sala de 

aula. A vocação docente acompanha seu preparo acadêmico.  

Resiliência, uma jovem pesquisadora de 26 anos de idade à época da entrevista, 

bissexual, em união estável com um companheiro há 7 (sete) anos. Cursou ciências sociais na 

UFC e mestrado e doutorado também em sociologia na UFC. Na graduação e no mestrado 

estudou temas na área da sexualidade. No doutorado tem como objeto de estudo o 

ciberfeminismo. Assim ela se descreveu: 

 

Meu nome é [...] 27 anos completos em 1 de junho, portanto, do ano de 1989. Sou 

geminiana, não tão ligada à astrologia, mas acabo acreditando sempre que leio sobre 

meu signo pois muito do que leio acabo me identificando. Sou filha única, o que é um 

fato ambíguo sobre mim: bom e ruim. As vezes penso que a minha infância poderia 

ter sido melhor se tivesse outra pessoa para dividir experiências, lágrimas e alegrias. 

Por ter sido filha única, mulher, filha de um casal que não deu certo e criada por 

mulheres – as tias maternas -, sempre fui muito presa. Minha mãe não admitia muito 

que eu tivesse amizade com meninos e não suportava a ideia de que eu namoraria, 

casaria ou, até mesmo, menstruasse, até o começo da adolescência. Em contrapartida, 

minha família sempre me incentivou com relação aos meus estudos. A vida toda 

estudei em escola particular e tive a oportunidade de cursar um cursinho pre vestibular 

em escola particular, também. Disso não posso reclamar, pois ao passo que meus 

estudos sempre estavam em primeiro lugar, não fui criada para afazeres domésticos, 

como muitas meninas o são, e isso também não posso reclamar. Talvez por esse 

direcionamento desde pequena, embora sempre presenteada com brinquedos que 

remetiam à afazeres domésticos, bebes e bonecas – que acabam por ter, de certa forma, 

a função de preparar a menina para a maternidade e para a vida doméstica – tive 

algumas experiências na vida adulta que me cobraram isso, embora eu não ache justo. 

Gosto de cozinhar, embora nunca o tenham me incentivado ou deixado que eu o 

fizesse, e sonho em cuidar da minha própria casa. Não sei mais se quero ser mãe, 

embora meu “noivorido” queira ser pai. Desde muito nova, também talvez em 

decorrência da criação que tive, desenvolvi uma depressão e pensamentos suicidas, 

acredito que a partir dos 12 anos de idade. A isso devo a infância na qual sofri muito 

bullying – na minha época não trazia esse nome – por sempre ter sido gordinha e 

muito quieta. Sou muito tímida e tenho problemas em me relacionar com as pessoas, 

acho que não tenho facilidade para fazer e manter amizades, sou inconstante, mas 

tenho tentado melhorar isso. Acho que tive uma adolescência dentro do esperado pelas 

pessoas próximas, mas nunca me senti totalmente confortável em casa e nem com as 

amizades que tinha. Para mim sempre foi mais fácil escrever e por muito tempo sonhei 

em publicar um livro – até cheguei a começar uma história e não conseguia pensar em 

outra coisa, mas como até metade da minha adolescência eu tinha problemas com 

levar as coisas que começava até o fim, acabei abandonando o plano e jogando tudo 

no lixo – e é também por isso, eu acho, que não sou muito boa com palavras e 

demostrar sentimentos. Por muito tempo me achei muito óbvia e transparente, mas 

hoje vejo que sou o oposto, e gosto disso, pois quando a gente é transparente demais 

nos machucamos mais e isso me fazia sentir nua o tempo todo. Conheci meu atual 

“noivorido” quando tinha 15 anos, foi por telefone. Na época não me preocupava com 

os riscos, não tinha muito ideia do mal que as pessoas podem causar ao outro e por 

ser tão presa, acho que acabei ficando muito tempo alheia disso tudo que hoje temos 
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mais ciência com toda midiatização da violência. Pois o conheci em agosto por 

telefone, novembro pessoalmente e quatro meses depois, estávamos namorando. No 

começo foi escondido, pois não sabia como dizer pra minha mãe, que quando 

descobriu, fez da minha vida um inferno, mas depois cedeu. Hoje, onze anos depois, 

exige que ele o chame de mãe. Por muito tempo tive problemas em aceitar deixar a 

adolescência – acho que ainda tenho -, mas hoje vejo que é um processo normal e 

dolorido pra muita gente. Ainda hoje tenho problemas em aceitar as burocracias da 

“vida adulta” e isso me derruba de vez em quando, mas percebi que o mundo não 

espera pela gente. Continuo lutando contra a depressão, agora ansiedade e pânico – 

que eu mesma diagnostiquei porque resisto a ir a algum profissional que o faça -, 

lutando contra mim mesma e vivendo essa sensação de que preciso de um lugar só 

meu que eu possa finalmente ser. (RESILIÊNCIA) 

 

Tivemos a oportunidade de uma segunda entrevista de modo a rever a primeira. Na 

segunda, ela se declarou com a identidade de gênero feminina cis. Admitiu que não sabia se era 

bissexual, pois não gostava de se enquadrar, fato que havia omitido na primeira entrevista. Após 

a primeira entrevista, passou a morar com o namorado, fato que estava reverberando em sua 

tese de diversos modos. Chamei-a assim no texto porque a vida vai dando motivos para que ela 

se abandone. Contudo, lá está ela, levantando, resistindo, escrevendo e reescrevendo a si 

mesma.  

        Resistência, sexo feminino, à época com 41 anos de idade, parda (autodesignativo), 

orientação heterossexual, socióloga, professora universitária, pós-graduanda, ocupava cargo de 

liderança num partido político de esquerda e era atuante/militante no movimento feminista e 

passou também a ocupar posteriormente à entrevista uma Secretaria de governo vinculada à 

educação. Tinha uma filha e era solteira, mas mantinha um relacionamento estável há anos. 

Resistência pois uma mulher aguerrida, de luta nas ruas, nos microfones, nos partidos, que não 

foge aos embates.  

Desconstrução, 25 anos de idade, graduado em Publicidade e pós-graduando em 

Comunicação. Assumia uma identidade de gênero queer.81 Sua graduação, em Publicidade e 

Propaganda e a monografia versou sobre o gênero feminino no filme Foi Apenas um sonho. 

Nascido numa família com 4 filhos, sendo 3 homens e uma mulher. Os pais nunca foram 

casados. O pai tinha outras três mulheres além da mãe dele, que era a segunda. Sua mãe é dona 

de casa e o pai um pequeno empresário. Desconstrução considerou-se drag queer e realiza 

performances queer na universidade e pesquisa a si mesmo no mestrado:  

 

                                                           
81 Queer é um termo inglês comumente utilizado para referir-se a gays e lésbicas de forma pejorativa. O movimento 

homossexual passou a utilizar essa nomenclatura para ressignificá-la. (BUTLER, 2001) 
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Venho de uma educação extremamente patriarcal. Meu pai agredia minha mãe quando 

era criança, tanto física quanto verbalmente. Ela vinha do interior, criada nessa cultura 

do patriarcado, em que a melhor coisa que ela ia conseguir é um homem para sustentá-

la. (DESCONSTRUÇÃO) 

 

Desconstrução porque mescla elementos masculinos e femininos e mesmo 

andrógenos em sua performance de gênero. Quebra no olhar porque impossível coloca-lo em 

uma “caixinha de gênero”. É difícil ler sua figura apenas pelo masculino ou pelo feminino.  

Razão, 25 anos de idade, sexo masculino, heterossexual, solteiro, negro. Graduado 

em História pela UFC. Compunha o laboratório de estudos de gênero do curso de História da 

UFC. Sua dissertação, na área de História, versava sobre a participação feminina nos 

movimentos contra a ditadura militar. Passou a namorar durante o decurso temporal da tese e, 

possivelmente, isso me levaria a outros dados também. Razão porque um homem de uma 

perspicácia invejável. Capaz de captar e repassar com simplicidade fragmentos de textos 

densos.  

Felicidade, sexo feminino, orientação bissexual, casada. Sua formação em ciências 

sociais na UECE, cursou o mestrado na Ecole des Hautes Études em Sciences Sociales e o 

doutorado em andamento na Unicamp. Desde a monografia estuda a prostituição feminina em 

Fortaleza.  Felicidade porque seu riso solto nas redes sociais se espalha. É como se pudesse 

captar um pouco daquele momento vivido daqueles fragmentos de virtual.  

Simplicidade. Chamada assim porque parecia levar a vida de modo muito simples, 

simplificando tudo que parecida difícil no cotidiano. Do sexo feminino, historiadora e casada 

com um historiador, orientação heterossexual, mãe à época de uma pequena de 5 anos de idade, 

professora universitária em instituições de ensino privado em Fortaleza. Cursou História na 

UFC.  

         Materna, historiadora, 41 anos de idade à época da entrevista, identidade de gênero 

feminina, cor de pele parda (autodeclarada), religião umbanda, morava com marido e os três 

filhos, casada também com um historiador, professora universitária e trabalhava num centro 

cultural em Fortaleza. Mãe de três pequenos, dois meninos e uma menina. Havia pesquisado na 

graduação e na pós graduação (mestrado) a moda feminina na década de 30.         Materna 

porque impossível pensa-la dissociada dos filhos e sem a forma alternativa como lida com a 

maternidade. Pela forma como lida com os tabus: cores, apetrechos, etc. 
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Beleza negra, uma jovem negra, de 26 anos de idade, empoderada, do sexo 

feminino, heterossexual, solteira. Formada em Moda na UFC, estava concluindo a dissertação 

de mestrado sobre a moda masculina. Ela assim se apresenta: 

 
Atualmente, não tem como falar de mim sem mencionar o feminismo, principalmente 

o negro, pois, conforme já havia relatado, este movimento tão evidente em nosso 

cotidiano tem trazido mudanças não só na “vida externa” como também na vida 

íntima, na minha vida íntima. Me fez perceber a relevância da Gabriela de ontem, para 

que eu me tornasse a Gabriela de agora, para que eu me tornasse a mulher que sempre 

quis ser, para que eu amasse cada vez mais essa mulher que venho conhecendo todo 

dia, respeitando suas vontades e desejos.  

Me inspiro muito nas mulheres negras e transsexuais, pois as primeiras têm as cores 

e forças mais lindas e empoderadas desse universo, e o cabelo? Sem comentários, meu 

cabelo é TUDO, ele sou eu, e as segundas me ensinam o jeito despachado, autêntico 

e divertido de encarar a vida, de ter amor-próprio. Eu sei que somos iguais, mas somos 

MULHERES, temos a nossa beleza, o nosso amor e vigor.  

Sou daquelas que ama os contrastes, as coisas indefinidas, para que definir tudo se 

isso me causa tanta ansiedade que faz mal? Então, desisti de procurar definição para 

tudo, o que vale é a sensação maravilhosa que as indefinições causam em nossas vidas. 

Amo o doce, o salgado, a lua, o sol, a chuva, o céu bem azul às 7 horas da manhã, o 

colorido doce e forte do pôr-do-sol de cada dia, a imensidão azul-esverdeada do mar 

que tanto me tranquiliza.  

Sou aquariana com doses fortes de câncer, peixes e gêmeos. Sou espiríta, mas acredito 

em todas as crenças, energias e em todos os deuses, aliás, nós somos energias. Amo 

escrever textões, o hábito de escrever em diários e a dissertação me fizeram descobrir 

esse novo amor, postar fotos de “look do dia”, mas saiba que moda não é só isso. Amo 

músicas e filmes dos anos 80, são as melhores, pois tenho preguiça para filmes e 

músicas pseudo-hipster-cult-bacaninhas. 

Acho possível se encantar por todas as pessoas mesmo acreditando que amamos só 

uma. Não sou uma pessoa muito família, de declarar no facebook que “família é tudo”, 

mas eu sei das pessoas que amo, tenho dado preferência em amar, pois gostar, para 

mim, é vazio, superficial, não me salva da apatia que me persegue em alguns 

momentos. Sim, sou uma pessoa de alegrias e tristezas, de bem e mal, amor e ódio, da 

voz e do silêncio e não me sinto como duas pessoas, me sinto cada vez mais eu em 

mil, em infinitas e árduas desconstruções e, consequentemente, constante construção. 

(BELEZA NEGRA, em 09/06/2016) 

 

Beleza negra porque uma preta que exalta a beleza da mulher negra.  

Intensidade, branca, casada, mãe de uma menina de 3 anos de idade, assistente 

social num grande hospital de Fortaleza, no setor de obstetrícia, professora universitária no 

ensino privado e com um doutorado em Sociologia na UFC em curso. Na graduação em Serviço 

Social na UECE estudou a construção social das identidades femininas de mulheres pobres de 

uma comunidade em Fortaleza. No mestrado estudou as beneficiárias do Bolsa Família e no 

doutorado as avós que assumem a maternidade de suas filhas.  

Intensidade parece-me uma mulher que não consegue viver a vida de um modo 

morno. Vive e sente intensamento tudo e todos.  
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Alegria, casada, mãe de uma menina, assistente social, professora universitária. 

Estudou desde a graduação o feminino e a religiosidade. Alegria porque uma das características 

marcantes dela é o sorriso, que invade e contagia o ambiente no qual esteja.  

Ciência, professora titular de universidade pública de Fortaleza, do curso de Serviço 

Social, militante feminista, casada com um professor universitário. Uma vida dedicada à 

ciência, à Academia e aos laboratórios.  

Vermelha rosa, professora universitária de unversidade pública de Fortaleza, curso 

de Serviço Social, casada com um médico, mãe de um menino. Sua performance feminina 

atrelada a aparatos como rosas no cabelo, o vermelho no batom, colares. Uma cor sempre se 

destaca nela. Nunca a vi neutra.  

Leveza, professora universitária na área de Letras em uma universidade pública de 

Fortaleza. Casada, heterossexual. Retratada como o oposto do que é. Uma pessoa leve e 

humilde. Escolhe misturar-se quando poderia não fazer. Escolhe ouvir quando poderia não fazer 

também.  

          Apresentadas as interlocutoras, partiremos, então, para a analise de suas 

trajetórias. Inicialmente, a trajetória biográfica que deslinde a descoberta por parte delas da 

identidade de gênero e orientação sexual. Posteriormente, foi necessário desmembrar a 

trajetória biográfica em elementos que foram marcantes em suas falas, tais como a divisão 

sexual do trabalho doméstico, a educação dos filhos e as mulheres que passearam em suas 

historias de vida.  

 

4.3 A descoberta da identidade de gênero e da orientação sexual: a trajetória biográfica 

dos sujeitos 

“Estou espremida entre duas gerações: quis ter autonomia e liberdade e, ao mesmo 

tempo, senti que não era capaz de assumir isso integralmente porque queria viver da 

maneira clássica, da maneira como aprendi e como gostaria talvez de viver [...]” 

(Entrevista de Jean-Pierre Faguer em A Miséria do Mundo – Pierre Bourdieu)  

 

Jamais atingimos o vivido (DELORY-MOMBERGER, 2008), nem mesmo aqueles 

que relatam suas próprias histórias. Aqui estão fragmentos desse vivido e interpretações que os 

sujeitos dão para eles. O acesso ao cotidiano desses sujeitos se deu mediado pelas suas 

narrativas nas entrevistas. É sobre o cotidiano que se volta essa sessão do texto, ou seja, sobre 
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a organização do trabalho e da vida privada (sobre como o trabalho doméstico é realizado); os 

lazeres e o descanso, a atividade social, o intercambio e a purificação82, essas as estruturas da 

vida cotidiana. (HELLER, 2004).  

O amadurecimento começa por grupos. De um modo geral, na família, na escola, 

nas pequenas comunidades. São esses grupos que irão realizar a mediação desse indivíduo com 

os costumes, as normas e a ética de outras integrações ainda maiores. (HELLER, 2004). Nosso 

foco é nas mediações de gênero que se produzem entre individuo e sociedade, no modo como 

esses indivíduos acessarão os costumes de gênero, as normas de gênero e a ética em torno do 

gênero. Esses grupos são os primeiros nos quais se produzem/assimilam os aprendizados de 

gênero. Aí se produzirão os primeiros gatilhos emocionais que acionarão as pesquisas de gênero 

futuras. A escrita é apenas um dos caminhos de repensar criticamente essas noções de gênero 

incorporadas. Outras práticas sociais também são formas de repensá-las também.  

A família “[...] impõe amiúde obrigações contraditórias, seja em si mesmas, seja 

em relação às condições oferecidas à sua realização. Ela está no princípio da parte mais 

universal do sofrimento social [...]” (BOURDIEU, 2012, p. 591). Os grandes problemas sociais 

com os quais nos defrontamos tem origem social na família.  

Fomos escavar lá na família, desde a primeira infância dos pesquisadores, 

elementos que pudessem evidenciar as primeiras inquietações/desassossegos com as questões 

de gênero. Ora, “O feminismo está aí para ajudar as pessoas a se perguntarem sobre os jogos 

de poder envolvidos em sua própria vida.” (TUBURI, 2018, p. 29) 

Na vida adulta desses sujeitos, queríamos entender a conciliação entre trabalho 

doméstico e trabalho acadêmico. Mais que uma conciliação de tempos, de horários, era uma 

conciliação entre um saber que questiona a divisão sexual do trabalho e uma prática que ainda 

mobiliza mais as mulheres que os homens no espaço do lar. Não raras vezes via amigas 

pesquisadoras de gênero queixarem-se que o trabalho doméstico lhes pesava mais nas costas 

que em seus companheiros, apesar de muitos deles terem o perfil intelectual e acadêmico e, a 

priori, isso ser um facilitador para o entendimento dessas questões.   

Maternidade afirmou:  

 

                                                           
82 Não fica clara na obra o que ela entende, exatamente, por purificação. Sugere-se que sejam as experiências 

com a religiosidade.  
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[...] mas quando eu fiz trinta anos, eu [...] não queria mais [...] essa vida de [...] de 

bebedeira! e conclui a separação com trinta e dois.”. O companheiro era historiador. 

Gostavam muito de ir às farras no inicio da relação, mas isso foi perdendo o sentido 

para ela. De repente, os dois não olhavam numa mesma direção e decidiram 

amigavelmente pela separação conjugal. (MATERNA)  

 

Resiliência afirmou: 

 

Ele ve que isso me afeta muito [...] tendo que eu mesma tenho que fazer as coisas, tem 

me afetado bastante. Isso fica o tempo todo na minha cabeça [...] quando estou lavando 

louça, penso que não deveria estar lavando louça [...] Eu falo muito, toco nessa tecla 

[...] ele faz a faxina pesada: lavar o banheiro e passar o pano na casa [...] que o fato de 

tu passar o pano na casa [...] aí ele vai lavar a louça com raiva [...] ele não entendendeu 

ainda essa divisão [...] que não precisa ser uma divisão fixa [...] isso ta me afetando 

bastante [...] Ele evita conflito. O que pega mais é quem ta fora e dentro de casa. Ele 

faz o trabalho fora de casa. Tem muito conflito assim. (RESILIÊNCIA) 

 

O trabalho acadêmico para muitas mulheres é feito em casa, mas não é considerado 

um trabalho, a priori, doméstico. Este é aquele braçal, quase da ordem do automático. Já o 

trabalho de pesquisa envolve a questão intelectual, embora muitas vezes seja feito em casa.  

Segundo Vivian Santos (2016), o peso que tem o trabalho doméstico ainda é o fator 

que mais dificulta a inserção, a permanência e o reconhecimento das mulheres nas carreiras 

cientificas.  

O pressuposto inicial, antes de dar início às entrevistas, era o de que as tarefas 

domésticas seriam melhor divididas dentro de casa tendo em vista esse conhecimento pelo qual 

as pesquisadoras se apropriam na Academia sobre feminismos. Tendo, em sua maioria, 

parceiros que também levam vidas acadêmicas (professores, pesquisadores ou mesmo 

simpatizantes da causa feminista e das teorias de gênero), elas dividiriam melhor o trabalho 

doméstico com eles, algo que não se observou nas entrevistas. Em quase todos os relatos foi 

observada a sobrecarga em relação ao trabalho doméstico e ao cuidado com os filhos.   

Segundo Santos (2016) “Para firmar suas carreiras científicas, as mulheres 

necessitam de um esforço maior do que aquele realizado por homens.” (p. 805). Não só firmar 

carreiras, mas adentrar carreiras e mantê-las. A negociação acerca do trabalho doméstico nas 

pesquisadoras entrevistadas e seus parceiros era algo constante. Elas, costumeiramente, 

chamavam os companheiros à rotina do trabalho doméstico e do cuidado com os filhos (Razão 

na emoção.  
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Segundo Donzelot apud Santos (2016), a família tem sido rainha, mas também 

prisioneira do social e ainda das mulheres acadêmicas. Contudo, não podemos perder de vista  

também a dimensão dos afetos constituídos nas famílias. As mulheres cientistas e pesquisadoras 

ainda não fogem totalmente da carga mais pesada sobre elas. (SANTOS, 2016). 

A natureza corporal de homens e mulheres tende a ser injusta com as mulheres. As 

funções corporais as demandam mais, inevitavelmente. Ainda que em um plano ideal 

tivéssemos atividades de maternagem e paternagem bem delimitadas e divididas 

equitativamente, o amamentar cabe à mulher. Portanto, exige mais dela: demanda livre do 

aleitamento, laços afetivos que com isso se gestam que interpelam mais a mulher, um peito que 

é ferido nesse processo de aleitamento. Os seios que mudam, a vagina que muda, o corpo, 

enfim.   

Transitamos entre tipos ideais do ser cientista e pesquisadora. Deveríamos parar as 

vidas pessoais, racionalizar a vida. Tudo que diz respeito ao “doméstico” transforma-se em um 

complicador da vida profissional e acadêmica. Casamento, filhos, o lar em si. Como isso reflete 

nas escolhas acadêmicas das pesquisadoras e pesquisadores? Quando há oportunidade, por 

exemplo, de cursar bolsas sanduiche no exterior, o fazem? O que pesa nessa escolha?   

Partimos de um pressuposto inicial: as questões de gênero que se dariam na 

biografia desses sujeitos seriam profundamente marcantes para a descoberta dos estudos de 

gênero e feministas na Academia. As histórias de vida, a partir do histórico familiar e escolar e 

comunitário explicariam as trajetórias acadêmicas e profissionais.  

Esses sujeitos se tornariam mais sensíveis a essas temáticas quando adentrassem a 

Academia. O gênero estaria à flor da pele e essa sensibilidade seria despertada no universo 

acadêmico. Enfim, as trajetórias biográficas explicariam as trajetórias acadêmicas e 

profissionais que se desenrolariam posteriormente. Percebemos, porém, que nem sempre essa 

relação é linear e consequente: tornei-me uma estudiosa das relações de gênero porque tive 

elementos na infância que explicariam isso. A pergunta foi suscitada, porém para algumas delas 

não era uma escolha muito clara. Não se situava em uma relação de causa-efeito. A questão, 

em algumas das entrevistas, foi suscitada pela primeira vez na entrevista.  

Razão na emoção, em entrevista, conta que as primeiras inquietações que a 

remeteram na sua infância acerca das questões de gênero se deram na observação da relação 

que seus pais estabeleciam e também seus avós. Sua avó, quando longe do olhar do avô, era 
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uma mulher emocionalmente liberada. Na presença dele, tornava-se, mais uma vez, uma mulher 

mais retraída.  

Todos nós somos perpassados em nossas trajetórias de vida por um processo de 

generificação, ou seja, o processo pelo qual somos definidos a partir de um referencial de gênero 

que é heterossexual, binário: ou você é homem ou você é mulher (BUTLER, 2001). É o 

processo pelo qual nos definimos como “homem” ou como “mulher”, através de diversas 

instituições que trabalham nesse sentido, tais como a Medicina, a família, a igreja, a escola e o 

Estado, para citarmos apenas alguns exemplos mais tradicionais. No dizer de Lauretis (2011), 

essas instituições são “tecnologias de gênero” que vão moldando o ser homem e o ser mulher.  

Algumas instituições tem se tornado mais receptivas às discussões de gênero (como 

parte da Academia) e outros mais resistentes, como o Estado. Entre receptividades e 

resistências, todas as instituições são afetadas pelos discursos produzidos no campo de estudos 

de gênero/feministas, em maior ou menor proporção. Os sujeitos inseridos nesses contextos de 

pesquisa também são afetados, tanto pelo que se produz dentro do campo de estudos, quanto o 

que se produz fora dele, o anti-discurso.  

Quando pensamos os projetos de sociedade dos feminismos, pensamos alguns 

tensionamentos. Um dos dilemas das mulheres contemporâneas é viver em um limbo entre o 

tradicional e o moderno. As mulheres contemporâneas, e as pesquisadoras de gênero não fogem 

a isso, parecem estar imersas em um dilema: o contraste entre o modelo tradicional de mulher 

e o modelo do projeto feminista. Para este, espelha-se uma mulher forte, independente 

emocional e financeiramente nos relacionamentos afetivo-sexuais, com autonomia (que não é 

a mesma coisa de independência), desprendida, problematizadora, anti-racista, anti-

preconceituosa, uma mulher anti-tabu.  

Da mulher tradicional, o que se espera é o modelo de relacionamento conjugal, com 

filhos e com o trabalho doméstico sendo exercido sobremaneira por mulheres. Como juntar as 

duas coisas sem conflitos inerentes a isso? O peso que recai sobre nós é o de que é possível que 

essa junção se dê sem conflitos, de forma harmoniosa. Contudo, nunca será. O dilema da cultura 

contemporânea é não conseguir pensar o conflito como uma questão inerente ao ser humano. A 

questão não é romper o conflito, mas administrá-lo.  

Nas trajetórias misturam-se projetos de mundo e projetos individuais. Projetos de 

mundo entre gerações diferentes, modelos de sociedade entre o velho e o novo, o que se 
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conserva e o que se rompe. Estamos inseridas em vários campos sociais que nos interpelam de 

maneiras diferentes.  

A natureza parece deixar uma marca na mulher que lhe demanda mais carga do 

trabalho doméstico: a amamentação e o vinculo que emerge dela, entre mãe e filho, é apenas 

um dos aspectos.  

A identidade social de uma pessoa na cultura ocidental é formada a partir dos 

recortes de gênero/sexo, trabalho, cor e classe social. Esses são os principais referenciais que 

definem uma pessoa no mundo contemporâneo ocidental. Você só se torna um sujeito dentro 

da cultura a partir do momento em que você pode responder às questões: “Você é homem ou 

mulher?” (dimensão do que se considera sexo), “O que você faz?” (o que remete à dimensão 

do trabalho), “De onde você é?” (qual a sua origem de classe) e “Qual a sua cor?” (em referência 

às questões étnico-raciais).  

Contudo, o primeiro marcador social do indivíduo na sociedade ocidental tende a 

ser o gênero. Desde a ecografia feita numa mulher grávida com o fito de identificar o sexo do 

bebê, através da interpelação médica “é uma menina!” ou “é um menino!”, é traçado todo um 

destino social para a criança. São criadas diversas expectativas sociais sobre um feto que antes 

era “neutro”, de modo que ele não permaneça nessa situação. Permanecer nessa situação seria 

afetar a própria dimensão de humano/humanidade que é perpassada pelas categorias que 

sinalizamos acima. Contudo, sabemos que 5% da população mundial enquadra-se nesse grupo 

“neutro”, ou na interseção entre os dois supostos únicos sexos. São os casos dos “intersex” ou 

hermafroditas. São também os casos das crianças que nascem com a genitália fora dos 

parâmetros tidos como “normais”: meninos com pênis tido como muito pequeno, por exemplo, 

podem vir a passar por cirurgias que remodelem seu pênis em uma vagina.  

O corpo é cobrado a tornar-se inteligível dentro da cultura em que ele irá nascer e 

a descoberta do “sexo” da criança contribui nessa inteligibilidade cultural.83 Para tornar-se 

inteligível, ele precisa, além de um sexo definido, incorporar os parâmetros de gênero atribuídos 

àquele sexo. Se menina, em nossa cultura deveria ser feminina e os sentidos da feminilidade 

em nossa cultura pressupõem uma série de adereços (maquiagem, unhas feitas, cabelos bem 

                                                           
83 Ver: FOUCAULT, M. O verdadeiro sexo. In: FOUCAULT, M. Coleção Ditos & Escritos, vol. V. Ética, 

sexualidade e política. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006. E BUTLER, J. Foucault, Herculine e a 
política da descontinuidade sexual. In: Problemas de Gênero. Feminismo e subversão de identidade. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2003  
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cuidados, brincos, pulseiras, bolsas etc); além de uma série de características morais, tais como 

o desejo pela maternidade e pelo casamento, realizar o trabalho doméstico e o cuidado com os 

filhos.  

Sendo homem, são demarcadas também roupas e características morais que 

remetam ao masculino, tais como a virilidade, a racionalidade, o provimento do lar, comportar-

se como caçador na procura das mulheres. Em nossa cultura um homem que se vestisse com 

vestido ou saia, seu corpo não seria lido de forma “normal”, seria ininteligível, incompreensível. 

As pessoas se perguntariam o por que da atitude, iriam chamá-lo à norma ou até compreendê-

lo como uma “travesti”, ainda que sua orientação sexual pudesse ser heterossexual e que se 

sentisse atraído sexualmente apenas por mulheres. Nossa cultura valoriza de tal forma a 

inteligibilidade do corpo pelo sexo, que as pessoas se vestem conforme os padrões de 

sexo/gênero existentes.  

As aprendizagens de gênero se dão não só no plano das subjetividades, mas também 

no corpo dos sujeitos: nas roupas permitidas ou negadas; nos adereços cobrados; na forma como 

usamos o cabelo ou como apresentam seus rostos (maquiagem); na forma como calçam; no 

próprio modo de portar-se nos espaços. É um aprendizado também corporal.  

Nesse sentido, Desconstrução relatou: “Meu pai controlava as minhas roupas. 

Haviam roupas permitidas e não permitidas.”. Portanto, além da interpelação médica realizada 

na ecografia, outras interpelações acontecerão no decurso da vida desses sujeitos: interpelações 

na família e elas tendem a se ampliar à medida que o ser humano se torna mais social: começa 

a frequentar as escolas, a ter contato com outras crianças, tanto no ambiente escolar, quanto na 

comunidade local. Nessas diversas instituições acontecerão reforços positivos ou negativos de 

gênero (CONNEL, 2015). No caso de Desconstrução, ele foi reforçado negativamente, pois, 

segundo seu pai, haviam roupas que não eram adequadas ao seu sexo.  

Em nossa cultura ocidental o corpo sexuado determinaria o gênero da pessoa: tendo 

pênis, naturalmente o homem seria “homem”. Tendo vagina, naturalmente a mulher seria 

“mulher”. Parece auto-evidente a relação entre corpo (sexo), comportamento (gênero) e o 

desejo (heterossexual)84. Seria uma lógica consequente: sexo pressupõe gênero que, por sua 

vez, pressupõe o desejo que seria sempre heterossexual. Seria, então, natural que pessoas com 

                                                           
84 PAIVA, A. Cristian S. A conjugalidade homossexual no sistema de gêneros e para além: micropolíticas 

homoeróticas. Revista de Ciências Sociais, Fortaleza, vol 37, n. 1, 2006. 
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pênis fossem homens e que tivessem atração sexual por mulheres. De outro modo, seria natural 

que pessoas com vagina fossem mulheres e que, consequentemente, tivessem desejo por 

homens.  

As interlocutoras deste trabalho subvertem essa ordem. D. não se enquadra nos 

padrões de masculino vigentes ao ter desejo por outros homens. Resistência, apesar de ter desejo 

heterossexual por homens, subverte a lógica “da mulher” por não desejar casar ou mesmo morar 

junto com o companheiro com o qual tem um relacionamento de aproximadamente 10 (dez) 

anos. Desconstrução subverte a lógica heteronormativa também, pois além de performatizar 

uma drag queer, em seu cotidiano usa brincos, pinta as unhas, mistura elementos que remetem 

ao masculino e ao feminino. Ora, o processo de generificação dos sujeitos não é um processo 

no qual eles sejam totalmente passivos: eles resistem, rompem com os padrões. (CONNEL, 

2015). Gênero também é uma grafia sobre o corpo.  

Portanto, além das dimensões sociais existentes nas performances de gênero, 

acreditamos que gênero também  é individual: cada pessoa o exerce de forma singular e sente 

de forma diferente o gênero em si, é afetado diferentemente pelo sistema sexo/gênero/desejo. 

Não há experiência de gênero generalizável a qualquer situação e a qualquer pessoa. Posso ser 

cisgênero, contudo, por ser magra, sempre sofri a cobrança social para parecer com o modelo 

de mulher brasileira imposto pela nossa cultura e isso me causava muito sofrimento psíquico. 

Até cisgêneros em certa medida subvertem as lógicas de gênero existentes. Parafraseando 

Rubin (1993), gênero é uma camisa de força colocada sobre nós. Contudo, cada pessoa tem 

uma camisa de força de gênero moldada ao seu corpo, mas às vezes elas nos apertam ou podem 

simplesmente nos parecer confortáveis. Cada pessoa também encontra suas estratégias para 

desatar essas amarraduras de gênero. A Academia vai promovendo as condições para que essas 

amarras da camisa de força que pode ser o gênero sejam paulatinamente desamarradas, soltas.  

 

Eu só diria só que essa questão de gênero é uma luta constante. Acho que, de fato, a 

gente escolhe os temas, né, de pesquisa, o que vai nos resolver, porque eu também 

tinha conflitos. Assim, ao mesmo tempo que eu era [...] como é que eu vou dizer? [...] 

essa pessoa muito dona de si, né? Assim em relação os homens, eu ficava achando 

[...] se era isso mesmo, se eu não era anormal. (MATERNA) 

 

Os processos de genderificação se expressam na vida desses sujeitos. “Quando eu 

era criança e adolescente, a cobrança era maior: “[...] não segura a pasta assim, porque é coisa 

de menina! Você gosta de gatos? Mas é coisa de menina! Ainda não tem uma namoradinha? 

Você pega as meninas da faculdade, né?”, afirmou D. Portanto, além da interpelação médica, 
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temos interpelações familiares, escolares e no âmbito do Estado. “Todo domingo minha mãe 

assistia ao programa do Gugu, que na década de 90 era uma putaria. Sempre tinham stripers 

homens e mulheres. Eu tinha mais deleite em ver os stripers homens.”, afirmou Desconstrução.  

A identidade vai sendo formulada, segundo Weeks (2001), a partir de algumas 

fases, tais como a sensibilização, quando o indivíduo percebe as diferenças entre seu eu e os 

outros, dele em relação à norma: “Ser gay é ser popular. Todos na escola te conhecem. Eu subia 

as escadas e os meninos pegavam na minha bunda. Quando eu virava para trás ninguém se 

acusava e eu só ouvia risinhos.” (DESCONSTRUÇÃO) é fácil, então perceber como as 

normatizações de gênero estão em sua fase mais crua nas crianças que já são capazes de 

reproduzi-las e interpelar os outros à norma. As crianças incorporam as determinações de 

gênero de forma muito cruel, pois são capazes das maiores violências contra seus coleguinhas 

para leva-los à norma de gênero: tocar o corpo do outro, bater, jogá-lo de cabeça para baixo 

num vaso sanitário, provocar cenas de constrangimento social perante os outros colegas de sala.  

O problema é que a homossexualidade não é entendida como uma diferença na 

ordem dos desejos. Ela é tida como algo que foge à norma que é tida como a heterossexual. 

Quem não se encaixa nessa norma, é abjeto, é negado, é lembrado de seu suposto papel.  

 

Eu via os meninos e eu não sabia ter aquele comportamento. Eu não falava como os 

meninos, também não falava como as meninas. Se eu tentasse falar como as meninas, 

tanto as meninas me recriminavam, quanto os meninos. Eu não me sentia em lugar 

nenhum.”, afirmou o (DESCONSTRUÇÃO) 

 

Não estar nem no lugar do masculino, nem do feminino é estar num não-lugar. 

Como Connel e Pearse (2015) afirmam, ser transexual é estar nas fronteiras do gênero.  

As interpelações acontecem também na escola, como vimos, através das próprias 

crianças que incorporam desde muito cedo a norma de gênero e heterossexual. Também está 

presente no Estado (preenchimento de formulários, por exemplo); nas universidades. Elas se 

darão no decorrer da vida dos indivíduos sempre lembrando-os de seu lugar social dentro de 

dois paradigmas: ou se é homem ou se é mulher. Contudo, essas normas de gênero não caem 

sobre os indivíduos e esses os recebem de forma passiva. O aprendizado das normas de gênero 

não são passivos, como afirma Connel e Pearse (2015). Por ser um tipo ideal, nunca se é capaz 

de chegar totalmente a esses paradigmas de ser. Sendo assim, cada pessoa traz uma dose de 

subversão dessas normas, até mesmo as que a afirmam como os parâmetros certos de ser homem 
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e ser mulher, até mesmo os antifeministas que pregam contra o que chamam de “ideologia de 

gênero”.  

“Quando frequentava a faculdade, usava uns brincos enormes. Isso chocava os 

alunos. Era isso mesmo que eu queria.”, afirmou Desconstrução.  Um exemplo de como o 

campo de estudos de gênero promove uma hexis corporal, ou seja, uma mudança estética.  

Os homens são formados a partir de uma tripla negação: não são um bebê (ou a 

própria mãe), não são uma menina (ou mulher) e não são um homossexual (BADINTER, 1993). 

No caso de Desconstrução, a relação conflituosa com o pai faz com que ele negue a própria 

versão do masculino que simboliza o pai, que é sua anti-referência.  

Helène, entrevistada por Jean Pierre-Faguer em A miséria do mundo (2012), 

emblema essa figura da mulher contemporânea: “Estou espremida entre duas gerações: quis ter 

autonomia e liberdade e, ao mesmo tempo, senti que não era capaz de assumir isso 

integralmente porque queria viver da maneira clássica, da maneira como aprendi e como 

gostaria talvez de viver.” (BOURDIEU, 2012, p. 649) 

 

4.3.1 As mulheres nas trajetórias das pesquisadoras: o estalar para as teorias de gênero   

  

As mulheres que participaram no processo educativo dessas pesquisadoras não 

eram feministas, acadêmicas ou pesquisadoras de gênero. Eram visionárias. Não eram ativistas 

em movimentos sociais. No entanto, foram essas mesmas mulheres que engendraram novas 

formas de ser mulher, foram burilando novos modos de educar, diferentes dos padrões aos quais 

foram formadas. Daí pensar que a educação é um processo de reprodução, mas também de 

produção de novos sentidos culturais, de rompimentos. Elas ensinaram suas filhas e filhos a ter 

como prioridade a vida profissional. Em resumo, uma educação que não era voltada para o 

casamento. Dessa educação foram formadas assistentes sociais, sociólogas, historiadoras. Um 

rompimento geracional/cultural, então, dá-se aqui. Embora tenham sido mulheres educadas 

para o casamento, em sua grande maioria donas de casa, ensinaram suas filhas e filhos a não 

serem assim.  

Saffioti afirma sobre a mãe em entrevista: “Ela sempre teve uma personalidade 

forte, nunca dependeu de meu pai, que era a pessoa que me fazia carinho, na medidade em que 
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trabalhava quando queria. Ao contrario dela, minha mae era a provedora, era a disciplinadora.” 

(2005) 

Marcia Tiburi (2018), confidenciou na obra: 

 

Sempre achei curioso quando, no colégio, as professoras nos ensinavam a dizer 

‘rainha do lar’ para elogiarmos as mães no Dia das Mães. Vendo como minha mae 

vivia e como se queixava do trabalho em casa e fora dela – percebendo que ela não 

recebia tratamento algum de rainha, mas, ao contrario, vivia nas piores condições 

cuidando de cinco filhos -, eu me perguntava por que estavam tentando nos convencer 

de uma ideia como aquela, que tinha ares de universal, se na pratica tudo era bem 

diferente. Eu não sabia dizer isso naquela época. Mas a contradição entre o que era 

dito na escola e o que eu via em casa era viva, até porque no meu mundo familiar não 

havia qualquer tipo de elgio às mulheres. Tive a sorte de viver em uma casa em que a 

violência física não existia. Minha mae não era espancada, o que digo com certo 

alivio, pensando nas mulheres que sofrem com esse tipo especifico de violência física 

mundo afora. No entanto, uma violência mais básica, aquela que se sedimenta e 

impede transformações e a mais ínfima emancipação, estava lá. Por isso, nossa mae 

nos mandava à escola. Memo sem dizer-se feminista, ela sabia – do mesmo modo que 

as feministas de todos os tempos sabem – que as mulheres precisam estudar. Que o 

direito ao estudo é fundamental para quaqleuer pessoa e também para as mulheres. E 

que só esse direito pode nos livrar do sistema de violência física e simbólica que pesa 

sobre quem é marcado como mulher. Ainda na infância, quando eu passava em frente 

à casa da professora e a via limpando o local onde morava, a criança que eu era 

estranhava que fosse possível qua  a própria professora consequuisse estar na escola 

conosco e também fazer o serviço de casa, como minha mae e outras mulheres que 

não eram professoras na escola. [...] Por isso, eu me tornei feminista. (TUBURI, 2018, 

p. 20-21) 

 

Algumas dessas mulheres, no caso, as antifeministas, voltam ao passado, lamentam, 

lamuriam, nostalgiam. Ainda assim, as mulheres antifeministas que transitaram nesta tese, são 

mulheres com nível superior, deputadas, vereadoras, militares, mulheres educadas por suas 

mães a priorizarem a vida profissional. Portanto, ainda assim, na outra ponta, as mães dessas 

mulheres também foram visionárias.  

Outras, imprimem ao projeto dessas mulheres novos significados dentro dos 

feminismos e estudos de gênero. De todo modo,  

 

Tenho a impressão de que, de algum modo, devemos nosso feminismo ao nossas mães 

e avós mesmo quando elas não se diziam, e talvez nem fossem, feministas. Com elas, 

estamos inscritas como mulheres – ou como pessoas em geral que se afirmam como 

feministas – em uma hisstoria que não começa nem termina em nossa mera vida. Elas 

fazem parte de nossa biografia. Em nome de nossas antepassadas, diretas ou não, nos 

tornamos feministas porque houve mulheres que foram duramente oprimidas, mas 

também porque no passado existiram lutadoras incomuns, pessoas que se tornaram 

exemplos, mulheres a quem devemos o nosso lugar. Estamos unidas às feministas do 

passado e, desse modo, às do futuro. (TIBURI, 2018, p. 31) 
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É como se, ao falarmos sobre feminismos e escrevêssemos nossas pesquisas, 

“Compensamos nossas avós – e aqui e refiro às nossas ancestrais injustiçadas e maltratadas – 

com nossa liberdade sexual e de gênero, mas sobretudo com nossa luta, com a nossa liberdade, 

como a nossa exuberância criativa acerca de nossas vidas.” (TIBURI, 018, p. 35) 

Na fala da interlocutora Materna: 

 
 [...] minha mãe conversava muito comigo dizendo que, é, isso não era o certo, que a 

moça ficasse sendo dominada pelo namorado. Ela dizia que assim, que, não era bom 

a gente, é [...] perder a virgindade com dezesseis anos porque não ia ter maturidade 

pra isso, e [...] depois ia achar que tinha que casar com o namorado, porque era muito 

nova [...] e nesse ponto, eu sempre fui muito obediente. Se ela [...] se ela falasse: “olha, 

é assim”, eu seguia. Porque [...] mas a minha mãe,  ela assim [...] ela, ela ia trabalhar, 

mas a gente já tava grande! Então eu acho que quanto eu não...essa questão de ela, de 

ela ta em casa e ele trabalhar o dia todo, acho que fazia com que ela dissesse: não, eu 

tenho obrigação de cuidar do, do,do meu marido porque ele é o provedor! Isso eu 

percebia com os estudos de gênero! Digamos, fiz as pazes, né, com meu pai e minha 

mãe nesse sentido, né? O gênero me ajudou a entender essas relações né? O dinheiro 

dela era o menor do que o dele [...] né? Então assim, ela se sentia [...] eu via isso com 

os estudos do gênero, que era normal, ela não achava, ela não via problema isso, quem 

via era eu! Né? E aí, né? isso já refletia nas minhas relações, de não aceitar essa 

dominação, mesmo sem saber, né, que era uma dominação! Né? (MATERNA) 

 

Resiliência “Eles não me criaram para ser uma dona de casa, para casar, criaram 

para estudar. Não era estimulada [...] eu não costumava fazer [...] (o trabalho doméstico)”. Já 

Razão afirmou: 

 

[...] a minha mãe era uma mulher muito pra frente [...] ela casou com um homem, meu 

pai era viúvo, ele tinha 40 anos e 5 filhos [...] minha mãe sempre foi uma mulher muito 

danada [...] não tinha nos planos dela casar [...] eram primos [...] tinha ate a 4 serie 

mas tinha [...] ela ensinava a gente, ela sabia línguas, álgebra [...] a segunda parte do 

ensino fundamental [...] casou e quando ela se viu com 19 anos tomando conta de 5 

crianças voltou para casa da minha avó [...] encarou aquilo como uma missão [...] 

influenciou muito a gente porque ela queria estudar [...] que casamento não era uma 

coisa muito legal [...] ela canalizou essa ideia [...] ela achava que a gente devia 

conhecer o mundo [...] casamento é uma opção, não quero isso pra vocês, é uma coisa 

muito difícil [...] seja autônoma [...] isso influenciou muito a gente [...] noção de 

justiça e também de honestinade, de você fazer o seu caminho, você pode fazer [...] 

nos empregamos através de concurso publico [...] você pode ser dona da sua vida [...] 

ela era uma feminista sem saber que era uma feminista [...] tive uma influencia muito 

grande dela [...] (RAZÃO) 

 

[...] porque alem do meus irmão, ela teve 12 filhos, mas 5 morreram...ela criou muita 

gente...nossa casa era ponto de apoio dos parentes que vinham pra estudar [...] do 

interior porque não tinha ensino médio [...] depois tomavam um rumo na vida [...] ela 

ficou até o final casada com meu pai [...] meu pai era uma pessoa muito boa [...] nunca 

bateu na gente [...] era uma pessoa muito conservadora [...] mamae fincava o pé [...] 

autoritária [...] ela demarcou o caminho da gente [...] pelo meu pai mulher era pra 
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casar [...] não, elas vão ter outros destinos [...] ele era da UDN. A gente se destacava 

pelo fato de sermos as pessoas do bairro que tinham cultura, tinham instrução. ...ela 

atendia as pessoas, pedintes...fazia sopa de noite...tinha uma pessoa que era 

prostituta..andavam muito La em casa...era muito católica...voce não se preocupe. 

Cristo é uma pessoa humana, ele não vai te censurar por ser dessa vida. Viva sua vida 

sem inculcaçao. Isso não vai acontecer. Porque deus é uma pessoa muito bondosa. 

...os loucos...elas pediam pra gente fazer cartas...elas choravam...eu vivia aquele 

drama delas...isso fez com que eu tivesse certa sensibilidade...isso me levou ao serviço 

social...ponto de convergência de ajuda de pessoas...era uma das primeiras casas que 

tinha televisão. (RAZÃO) 

 

 A educação dos filhos é outra pedra de toque muito presente no discurso de 

conservadores quando referem-se às pesquisadoras de gênero, assunto a ser abordado no 

próximo capítulo.  

 

4.3.2 A educação dos filhos para as pesquisadoras de gênero  

  

Como ato inaugural do seu Ministério, a ministra Damares Alves, afirmou que 

“Menino veste azul e menina veste rosa”. Ela tornou-se minitra da Mulher, Família e Direitos 

Humanos, em 2019, no governo de Bolsonaro. Relatou que nova era estava sendo inaugurada 

no país. Afirmou ainda que “menina será princesa e menino será príncipe”.85  

Muitos pesquisadores tem voltado os olhos para a educação das crianças para pensar 

a questão de gênero, tais como Beauvoir (1986); Chimamanda (2016), Lefacheur (1977).  

É na educação que aprendemos o que é papel de menina e de menino, o que é 

permitido e negado a cada sexo. A princípio, poderia-se pensar que pesquisadoras de gênero 

feministas educariam suas crianças da forma mais neutra possível, sem distinguir, por exemplo, 

rosio para meninas e azul para meninos; carrinhos para meninos e bonecas para meninas. 

Contudo, não foi esse o pressuposto inicial que se conservou. Daquelas interlocutoras que são 

mães, uma delas optou por reafirmar a questão das cores, no sentido de proteger o filho. Para 

outras, foram percebendo que era um tabu agir assim.  

Tem sido também o foco de muito ódio que é lançado sobre esses estudos. A 

autonomia dos pais estaria sendo rompida com a invasão do Estado na educação dos filhos 

dentro de casa. Em uma educação tão horizontalizada, os filhos não saberiam mais respeitar os 

                                                           
85 Materia completa disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/menino-veste-azul-menina-veste-rosa-

diz-damares-alves-em-video-23343024>. Acesso em 23/06/2019.  

https://oglobo.globo.com/sociedade/menino-veste-azul-menina-veste-rosa-diz-damares-alves-em-video-23343024
https://oglobo.globo.com/sociedade/menino-veste-azul-menina-veste-rosa-diz-damares-alves-em-video-23343024
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pais e sua autoridade dentro do lar. Os filhos seriam induzidos à homossexualidade em 

decorrência de uma educação tão neutra, sem distinção dos papéis de gênero.  

Segundo George Mazza, líder conservador no Ceará, entrevistado nesta pesquisa: 

“A gente vive no meio de uma revolução pedagógica [...]”, na qual a escola não buscaria mais 

informar e sim ter objetivos políticos e sociais. Segundo ele, “Escola pública se tornou um 

inimigo da família [...]” (Diário de campo. Palestra Escola Sem Partido, em 2018.). Ainda 

segundo o referido conservador (porque assim se apresenta), afirma que a UNESCO segue os 

seguintes passos nessa direção. Primeiro, impedir que os valores familiares fossem passados de 

geração em geração. Segundo, o esvaziamento desses valores. Isto se daria dentro das escolas 

na medida em que tirariam a autoridade da família. Terceiro, as pessoas que fizeram isso se 

tornam os defensores. Quarto, a criminalização daqueles que se colocam contra esses valores 

apregoados. Conclui: “Vocês que estão colocando mordaças na gente.” (Diário de campo. 

Palestra sobre o Escola Sem Partido, em 2018.).  

Continua o líder conservador: “Hoje são cinco infantis. Na minha época eram três!” 

(Diário de campo. Palestra Escola Sem Partido, em 2018.). Quanto mais se colocam escolas, 

menos há família, segundo ele. O principal método para a educação seria uma educação 

individualista, mas, segundo ele, o que observam é uma educação coletiva ou coletivista e, 

dificilmente, consegue-se formar um intelectual na coletividade. Na mesma palestra ocorrida 

no café, e no mesmo sentido das falas anteriores, a vereadora conservadora afirma que estariam 

demonizando o capitalismo.  

Os instrumentos que estariam sendo usados nessa reestruturação pedagógica 

seriam, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)86 e também o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM)87. Segundo ele, uniformizar o conhecimento é uniformizar 

a burrice.  

Os estudantes de escola pública estariam reproduzindo discursos que não são deles. 

Mostra, então, para justificar sua fala, uma menina em uma escola publica da cidade de 

Fortaleza com um cartaz “Fora Temer”, gerando risos entre os presentes e o próprio palestrante, 

que não entendiam como uma menina poderia entender de questões eleitorais e políticas.  

                                                           
86 O BNCC é uma base curricular comum para o ensino médio de escolas públicas e particulares.  
87 O ENEM é uma prova aplicada anualmente com alunos que estão concluindo o ensino médio e que avalia os 

conhecimentos adquiridos no ensino médio com vistas ao ingresso nas faculdades e universidade brasileiras. 
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Seriam esses estudiosos pessoas que não são pais e que, por sua vez, querem 

formular um parâmetro de educação para as crianças? Quereriam deixar a cargo do Estado toda 

a educação que antes era proporcionada pela família? Seriam homossexuais a querer educar 

crianças para a homossexualidade? Quem são esses que produzem conhecimento sobre gênero 

que influenciam as politicas publicas voltadas para a educação?  

Aqui, por sua vez, encontramos mães que optavam sim por uma educação de gênero 

mais neutra e outras que optaram por uma educação na qual elas adentravam no universo das 

princesas para as filhas. “Eu entrei no mundo das princesas!” (INTENSIDADE).  

Antes de sermos mães, fomos uma vez filhas. Sabemos como a educação de gênero 

nos afetou e em que. Pesquisadoras de gênero ou não, somos educadas em diversos parâmetros 

de gênero ensinados na família (e em uma mesma família às vezes os padrões são múltiplos), 

na escola, na comunidade mais próxima.  

Razão na emoção afirmou em entrevista que travava lutas cotidianas com o marido 

na educação da filha. Fazia, frequentemente, o chamamento à paternidade. Já Materna afirmou: 

 

E eu abdiquei de um relacionamento [...] que eu já queria mesmo uma coisa mais séria, 

já queria mesmo casar, né? Que eu não era casada [...] eu queria casar e ter os filhos! 

Não três assim, né, mas queria ter os filhos, né? Então assim, primeiro era chegar pra 

pessoa e dizer: olha, é assim: eu quero casar, ter filhos, e você quer? Se não quiser, 

não tem problema! com as crianças, o pega pra capar, sou eu mesmo! Com várias 

coisas, né? Primeiro porque os meus filhos, eles são muito apegados a mim, né, e 

segundo, tem certos momentos que se eu não fizer, não sai nada! Aí eu tiro, como é 

que eu resolvo isso? Bom [...] a casa é minha, então eu vou e faço! Tenho que fazer! 

Eu digo... não vejo assim, ah, é [...] eu tô me submetendo! Não vejo, eu estou sendo 

subjugada. Eu digo vou fazer, é porque eu quero fazer e também tem horas que se eu 

não quero fazer, eu não faço mesmo e acabou-se! Aí ele faz!  

 

              No tocante às descobertas do corpo da filha, Materna assim relata: 

 

Como eu tenho um casal, né, [...] eu fico pensando muito em como fazer a M. ficar 

pelo menos mais próxima assim, né? Eu queria que ela fosse muito parecida comigo 

nesse sentido de não aceitar determinadas coisas, né? Não sei como é que eu vou 

conseguir, né? Mas eu fico trabalhando com ela nessa questão do gênero, né? O que 

ela pode, o que ela não pode. 

Ela tá na fase de tocar os órgãos sexuais. Aí no começo, eu achava assim [...] ah, eu 

brigava muito com ela e tudo! Aí eu fui e me peguei assim: nossa, mas se fosse [...] 

quando é o A., parece que não tem tanto problema, entendeu? E aí eu me peguei: olha, 

pareço uma mãe comum, né? Aí eu fui lendo sobre isso, fui atrás de ler, né, sobre 

como resolver essa questão, né? dessa fase, né? Que a criança tá se tocando, tá se 

descobrindo [...] e aí eu mudei, né? Eu mudei, né? Eu fiquei explicando pra Mariana 

que se ela ficasse, né, também empreguinando as unhas dela tudo suja, eu digo: você 
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vai ficar doente! Né, o dedinho por mais que limpo...  mão de criança não é limpa! 

Né? E também assim, é [...] a [...] é [...]  tá sentada de perna aberta demais [...] feche 

as perna, alguma coisa [...] fica muito. [...] fica muito sem postura! Eu não digo que é 

feio, eu digo não, porque é a postura, você vai ficar toda torta! Eu fico tentando tirar 

essa questão do feio. De ser... de ser sexual [...] mas isso no início eu tive um... é meio 

que assim... ah, eu tive que me frear! Nossa, eu tô parecendo a minha mãe! Né, assim, 

eu ter uma reação duma pessoa comum [...] porque eu [...] porque a...a educação ela 

fica muito na gente! E aí eu percebo isso, que a educação que a gente tem na infância, 

a gente não tira mesmo com o gênero! O que o gênero nos ajuda, e o que me ajuda, é 

determinado momento eu parar, entendeu? E [...] pensar assim: o que que eu estou 

fazendo, né? O que eu quero e o que estou fazendo, né? O meu filho, né, o meu filho 

ele [...] tudo o que a M. quer, ele quer também! Por exemplo, então a M., ela [...] na 

escolinha, ela tava se maquiando. Nem ia dar maquiagem pra ela, mas na escola, as 

meninas com maquiagem, aí eu peguei e comprei um brilho pra ela, um brilho da 

Barbie. Aí ele pediu um também, ele disse: mãe, eu quero um brilho do [...] do Homem 

Aranha! Aí eu disse: meu filho, mas nem tudo que é de menina, tem de menino! Mas 

ele não [...] aí eu fiquei assim, não, eu não vou ficar dizendo pra ele que não use... eu 

fiquei pensando, eu digo que é coisa de mulher, e brigo com ele, digo que ele não use 

[...] assim, aí eu pensei, justamente, já estou eu de novo do outro lado com a questão 

do gênero! E aí eu... eu fico... ele já passou! Também, por outro lado, assim é [...] ele 

ficou atrás do brilho, e aquela coisa, e passando nele [...] aí eu disse: ah, passe o diabo 

deste brilho aí! Aí ele entrou e disse: mãe, eu quero o do Homem Aranha! E qual é a 

cor do brilho do Homem Aranha, A.? Ele: azul escuro! Brincava! É porque assim, se 

a M. brinca, aí ele brinca também! Aí depois que ela esquece, ele também esquece. 

Acho que é muito é pra brincar junto!  

 

Intensidade afirma também: “Eu entrei no mundo das princesas”. Vermelha rosa 

chegou a dizer ao próprio filho que azul era coisa de menino. Tentava demarcar essas questões 

porque considerava que isso seria proteger o filho de possíveis preconceitos que ele possa vir a 

sofrer.  

       Os tabus que giram em torno do que é de menino e menina são tabus gerados mais 

por adultos que sexualizam as brincadeiras, demarcando brinquedos e brincadeiras em sentido 

de orientações sexuais. A sexualização dos brinquedos e das coisas é muito mais os adultos que 

dão às crianças.  

 

4.3.3 A divisão do trabalho doméstico: feminismos com os companheiros 

 

Retomando alguns dos pressuspostos de pesquisa, parti do princípio de que as 

pesquisadoras de gênero conseguiriam ter uma divisão mais igualitária do trabalho doméstico 

com seus companheiros em casa. Isso porque parti também do pressuposto de que elas teriam 

relacionamentos com homens acadêmicos ou mesmo abertos às pautas feministas.  
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Os maridos que transitam na vida das pesquisadoras são professores, médicos, 

advogado, historiadores, sociólogos, deputado, analista de sistemas. Isso não quer dizer, 

necessariamente, a produção de homens desconstruídos.  

A noção de divisão sexual do trabalho nasce com etnólogos para designar uma 

divisão entre as tarefas de homens e mulheres. Porém, é com antropólogas feministas que 

carrega um sentido novo, de que não se tratava apenas de uma divisão complementar de tarefas, 

mas expressava uma relação de poder dos homens sobre as mulheres. Tendo essa divisão dois 

princípios organizativos: a separação (o que é trabalho de homem e de mulher) e hierarquização, 

entre o trbalho do homem que valeria mais que o da mulher. (DANIELE KERGOAT, 2000) 

Nas entrevistas, os homens companheiros das pesquisadoras de gênero não 

cobravam as mulheres o exercício das atividades domésticas. Não havia esse confronto direto. 

Era mais da ordem do subliminar, ao deixarem por fazer atividades de casa, pressionando as 

pesquisadoras a realizarem as atividades. O trabalho acadêmico feito em casa associava-se a 

um trabalho menos danoso, menos cansativo. Podendo, portanto, ser acumulado com outras 

atividades do lar.  

Materna fala sobre a relação com o companheiro, um professor, historiador: 

 

Eu fui morar com o Y (fictício), né? Eu tinha vinte e seis, era mais ou menos vinte e 

cinco, vinte e seis anos [...] eu senti, assim, meio que uma obrigação inicial de cuidar 

da casa, de fazer aquele almoço, de [...] me parecia assim um pouco com [...] ser um 

pouco como a minha mãe! Não dar água na mão, mas de manter as coisas tudo 

organizadas pra aquele marido! Até que... no inicio, mas ele não me cobrava. É um 

negócio que [...] eu analiso que é de você! Você vai vendo [... ] é impossível você 

fugir de determinadas tradições, a não ser que você pense nelas! Porque eu [...] pra 

mim, eu fiquei surpresa comigo mesma na época! Porque eu já estudava o gênero, e 

aí chegou um momento que eu mesmo cheguei pra ele e disse assim: olha, não vou 

fazer mais nada! 

Ele disse: não, tudo bem, a gente compra uma máquina! [risos] Não é nada, lavar um 

monte de roupa, pesada, na mão? De jeito nenhum! Lavo só a minha! Aí tinha lá a 

máquina [...] ele era muito flexível! Eu digo que ele cuidava mais da casa do que eu. 

Ele me deixou um pouco mal acostumada. Ele cuida da casa, ele que lavava, e tal, né? 

Eu fazia a comida e ele lavava a louça, às vezes ficava uma pilha de louça, mas eu não 

me importava nenhum um pouco, ele ia lavar! Mas assim, logo no início, eu ficava 

naquela [...] tem que tá limpa, tem que as coisas tá ali [...]de mulher, de dona de casa! 

Até que eu cheguei pra ele e disse: olha, eu não vou fazer mais e esculhambei! 

Disse um bocado de coisa [...] disse: olha, eu não nasci pra isso, né, eu sou uma [...] 

Sou uma intelectual [...] ele disse: mas eu nunca te pedi nada! Tu faz porque tu quer! 

Aí eu caí na real, que de fato ele não me pedia. Eu fui fazendo o que eu achava que 

era da minha obrigação, eu mesmo achei ruim e eu mesma fui reclamar! Ele disse: 

não faz! Entendeu? Não faz! Eu não tô aqui pedindo, tu não quer fazer o almoço, tu 

quer estudar [...] a gente compra quentinha! Tu não quer fazer isso? Se tu quiser passar 

o dia lá na História, tu passa! Aí eu me libertei! Eu mesma entendi, e eu mesma me 

desentendi! 
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Já á relação com o marido, também professor e historiador, Materna refere-se assim: 

 

 [...] se eu cozinhava, aí ele lavava a louça [...] né? Ele divide muito! Hoje eu digo 

também, assim, se ele tá mais em casa, né? Ele da aula na UECE, e agora tá de férias, 

então ele [...] bota a roupa dos meninos, ele as vezes ele engoma as roupas dos 

meninos [...] ele é um bom companheiro! Eu diria que não daria certo eu ficar com 

um modelo tradicional, que quisesse o contrário. Então, ele cuida dos meninos, ele... 

ajuda dos dois, sempre quando é novinho, assim, recém nascido, ele levanta comigo, 

né? Ajuda, faz leite, ele faz o mingau de manhã [...] a gente divide. A gente não [...] 

fica brigando pelas tarefas domésticas, né? E ele divide. Mas, como tô dizendo... mas 

mesmo assim, né, a [...] eu acho que nós mulheres ainda ficamos com a maior parte. 

Digo assim, na questão dos filhos, né? Não tem como mais dividir meio a meio. Até 

porque os meninos são muito apegados a mim. E em termos de você ser mãe, é [...] 

eu fiquei pensando muito nisso antes de ter filho, porque [...] eu ficava achando a 

mulher muito sobrecarregada. Eu achava assim, as minhas amigas quando foram ter 

filhos ficaram sozinhas, é, né? Assim [...] os maridos ficaram saindo, né? Aborrecendo 

elas, eles não cuidavam das crianças. Na hora da amamentação o chororô, pedindo pra 

pegar no peito, sangrando [...] 

 

Todo feminismo, como afirma Marcia Tiburi (2018), é particular e geral ao mesmo 

tempo. É dos feminismos particulares que se procurou dar conta aqui, desses feminismos que 

se exercem na relação com maridos e filhos.  

Percebeu-se que gênero é uma constante negociação entre os casais, tanto entre as 

pesquisadoras casadas quanto àquelas em união estável ou mesmo no namoro. Além disso, o 

feminismo criou um patamar ideal de relacionamentos. Quando fica abaixo disso, incomoda, 

desassossega.  

Nesse patamar ideal do que seria um relacionamento mais igualitário de gêneros 

construído pelos feminismos, o cuidado com os filhos seria compartilhado igualmente entre 

homens e mulheres; o trabalho doméstico, com a casa, dividido igualitariamente; haveria uma 

compreensão sobre as convenções sociais, como o casamento; o consentimento nas relações 

sexuais; o respeito mútuo.  

Pode-se dizer que os feminismos elevaram os padrões de relacionamentos. Foi a 

consequência logica dos feminismos que não se previu, nem se pode mensurar ainda seus 

efeitos. O mais próximo que pudermos chegar desse tipo de relação, potencialmente gerará 

relacionamentos mais saudáveis.  

As pautas coletivas dos movimentos sociais também são pautas individuais. Elas 

refletem-se de modo individual nas nossas vidas. Tornam-se pautas de luta na vida cotidiana, 
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dentro dos nossos espaços mais íntimos. Uma vida sem violência, sem estar em relacionamentos 

abusivos, com o exercício de uma sexualidade livre, com consentimento no sexo, com acordos 

nos quais os gêneros possam decidir com a mesma parcela de poder, sem cobranças para exercer 

o que culturalmente é tido como feminino ou masculino. Quando a realidade distancia-se desse 

ideal, provoca desassossegos.  

O fato é que quando a maternidade acontece ou mesmo o casamento, a balança da 

equidade tende a pender, beneficiando os homens. Ora, são situações que suspendem um pouco 

as negociações de gênero e afetam, inclusive fisicamente, as mulheres. Por exemplo, o corpo 

que modifica após a gravidez e o parto ou o seio que fere com a amamentação ou mesmo 

modifica seu tamanho e forma, a cicatriz gerada pela cirurgia cesariana ou mesmo as 

episiotomias no momento do parto normal; o peso corporal de antes da gravidez que pode não 

ser recuperado.  

Os pressupostos de um homem desconstruído, companheiro de uma pesquisadora 

de gênero, foram confrontados. A Academia não necessariamente gesta um homem 

desconstruído, atento às questões de gênero ou pautas feministas. Isso depende da disposição 

da pessoa em confrontar seus valores, das negociações no relacionamento, das condições 

objetivas de vida, das pressões culturais. É uma teia de determinantes. Estar na posição 

culturamente constituída, é confortável. Você não precisa desgastar-se física e emocionalmente 

em casa.  

Nós, como pesquisadoras de gênero, ora reforçamos, ora rompemos com o 

culturamente construído. Ora somos sossego, ora desassossego. Isso porque a desconstrução do 

lado de cá também é paulatina. Desconstrução não dá a ideia apenas de algo que se quebra, 

destrói, mas algo que se constrói em cima do que foi desconstruído. Derrubar construções 

podem levar a construção de outras coisas mais saudáveis.  

Quase todas as pesquisadoras de gênero encontravam-se cansadas. O cansaço e a 

exaustão era uma constante em quase todos os discursos nas entrevistas. Não havia nelas a 

sensação de que já tinham chegado a um patamar de uma relação em que a divisão das 

atividades dentro do lar houvessem sido alcançadas.  

O fato de trabalharem com pesquisa, com escrita, com estudo, parecia não ter o 

valor de um trabalho. Ainda que fosse um trabalho remunerado, porque muitas das 

pesquisadoras recebiam bolsas de estudo de mestrado ou doutorado, ou mesmo exerciam a 

docência em universidades públicas ou privadas, não tinha o valor social de um trabalho 
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remunerado. É também um trabalho que se exerce, muitas vezes, no âmbito doméstico, sem ser 

considerado da ordem do doméstico. Um trabalho trazido para dentro de casa. Difícil de ser 

conciliado, por exemplo, com o maternar, no qual as crianças demandam ali uma atenção da 

mãe, disputando com computadores e livros.  

 

4.3.4 Entre a fé e a teoria: trânsitos possíveis 

 

Das 16 entrevistas realizadas com pesquisadoras de gênero, 8 (oito) afirmaram 

alguma experiência religiosa. Das entrevistadas: Poesia era católica. D. agnóstico, Razão na 

emoção, católica. Docência católica, Resiliência aproximava-se do espiritismo, assim como 

Beleza negra. Emoção católica. Riso, evangélica. Materna, umbanda.  

Segundo o antifeminista e ativista antigênero, GM, não é possível conciliar a fé com 

a “ideologia de gênero”, posto que uma feminista não se submete a autoridades, sendo assim, 

não se submeteria à autoridade de Deus. Ao entrevistar os coordenadores do movimento de 

direita, eles confirmaram a impossibilidade de conciliar fé e teorias de gênero.  

Embora tenham tido ressonância muito grande grupos religiosos contrário ao que 

denominam de ideologia de gênero, também existe um movimento dentro das igrejas 

coordenado por mulheres que levantam pautas feministas. Como exemplo, o grupo Evangélicas 

pela igualdade de gênero (EIG). Em junho de 2019, a página no facebook contava com 4,5 mil 

curtidas. Evangélicas pela legalização do aborto e Evangélicos pelo Estado de Direito. Além 

disso, há, toda uma teologia feminista vultosa no Brasil e no mundo. Como exemplo, a teóloga 

católica Ivone Gebara, uma das fundadoras da teologia feminista na América Latina.  

A título de exemplo dos projetos que vem sendo desenvolvidos dentro de igrejas de 

renome no Brasil, existe o projeto Raabe, vinculado à Igreja Universal do Reino de Deus 

(IURD), cujo público alvo são mulheres em situação de violência que funciona desde 2011. Sua 

madrinha nacional a partir de 2013 foi Andressa Urach.  

A ideia acima não é agregar uma pauta feminista, introduzir o feminismo nas 

igrejas, até porque muitas dessas expoentes como Cristiane Cardoso, Damares Alves e Andressa 

Urach, são antifeministas declaradas. A ideia é tornar a família heterossexual uma instituição 

saudável. Um empoderamento cuja origem não viria a partir do movimento feminista e sim de 

Deus. A própria esposa de Bolsonaro, atual presidente, Michelle Bolsonaro, é evangélica e 

atuante nas questões que envolvem deficientes, espeficificamente, surdos. O próprio bispo Edir 
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Macedo, fundador da IURD, tem escrito vários textos sobre a questão do aborto, mapeados por 

desde 2007 pela antropóloga Jacqueline Moraes Teixeira.  

 

Não é necessariamente um princípio ético de defender o direito de a mulher de decidir. 

Existe uma questão teológica, da defesa de uma fé racional, em que o sujeito tem que 

estar no controle da sua vida. E aí entra o controle da natalidade, do casamento, das 

finanças. A defesa da descriminalização do aborto neste caso está ligada a um discurso 

econômico, de controle de natalidade. É daí que vem a discussão dos direitos 

reprodutivos, e entra o aborto, a pílula e vasectomia. (ROSSI, 2019, s.p.)88 

 

Então, a introdução de questões referentes à mulher, como violência doméstica, 

aborto, divórcio, seguem dois caminhos no Brasil. Em um deles, um grupo de mulheres 

religiosas, cristãs, que se assumem feministas. Outro grupo, claramente antifeminista, que 

também introduz essas questões sob outra ótica.  

 

4.3.5 O antifeminismo nas trajetórias de vida 

 

         O antifeminismo nas trajetórias de vida das pesquisadoras ora aparece de forma 

mais clara, ora mais subliminar. Ora clara nos espaços que essas mulheres ocupam, como nos 

posicionamentos nos púlpitos das igrejas, nas rodas de conversa, nos parlamentos e nas redes 

sociais das pesquisadoras. Ora mais sutil, nas ações de companheiros e maridos, família etc.  

        No caso de Resiliência, ele foi aparecer mais claramente em 2016, quando ela 

propôs, juntamente com outras amigas da universidade, uma oficina sobre autoconhecimento 

do corpo feminino. A conjuntura era de greve nas universidades federais. As ocupações nas 

universidades eram feitas também com atos políticos, tais como oficinas, palestras e rodas de 

conversa. A experiência gerou uma grande polêmica nas redes sociais.  

         No caso de Leveza, expressou-se também de forma contundente, como uma 

ameaça à sua própria vida. Tudo começou por conta de um blog que ela construiu desde a época 

do doutorado. Começou a comentar alguns filmes. Depois passou a discutir feminismos e temas 

transversais. Desde então, passou a sofrer ameaças de morte. De modo que ser feminista em 

tempos atuais, tornou-se perigoso.  

         Outras experiências com o antifeminismo emergem no plano das relações mais 

individuais, na família, com amigos, nos embates mais cotidianos. O enfrentamento por parte 

das pesquisadoras aparece tanto em formato de textos produzidos no jornal, quanto “textões” 

                                                           
88 Disponível matéria completa em: 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2019/05/11/politica/1557527356_335349.html?fbclid=IwAR2B4wQ1n6svnuUs

n6PDcEgoaP-F4_Hh2rsubk6Wy2IHOEkHuQ5u0a_TcIo>. Acesso em: 23/06/2019.  

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/05/11/politica/1557527356_335349.html?fbclid=IwAR2B4wQ1n6svnuUsn6PDcEgoaP-F4_Hh2rsubk6Wy2IHOEkHuQ5u0a_TcIo
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/05/11/politica/1557527356_335349.html?fbclid=IwAR2B4wQ1n6svnuUsn6PDcEgoaP-F4_Hh2rsubk6Wy2IHOEkHuQ5u0a_TcIo
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de facebook. As estratégias de luta são variadas. Todas perpassam, no nosso caso, a questão da 

escrita.  

 

4.4 Trajetórias acadêmicas e profissionais: a descoberta do gênero na Academia 

 

O gênero, mais que uma representação social acerca dos sexos89 (em sua acepção 

mais clássica), é também uma performance de gênero. Performance da a ideia de teatralidade, 

de papéis que são encenados no palco que é a cultura. Imitamos os papéis sociais que foram 

historicamente construídos acerca do masculino e do feminino em cada cultura. Alguns atos 

performativos podem subverter esses papéis ou mesmo um sujeito pode sair da sua performance 

que seria “original”, para assumir a performance do outro “masculino” para poder ter um lugar 

dentro de universos historicamente masculinos.  

Resistência afirmou que para exercer posições historicamente consideradas 

masculinas, como posições de poder em partidos políticos, a própria docência e estar inserida 

no próprio movimento feminista, precisou se masculinizar, ou seja, adotar posturas que 

remetem ao que é considerado historicamente masculino: tom de voz alto e firme, ser por vezes 

autoritária. A sobrevivência social de uma “mulherzinha” nesses espaços é difícil, por vezes, 

impossível. Apesar de se masculinizar para tornar-se presença aceitável nesses meios, ela tem 

orientação heterossexual.  

 

Eu entrei na universidade uma mulherzinha: virgem, recatada. É na universidade que 

eu transei, fumei meu primeiro cigarro de maconha, me engajei no movimento 

feminista, em partidos políticos, fiz meu primeiro aborto. (RESISTÊNCIA) 

 

A universidade se torna, além de um espaço de descoberta profissional, um espaço 

de descoberta pessoal. D., por sua vez, se engaja no movimento estudantil, tem algumas 

experiências homoafetivas ali, a partir deste coletivo também encontra o movimento feminista 

e se apropria das discussões e lutas. Aprofunda suas leituras sobre gênero, tem contato com 

outros pesquisadores e pensa em fundar um laboratório de estudos de gênero à época, 

inexistente até então no curso de Serviço Social. Decide-se também pela monografia na área de 

                                                           
89 Entendido aqui como as diferenças anatômicas entre os corpos do homem e da mulher. (WEEKS, 2001) 
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gênero e sexualidade e pela carreira acadêmica. Também pelo movimento estudantil é que D. 

se apropria das leituras de gênero e das pautas de luta do movimento feminista e homossexual. 

A universidade é o lugar do perigo para antifeministas. É la que muitos se tornariam 

ateus. Lá que desconstroem o que culturalmente foi construído, o que foi ensinado na família e 

na igreja. Em uma das entrevistas que fiz a uma deputada, ouvia conselhos: “Eles mostram 

como uma coisa bonita, caixinhas [...] Não deixe a universidade mudar sua cabeça.” . Quando 

se sai das caixinhas de gênero, crescemos e é difícil voltar para elas. Esses discursos caminho 

no sentido de um antiintelectualismo, antiacademicismo e um ódio à universidade pública.  

Seria a universidade a mudar a cabeça das pessoas ou as pessoas a mudarem seus 

pontos de vista com a universidade? Não são as pessoas que produzem o que na universidade é 

concebido? Não há uma forma homogênea de pensar na universidade, tanto é que se explica 

que dentro das universidades tenhamos grupos que se consideram de direita, mas também os de 

esquerda.   

Ser “a mulherzinha” é incorporar as diversas “normas regulatórias” de gênero: é 

manter-se virgem e a partir daí há toda uma representação social do que vem a ser a virgindade, 

como sinônimo de pureza, castidade. Além disso, ser “a mulherzinha” é ter a voz mansa; é ser 

a caça no processo de conquista; é ser feminina; é não alterar a voz, é incorporar tudo que se 

atribui à mulher e, essencialmente: ser submissa à vontade de outrem. A sobrevivência social 

de uma “mulherzinha”, mesmo em movimentos sociais tidos como progressistas como o 

feminista, é difícil. Nesses espaços nos é permitido ser “masculino”: demarcar territórios, falar 

mais alto; dominar; concorrer; ter a autoridade que por vezes pode beirar o autoritarismo; é 

sobrepor a sua vontade sobre a da maioria; é ter respostas agressivas e rápidas; é saber se 

defender (e não procurar que um outro lhe defenda, como se espera da mulher).  

A sobrevivência social de uma “mulherzinha” em movimentos sociais, partidos 

políticos, na Academia e na docência é totalmente prejudicada porque espaços de evidência 

ainda são atribuídos apenas ao masculino e a tudo que ele representa, do contrário, você é 

engolida por esses campos. Os sujeitos inseridos nesses campos não avançaram conforme as 

mulheres avançaram, não avançaram em conjunto com a situação da “mulher”. Enquanto a 

sociedade encarar “a mulherzinha” como um defeito, uma falta em relação ao homem, enquanto 

o masculino for a característica a ser seguida, o modelo de personalidade a ser seguido, teremos 

preconceitos de gênero.  

Acerca das performances em sala de aula: 
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Na Pedagogia tinha mais senhoras. As senhoras também pegavam no meu pé, né? 

Havia assim um pouco de conflito delas ficarem me testando, achando que eu não ia 

dar conta [...] mas eu sempre tive também uma autoestima alta, né? (MATERNA) 

 

Os homens me deram mais trabalho! Porque aí, quando eu entrei pra dar aula pra 

História, ali era um publico mais masculino, e alguns da minha idade. 

Então assim, muito assédio! Alguns assédios sutis [...] e isso eu avaliei depois! Na 

hora eu não avaliava assim! Na hora eu levava muito numa disputa de gênero! Na 

hora eu levava assim que eles tavam me testando [...] tavam me testando mesmo meu 

conhecimento [...] depois é que eu, fazendo avaliações, eu percebi que tinha essa 

questão de gênero forte e que não era uma questão de tá testando o se eu sabia ou não, 

era o incômodo de tá uma mulher bonita ali na [...] frente, né, dando aula de História 

pra eles que já imaginavam o professor de outra forma, né? 

Outro chegou a me ligar, e me convidando pra ir pro motel! Aí eu disse: o que você 

quer comigo no motel? Me ligou! Esse outro era mais... só que ele ficava me dizendo 

que queria discutir História, e tal, e chegou e me ligar e convidando pra ir pro motel... 

eu disse, eu não vou pro motel nem com [...] os outros homens, imagine com aluno! 

Não ando com aluno não, né? 

Só que assim, ele ficou apaixonado e [...] sendo inconveniente. Ele pegou muito no 

meu pé! [...] chegou até [...] o absurdo uma vez [...] de dizer em sala de aula, na 

discussão, eu também não abria mão, verdade, né, de dizer assim: ah, eu gosto de 

História e gosto de mulher! Aí eu disse: bom pra você! Sua mulher sabe que você 

gosta de mulher? Ainda bem! Bom [...] ele era militar, casado, né? Foi uma confusão! 

Até a diretora me chamou na época, né, porque ele foi reclamar dela, e tudo. Aí eu 

peguei e falei, eu disse: olha, ele foi bem desrespeitoso, ele disse na sala de aula que 

gostava de História e que gostava de mulher! Aí eu disse [...] aí ela ficou surpresa! 

Ele? Mas ele é tão respeitador! Tão comportado! Aí depois eu percebi! Aí quando 

terminou a disciplina, ele disse pra mim, assim [...] olha, a gente ainda anda se 

encontrando por aí, né? Eu disse: não! Pessoa como você eu não encontro assim não! 

O curso de Serviço Social é um curso feminino, né, sempre de público a maioria 

feminina. Então quando vê um professor homem, elas se deslumbram, né? Então, o 

professor homem não é questionado! Mas a professora é passível! A professora é 

passível de tudo! 

 

Ao afirmar-se “homem” ou “mulher”, longe de ser uma afirmação altamente 

reflexiva, faz parte de um processo que, como vimos, é feito antes por outros. A dimensão da 

escolha é limitada (BUTLER, 2001). Médicos afirmam o “sexo” da criança e os pais e a família 

tendem a tê-lo como algo dado e criam diversas expectativas e cobranças sociais sobre os 

sujeitos. Nascidos dentro dessas expectativas, acabamos por ter mesmo como algo natural nos 

afirmarmos enquanto “homem” ou “mulher” e tentar responder de forma condizente com tais 

expectativas sociais. D. afirmou já ter se apaixonado por meninas, “Eu queria casar com uma 

menina de cabelos longos.”, como que a querer cumprir a expectativa da família.  

O campo de estudos de gênero e sexualidade fez com que os pesquisadores 

entendessem mais seu eu mais íntimo. Os estudos de gênero parecem remeter a uma tentativa 
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de entender a si mesmo nesses processos de genderificação, de heteronormatividade, no 

universo das normas regulatórias e performances a que somos submetidos. Estamos 

frequentemente retornando e desvendando nossa infância e juventude em termos de gênero e 

sexualidade, os estudos de gênero e feministas parecem ser a cortina que vai desvendando o 

que está atrás: nosso passado. Os estudos de gênero são uma forma sublimada de entendermos 

a nós mesmos como seres humanos. A personagem que Desconstrução representa faz 

frequentemente referencia a sua história de vida. Contudo, as possibilidades de subvertemos o 

social que nos rodeia ainda são limitadas, o que acaba gerando intensos conflitos com uma 

subjetividade em construção, em processo de libertação.  

Os “novos movimentos sociais”, como o feminista, o gay, o negro, borraram as 

fronteiras entre o pessoal e o político, de modo que o pessoal, nesse sentido, também é político. 

O político sai das suas dimensões estatais, da centralidade no Estado, e se espraia na vida tida 

como privada também. De modo que Butler (2001) mesmo afirma que o movimento feminista 

e a política queer trabalham com a desidentificação: desnaturalizar identidades que a priori 

seriam fixas.  São movimentos que resistem às diversas prescrições e definições” (WEEKS, 

2001) que procuram modelar os corpos, tais como a Igreja e o Estado. 

Esses movimentos sociais são frequentemente atribuídos como causas da desordem 

coletiva que permeia o entendimento sobre o sistema sexo-gênero. É frequentemente visto 

como deletério para a família, para as normas culturais, pois as afronta. O feminismo 

 

[...] alimenta uma crise sobre o sentido da sexualidade em nossa cultura, sobre o lugar 

que damos ao sexo em nossas vidas e em nossos relacionamentos, sobre a identidade 

e o prazer, a obrigação e a responsabilidade, e sobre a liberdade de escolha. Muitos 

dos pontos fixos pelos quais nossas vidas sexuais foram organizadas tem sido 

radicalmente questionados durante o último século. Mas não parecemos bastente 

seguros sobre o que pôr em seu lugar. (WEEKS, 2001, p. 74) 

 

Percebemos, então, nesses sujeitos, um profundo questionamento sobre a sua 

dimensão pessoal: sobre os relacionamentos afetivo-conjugais, sexuais e familiares. Os estudos 

de gênero e sexualidade promovem uma auto-reflexividade contínua aos pesquisadores. Além 

disso, também promove diversas mudanças estéticas nesses indivíduos: no modo de se vestir, 

no modo de se comportar, nos posicionamentos políticos (inclusive na família e nas relações 

afetivas). “Graças aos estudos de gênero e feministas em entendo melhor minha sexualidade.”, 

afirma Beleza negra. Esta passou a aceitar seu cabelo crespo a partir das leituras dos 

movimentos sociais de mulheres negras. 
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Esses novos movimentos sociais emergem no Ocidente em 1960. Todos eles tem 

em comum a discussão sobre a identidade: o que ela significa, como é produzida e também 

contestada. (WOODWARD, 2012). Nesse contexto, novos sujeitos surgem dentro do campo de 

estudos de gênero, sendo eles: gays, lésbicas, travestis, transexuais. A própria noção de 

“mulher” como sujeito do feminismo é questionada90 e a própria noção também de um 

patriarcado universal que submeteria todas as mulheres é questionado.  

Num certo momento a identidade é trazida à tona para pensar no que une as 

mulheres, logo no surgimento do movimento feminista. Parecia consenso que o sujeito do 

feminismo seria “a mulher”. Era preciso unir as mulheres numa ideia comum de mulher para 

lutar por ideais de cidadania comuns: direitos civis, trabalhistas, políticos e sociais. Num 

segundo momento, a própria noção de identidade é questionada. Haveria uma identidade 

comum entre as diversas mulheres? É possível, por exemplo, pensar que uma mulher branca e 

uma mulher preta sofram na mesma intensidade os impactos do preconceito e da dominação 

masculina?  

Os homens são formados a partir de uma tripla negação: não são um bebê (e 

precisam se afastar da figura da mãe, dentro do complexo edipiano); não são uma menina e não 

são um homossexual. Homens, então, precisam se afirmar enquanto homens a partir da negação 

de tudo que remeta ao feminino na nossa cultura: “homem não chora”, não demonstra 

sentimentos, não se envolve emocionalmente com as mulheres, ele “pega mulheres”. E existem 

diversas instituições que irão participar nesse processo de genderificação: escolas, Igreja, 

Estado e família. Diversos agentes atuam nesse processo também. No caso dos homens, os 

próprios homens cobram entre si a figura de um “homem de verdade”, na versão cearense, de 

“um macho”. No caso de Desconstrução, ele também se afirmou enquanto negação do próprio 

pai.  

A lógica heteronormativa chega a ser tão enraizada na nossa sociedade, que os 

próprios casais homossexuais por vezes adotam posturas comuns aos casais hetero. As relações 

homossexuais a princípio pareciam romper com a heteronorma imposta. Contudo, 

homossexuais também podem ser heteronormativos. Por sua vez, heterossexuais podem não ser 

heteronormativos. O terceiro entrevistado relatou: “Tive um relacionamento que eu só andava 

com ele, usava boné como ele e de repente eu percebi que eu era ele.”, disse Desconstrução.  

                                                           
90 Cf Butler (s.a.) e  Strathern (1988).  
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O primeiro entrevistado afirmou que teve um relacionamento com um homem 

casado e ficava questionando-se quanto a isso, pois a partir dos estudos de gênero e sexualidade, 

tinha a compreensão de que a família e o casamento são produtos da história, são construções 

sociais, o que entrava em choque com seus valores morais, pois nunca gostou de traição.  

O mundo acadêmico ainda é profundamente regido por uma lógica masculina. 

Rege-se pela lógica da produtividade, da racionalidade. As vidas pessoais devem perder seu 

caráter de prioridade nesse mundo. Mulheres estarem nesse mundo já é uma forma de perverter 

essa lógica. Muitas mulheres são inquiridas ou precisam esconder o fato de estarem grávidas 

durante as seleções de programas de pós-graduação, o que precisou acontecer com a segunda 

entrevistada durante a seleção do mestrado. É uma preocupação da qual homens não precisam 

se importar. Conceber um filho durante um mestrado ou doutorado é subverter a ordem das 

coisas. A vida pessoal precisaria parar/estagnar durante esse tempo e esse peso é maior sobre a 

mulher universitária. 

Sabemos que o processo de subjetivação dos homens que os fazem incorporar as 

normas da masculinidade também lhe é sofrido. Não chorar, não expressar sentimentos, estar 

sempre sob suspeita sobre sua sexualidade. Contudo, antes de sofrer com esse sistema que de 

fato também lhe é opressivo, ele é beneficiário desse sistema (OLIVEIRA, 2004)  

 A desordem é também produtiva: ela promove a mudança social (BALANDIER, 

1997). Os interlocutores aqui são figuras de desordem, pois afrontam as noções do “ser mulher” 

(ao assumir posturas consideradas masculinas, ao abortar, ao ser “o arrimo de família”, como 

ela mesma diz), do “ser homem” (ao ter desejo sexual por outros homens; ao performatizar uma 

drag queer). A própria anti-norma, como nos casos acima, são produtos da norma, no que Butler 

(2001) chama de paradoxo da subjetivação, posto que esses corpos são produzidos pelas 

mesmas normas que tentam negá-los.  

Segundo Rubin, “[...] Disputas sobre o comportamento sexual muitas vezes se 

tornam o veiculo para deslocar ansiedades sociais, e descarregar a concomitante intensidade 

emocional.” (RUBIN, 1977, p. 1). Gayle Rubin afirma que no final do sexulo XIX nos EUA e 

na Inglaterra houveram muitas campanhas nesse sentido. Cruzadas moralistas do século XIX, 

como chama. A primeira lei anti-obscenidade nos EUA data de 1873, conhecida como Decreto 

Comstock. Além da campanha anti-pornografia produzida, a lei proibiu drogas contraceptivas 

ou abortivas ou mesmo informações sobre elas. Apenas em 1975 a proibição foi considerada 

inconstitucional pela Supema Corte dos EUA.  
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A liberação sexual oferece a oportunidade de desafiar a ordem social opressiva e 

foi primordial no sentido de uma mudança social. (WEEKS, 2001). Contudo, a sociedade, 

especificamente a brasileira, vê nessa possibilidade de libertação das normas regulatórias de 

gênero, da crítica à homofobia, da crítica aos papéis tradicionais de gênero, a possibilidade de 

acabar-se com a família, com o casamento e até com o destino da humanidade. Aí se localiza 

um conflito no qual se tem esses movimentos como possibilitadores da desordem coletiva no 

que tange às questões de gênero, que para os leigos seria sexo ou, “o desvirtuamento do sexo”.  

Contudo, as figuras que remetem à desordem por afrontarem os ideais tidos como 

mais naturais na sociedade, também podem ser profundamente ordenadores. Movimentos 

sociais, ao ditar como as pessoas devem ser, como devem agir, quem deve e quem está 

habilitado a falar sobre e dentro dos movimentos sociais, ao criar classificações que 

contraditoriamente soam quase como um xingamento, como o termo “cisgênero”, ditam normas 

também, inclusive, para quem está fora desses movimentos sociais. Como afirma Lauretis 

(1994), realizar a crítica da norma também é produzir tecnologias de gênero que vão criando 

outras normas. Não são explícitos nisso os movimentos. Faz parte do próprio sentimento 

coletivo dos movimentos criticar a norma sem assumir que cria outras normas.  

O masculino e feminino são figuras inatingíveis. São mesmo tipos ideais nos termos 

weberianos. São recursos metodológicos mas também práticos, pois as pessoas vivem nessa 

busca de se tornarem o que se espera de ser mulher e ser homem. Ora, segundo Weeks (2001), 

“[...] o mundo real nunca é assim tão ordenado [...]” (p. 63). Homens se definem como homens, 

mulheres como mulheres. Contudo, pesquisadores de gênero, ao realizarem a reflexão sobre a 

construtividade do sexo, do gênero, do próprio corpo, passam a perceber que é difícil 

identificar-se como “homens” ou “Mulheres”.  

As próprias mudanças sociais que ocorreram, como a entrada da mulher no mercado 

de trabalho a partir da Segunda Guerra Mundial, a participação da renda dela em casa, certas 

vezes mantendo a própria família, contribuiu para a redefinição dos papéis tidos como fixos: 

mulheres restritas ao espaço doméstico e os homens nos espaços públicos, cabendo-lhes o 

provimento do lar. Hoje mulheres trabalham, chefiam seus lares, muitas vezes a educação dos 

filhos e seu sustento se dá unicamente pela renda de mães. Em outros termos, mulheres ocupam 

cada vez mais espaços historicamente masculinos, produzem atividades cada vez mais 

masculinas. Nesse sentido, o lugar do masculino é desestabilizado, pois mulheres e homens 

atuam nesse espaço simbólico. Assim como homens também atuam em espaços simbólicos que 

remetem ao feminino. Temos mulheres masculino-femininas e homens feminino-masculinos.  
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Os estudos dentro da Antropologia e da Sociologia contribuíram nesse mundo de 

incertezas no qual vivemos. As nossas certezas absolutas são afrontadas pelas pesquisas que 

demonstram que em cada cultura homens e mulheres se comportam de modos diferenciados.  

O processo de genderificação pesa sobre todos. Uns levam como um fardo mais 

suave, outros não, mas não cabe aqui medir em quem pesaria mais: se sobre homens, ou 

mulheres, ou gays, ou lésbicas. Sobre cada um as normas regulatórias pesam sobre o corpo. 

Além disso, promovem uma “alienação” diante de um corpo que é mais construído do que 

propriamente natural. A alienação se dá ao não se perceber os processos culturais que incidem 

sobre os corpos, como se tudo fosse assim “desde sempre”. Dá-se também ao não compreender 

os aspectos culturais que agem sobre os corpos.  

As normas regulatórias promovem um estranhamento sobre o corpo. A alienação 

se dá quando não compreendemos que a cultura age sobre os corpos sexuados; quando não 

compreendemos que o que parece mais trivial e natural é, na verdade, cultural e histórico. É um 

estranhamento que não é percebido enquanto tal, pelo contrário, é percebida tal relação (corpo 

e gênero) como natural e naturalizante, pois muitas pessoas sentem a necessidade de formular 

discursos que naturalizem o comportamento do outro. De forma que parece auto-evidente que 

mulheres com vaginas se afirmem enquanto mulheres e homens com pênis se afirmem como 

homens.  

Observamos que a abjeção se dá em pessoas heterossexuais também. Resistência é 

um exemplo de abjeção, posto que decidiu não se casar, apesar de um relacionamento que dura 

há anos ela atribui o fato de dar certo ao fato de não morarem sob um mesmo teto. Além disso, 

educa a filha com o próprio dinheiro. Por sua vez, homossexuais podem ter posturas 

heteronormativas: “Na sala de aula eu afirmo: olha, em algumas coisas eu sou conservador. Eu 

sou fielzinho.”, afirmou D.  

Algumas questões ficam em aberto: seria possível um relacionamento que não se 

baseasse na lógica heteronormativa? O conhecimento seria tão libertador a ponto de nos libertar 

de uma educação normatizadora que vem desde a mais tenra infância? A libertação se dá mesmo 

até mesmo no plano do inconsciente?  

Percebemos também que as performances podem ser transitórias e que um mesmo 

indivíduo pode ter diversas performances, a depender do ambiente social no qual esteja. Vemos 

em Resistência performances segundo o meio, pois em meios historicamente masculinos, 

afirmar-se enquanto mulher é ser engolida pelo próprio meio, de modo que precisa adotar 
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comportamentos que remetem ao masculino para ser audível no campo. Nesse sentido, as 

performances são plásticas e não fixas. É possível que um mesmo indivíduo adote diferenciadas 

performances de acordo com o lugar circunstancial no qual esteja.  

Contudo, em homens e mulheres que nascem numa cultura que é profundamente 

heterossexista e que compreende a heterossexualidade como padrão de sociabilidade e a 

homossexualidade como anormalidade, a norma para ser hetero é quase uma segunda natureza. 

Subverter o que há de “natural” na cultura é afrontar as próprias dimensões de humanidade 

culturais.  

Os problemas instaurados também remetem ao fato de que ao pensarmos o próprio 

sistema sexo/gênero, pensamos mais no que nos divide e não o que nos une” (WEEKS, 2001). 

Pensamos a partir de diversas diferenças: o processo de generificação que atravessa os corpos 

de mulheres brancas e pretas, lésbicas, transexuais são diferentes. Contudo, qual o substrato 

que une esses grupos? Qual o substrato que une também as mulheres aos homens? Os homens 

aos gays?  

Por outro lado também se tem medo de afirmar as diferenças. Rubin e outras 

pensam uma sociedade que pudesse ser bissexual para que os indivíduos pudessem ter um leque 

maior de possibilidades à sua escolha. Pelo medo de afirmar mais uma vez as diferenças. A 

questão não seria celebrar as diferenças? 

 

 

4.5 Ser feminista ou teórica de gênero? 

 

        A princípio pensei que as pesquisadoras de gênero não teriam problemas em 

afirmarem-se feministas também, como em uma relação de causa e efeito: sendo pesquisadoras 

de gênero, necessariamente seriam feministas. Ora, muitas delas estudavam questões referentes 

às mulheres, como maternidade, religiosidade, violência. Contudo, a questão “ser feminista” 

era um problema que algumas sequer haviam refletido.  

       A princípio também não pensei em colocar no roteiro de entrevista a questão “Você 

se considera feminista?” pelos pressupostos ditos acima. Entretanto, ao perceber o movimento 

individual das interlocutoras no sentido de não se perceberem nesse lugar, passou a ser uma 

questão incluída nas entrevistas.  
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Gênero ora parecia andar lado a lado com o feminismo, ora pareciam coisas 

diferentes e até mesmo distanciadas. Muitas das interlocutoras não se reconheciam enquanto 

feministas, eram pesquisadoras de gênero: 

 

[...] mulher, nascida no sertão central do Ceará, filha de um artesão e de uma mulher 

que ‘abriu mao’ de quaisquer outras possibilidades de vida senão aquela dedicada aos 

árduos trabalhos domésticos e à maternagem, num contexto familiar patriarcal do 

semiárido. Alguém que, a despeito destes pertencimentos e experiencias (ou devido a 

estas) trnou-se uma feminista atuante na academia. Quando iniciei meus estudos no 

campo de gênero, tinha medo de me afirmar feminista. Eu sempre dizia: “Não sou 

feminista! Sou estidiosa das relações de gênero!’. Demorou para que eu percebesse 

que aquilo era, na verdade, uma estratégia politica para que meus estudos não fossem 

descredibilizados por serem militantes. Foi, durante meu doutoramento em sociologia, 

nesta casa, que me dei conta disso. Um dia, em sala de aula, quando discutíamos 

coletivamente nossos projetos de tese, um colega interpelou-me: [....] não consigo 

enxergar cientificidade em sua pesquisa! Sua pesquisa não é sociológica e nem 

cientifica! Sua pesquisa é militante! É feminista!’. Foi então, que os ânimos se 

exaltaram em sala. Algumas poucas pessoas concordaram com as colocações do 

colega. Outras o acusaram de machista, androcentrico. Eu, de inicio, fiquei acuada. 

Tive medo de ter minha proposta de tese deslegitimada, principalmente diante do 

silencio sepulcral do professor que ministrava a disciplina. Foi então que, 

parafraseando Pierre Bourdieu – um homem europeu, branco, canonizado no contexto 

da colonialidade do saber nas ciências sociais, eu rebati. ‘diga-me, então: ‘ É possível 

um ato desinteressado? É possível neutralidade nos processos de construção do 

conhecimento? O capital cientifico, neste campo, não é também um capital politico? 

Assumir que minha abordagem está alicerçada no diagolo com os feminismos 

significa que não tenho a ingenuidade de pensar minha pesquisa como asséptica, 

neutra! Sim, meu estudo é cientifico e é feminista! Esta foi a primeira vez que me 

assumi feminista na academia. Embora já fosse reconhecida em toso os lugares como 

tal. E, para ter credibilidade argumentativa, eu não pude naquele momento parafrasear 

uma teórica feminista – e isso me tocou, me afetou e me fortaleceu no campo dos 

feminismos.91 

 

Portanto, ser pesquisadora de gênero não era uma consequência de ser feminista. 

Algumas não se reconheceram como tal. Não era uma relação de causa e consequência. Para 

algumas, um processo de reconhecimento.  

O contexto urge, mais uma vez, a junção dos feminismos em suas diversas linhas. 

De modo que desmembrar gênero de feminismos despolitiza o processo e enfraquece a luta.   

O movimento feminista sempre teve como palco privilegiado as ruas. Quando se 

fala em feminismo, mesmo dentro da Academia, pensa-se naquele feminismo dos movimentos 

de rua, das manifestações nas ruas, não se pensa aquele feminismo da escrita e das relações 

cotidianas. Nesse sentido, muitas pesquisadoras de gênero não se reconheceram como 

                                                           
91 Parecer da professora Vivian Matias dos Santos na Banca de qualificação.  
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feministas por não ocuparem nenhum espaço nos movimentos sociais feministas que se 

mobilizam nas ruas.  

 

Vish, pergunta difícil! Não! Não, não me considero feminista, não no sentido da... de 

seguir o feminismo. Porque quando você se diz feminista, me parece que a gente tem 

que, que seguir a categoria do feminismo, tem que levantar as bandeiras de luta, e eu 

fico mais no âmbito da, assim, da desconstrução, da... da tentativa de uma... de uma 

harmonia entre os sexos. Mas que essa harmonia, né, ela só vai ser conseguida com a 

nossa [inaudível], com a nossa imposição. Mas isso não chega a ser um feminismo, 

porque o feminismo ele já se impõe, ele já chega, na minha opinião, já chega como 

uma categoria de muita força, já chega num pé de igualdade. Vamo dizer assim, já 

chega e diz olha vamo fazer isso, vai ser assim! E aí eu já acho radical porque [...] 

corre o risco de não ver outras coisas. Por exemplo, né, essa questão da... a mulher ela 

não conseguiu muita coisa, né, ela conseguiu trabalhar mas não conseguiu romper 

com a terceira jornada, ela não conseguiu romper com a dominação em casa, né? 

(MATERNA) 

 

Eu não sei. Eu fico pensando o tempo todo o que eu sou. Não sei se libertária, ou uma 

pesquisadora anti-colonialismo, anti-racismo [...] mas feminista eu tenho muita 

dificuldade [...] por causa desse contexto que tem muita disputa [...] é muito difícil eu 

chegar e dizer sou tal coisa [...]  ta tudo muito borrado pra mim [...] Mas feminista, 

mesmo que você diga que é uma feminista acaemica, você tem que estar num lugar 

[...] Eu não me vejo como ativista, mas talvez ate seja. Hoje, por exemplo, estava no 

ônibus [...] o feminismo me fez ficar mais comedo dos homens, dos que eu não 

conheço [...] o transporte publico tem me deixado muito tensa [...] tinha um casal de 

adolescentes de mãos dadas...fiquei com muito medo por eles [...] me peguei pensando 

se algum agredir [...] por isso não sei [...] não vejo feminista defendendo casal de gays 

[...] me definiria mais como uma ativista anti. Eu não ia conseguir ficar calada... não 

consigo não ativar a reflexiva...isso cansa demais a cabeça da gente [...] eu me 

questiono também [...] cansa também na questão do corpo [...] passar pro seu corpo 

[...] é horrível. De varias coisas. De ser uma pessoa militante de rua. Não sou uma 

militante de rua, nem antes de entrar aqui, nem durante, nem vou ser. Se eu for dizer 

isso aqui [...] a gente tem que lutar. [...] você não é obrigado a ir pra rua, vou fazer o 

que? [...] eu vou ser so mais uma. ela não considera feminista aquela que so escreve. 

Você so é feminista se você ta partindo de um lugar. Mas que lugar é esse? Você tem 

que estar [...] você não pode ser uma feminista sozinha. Você tem que estar engajada 

em algum grupo, seguir alguma vertente, fazer alguma coisa na prática. A. (amiga) e 

G. (companheiro) disseram que não sou feminista de jeito nenhum. Tu é tranquila. 

Porque feminista é aquele povo muito assim revoltado. Fiquei com isso na cabeça. Me 

senti ofendida. Quanto mais eu vejo na internet esses embates... eu não consigo me 

definir mesmo [...] (RESILIÊNCIA) 

 

Para o homem que foi entrevistado, Razão, não podia ser feminista por ser homem 

e entender que o sujeito do feminismo deveriam ser as mulheres. Estas eram as protagonistas. 

Os homens falaram muito tempo sobre as mulheres. Era o momento das mulheres falarem, 

serem as protagonistas.  
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Para algumas pesquisadoras, a questão sequer foi colocada para si mesma porque 

ainda não era questão na tese e na vida da pesquisadora, como foi o caso de Sorriso.  

Apesar de o conceito de gênero nascer no seio dos feminismos, ele autonomizou-se 

posteriormente. Estudiosas de gênero daqui, Fortaleza, não se consideraram feministas ou essa 

era uma questão pela primeira vez colocada em entrevista. Isso, por outro lado, gerou outras 

indagações, na pesquisadora: como autonomizar algo que nasce imbricado? Até que ponto isso 

não enfraqueceria as bandeiras de luta dos movimentos sociais?  

As interlocutoras em tela, ou por conflitos internos ao movimento ou mesmo por 

ver no movimento de rua o único espaço possível. O lugar privilegiado dos feminismos 

historicamente não foi o da escrita e sim das ruas.  

O feminismo da escrita não é um feminismo que se faz de mãos dadas com outras 

mulheres nas ruas. É um feminismo que se faz com as mulheres da experiencia de pesquisa 

trazidas à escrita no momento do gabinete, com aquelas da história de vida; com aquela que 

somos como pessoas. Um não é melhor que o outro. Cada um atinge um numero de mulheres, 

mas cada um volta a si mesma. Como um objeto jogado num lago que respinga sobre nós 

mesmas.  

Passou a ser quando passou a ser um conflito para mim. Como ser feminista a partir 

de lugar, a priori, tao ambíguos quanto igrejas evangélicas, academia e vida pessoal?  

Cada qual carrega suas frustrações, mágoas, traumas. Ninguém escapa ao inevitável 

de algumas relações desastrosas uma vez ou outra na vida. Não é prerrogativa de feminista e 

pesquisadora de gênero.  

 

Na verdade, acho que a depressão e a duvida que acompanham qualquer trabalho são 

realmente criativas, pois elas nos fazem escutar outras pessoas. Se você é demasiado 

confiante, se tudo o que você consegue ver é você mesma, você termina sendo uma 

barreira, fechada à comunicação. (STRATERN, 1988, s.p.) 

  

Pensando as mulheres que escuto e observando sobre os homens dos quais elas 

falam. Pensando minhas próprias relações durante a vida, a questão é: a “guerra dos sexos” não 

é produto do feminismo e muito menos da teoria de gênero. O problema está em que os mesmos 

sistemas familiares que educam meninas para a monogamia, a fidelidade, para participar do 

jogo da conquista como a caça; é o mesmo sistema que educa meninos para a poligamia, a 

infidelidade e que se comportem como caçadores. A caça não faz mais sentido quando se devora 
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a presa. A caça deixa de ser caça ali. É daí que mulheres e homens parecem nunca se entender. 

O feminismo não é causa, é consequência disso tudo. É através dele que muitas estudiosas 

expõem essas fissuras na educação de homens e mulheres, estudam, fazem a crítica social 

desses papéis.  

Apesar de tomarmos o distanciamento teórico e político dessas questões, estamos 

totalmente imersas e enredadas nelas. O distanciamento é racional, mas estamos totalmente 

imersas e, certas vezes, reféns desse sistema. Somos classificadas como mulheres boas ou não 

para casar, namorar. Somos traídas, mas aconselhadas a sermos “sábias” que edifiquem seus 

lares (ainda que o esforço para isso seja, praticamente, solitário); somos interpeladas a cumprir 

nossas “funções de mulheres”, “boas moças”, “boas esposas e mães” e muitos desses conselhos 

vem de outras mulheres.  

Coletivamente as mulheres não estavam felizes numa era pré-feminista. Não é que 

antes os casais eram felizes. A diferença entre aquela época (década de 90) e hoje, é que hoje 

pensamos mais essas relações, teórica e empiricamente. Temos melhores condições sociais de 

pensarmos nossas relações interpessoais com nossos parceiros.  

Antes éramos reféns da Biologia. Mulheres inatamente seriam donas de casa, mães, 

esposas. Não haveria como escapar disso. Trata-se de um destino. Seria preciso suportar a 

violência do marido porque de alguma forma a mulher teria merecido, alguma razão existiria 

para que fosse espancada. Da mesma forma tenho que me submeter a relações sexuais com ele 

ainda que não queira ou não esteja disposta, porque é uma obrigação de esposa. Preciso aceitar 

que homens são naturalmente infiéis e perdoar cada traição.  

Não existe uma nova ordem mundial que queira minar o casamento e a família 

tradicional. O que mina o próprio casamento é a forma como ele historicamente foi 

estabelecido, sem dar muitas chances para que homens e mulheres estejam satisfeitos e felizes 

nele. Não é acabar com o casamento que se quer, é reorganizá-lo de forma mais saudável. A 

família tradicional pode não ser autoritária, violenta e machista. Contudo, os dados ainda 

provam que ela é.  
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5 O ANTIFEMINISMO E A CRUZADA SANTA CONTRA A IDEOLOGIA DE 

GÊNERO: SITUANDO O DEBATE 

 

A narrativa se desenrola em um Estado teocrático, no qual mistruram-se discursos 

religiosos e racionais, o legal e o moral. Na trama, figuras como Serena Joy, esposa de outra 

figura importante da narrativa, o Comandante. Serena Joy representa aquelas mulheres que 

advogam uma vida devotada ao lar, mas que não vivem suas vidas no lar. São aquelas de 

discurso. Aquelas que não praticam o que pregam porque o que pregam, na verdade, é para 

outras mulheres. No epicentro da trama, as Aias, escravas sexuais das famílias de um Estado 

teocrático, mulheres tomadas de suas famílias de origem e usadas sexualmente pelos 

Comandantes com a conivência de suas esposas, para fins unicamente reprodutivos. Seriam as 

mulheres destinadas à produção dos filhos dessa sociedade. O sexo, nessa sociedade utópica? 

Finalmente se separa, tem uma cisão, pois apenas para fins de procriação. O sonho das ilusões 

religiosas da sociedade de outrora. O comandante é a entronização do sagrado masculino. 

Aquele que comanda. Também figuram as personagens Martas, o chão de fábrica dessa 

sociedade. São as mulheres que passam, tecem, cozinham e limpam. As tias Lidias, as mulheres 

que ensinam às Aias o papel tradicional do ser mulher. Já existem, na sociedade atual, mulheres 

como Serena Joy e Tia Lidia, dispostas a ensinarem o que é uma mulher e uma não-mulher, 

Comandantes e Olhos92. Todas as posições já estão vislumbradas em nossa sociedade.  

Trata-se de uma sociedade fruto da sua própria autodestruição das armas nucleares. 

Fruto dos seus desejos de destruição do outro: pessoas que não terão direito a defesa, onde será 

extinta a função dos advogados. O desejo de sangue do ser humano alimentado a partir de 

enforcamentos no “muro”. Os perseguidos nessa trama complexa que mescla elementos 

distópicos e atuais: médicos praticantes de abortos, homossexuais, “não-mulheres”. O de 

romance Margareth Atwood dá o tom da nossa sociedade. É sobre presente, mas também sobre 

futuro. É um eco sobre nosso futuro? Uma profecia do que podemos esperar? 93  

 

 

                                                           
92 Personagens do livro que tinham o papel de fiscalizar as Aias. Saberem se estavam a cumprir suas funções e 

delatá-las, se fosse o caso.  
93 Ver mais referências sobre o romance feministra distópico de Margareth Atwood em: 
http://cultura.estadao.com.br/blogs/babel/margaret-atwood-ganha-premio-da-paz-e-fala-sobre-feminismo-abuso-

sexual-e-o-conto-da-aia-em-frankfurt/ acesso em 02/11/2017.  
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Cena 1 

A cena se passa no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Uma filósofa norte-

americana desembarca para um evento acadêmico que está organizando e não para fazer uma 

palestra. Também para divulgar um livro seu sobre sionismo94. Torna-se alvo de uma agressão 

filmada pelos próprios incitadores. As agressoras: duas mulheres que seguravam um cartaz com 

a foto da filósofa e um sinal de proibido “Fora Judith”, debaixo de xingamentos em português 

e em inglês “Bitch!”. Sobre uma chuvarada de acusações, como “assassina de criancinhas!”. 

Uma das agressoras era egressa da manifestação que ocorreu contra a vinda da filósofa ao país. 

Outra mulher, negra, vai em defesa da filósofa e é agredida aos gritos de “feia” e de que ela 

deveria consertar o próprio cabelo e um tapa lhe é dado: "Quem é você? Você é feia, feia, olha 

o seu cabelo, olha a sua cor, vai pentear o cabelo, você é feia!”, diz a MC Daniele. A cena não 

é do século V e sim do século XXI, ano de 2017. O que se desenrolou no aeroporto foi apenas 

o que se estende no cenário brasileiro. Evidencia-se a morte ao pensamento, à liberdade de 

expressão. O racismo passa a ser escancarado. O gatilho foi disparado não ali, mas por uma 

série de grupos, personagens, intelectuais, enfim, movimentos que pintam o fantasma da 

“ideologia de gênero” fora dali. Em seus gabinetes, escritórios de estudos ou redes sociais 

devem rir alto da cena que desencadearam. A mulher agressora é só a ponta do iceberg, o 

fantoche que dança sobre o manipular de vários grupos e personagens políticos que não estão 

ali. Ali apenas suas mãos invisíveis.   

 

Cena 2 

O seminário do qual a filosofa faria parte seria sobre os fins da democracia. O fato 

ocorrido no aeroporto e a manifestação contra a vinda da filósofa só evidenciam, de fato, o fim 

da democracia mesmo, a sua falência. Cerca de 70 pessoas se reúnem em frente ao Sesc 

Pompeia para protestar contra a vinda da filósofa. Arautos de que representam o Brasil e os 

brasileiros. Uma fogueira foi acesa, um judas em seu nome é queimado publicamente com 

cruzes hasteadas aos gritos de “queima bruxa!”. Mais uma vez é preciso que se diga: o cenário 

não é a Idade Média, tanto menos, o índex95, mas a história tende a se repetir. Estão queimando 

                                                           
94 O título do livro é: Caminhos divergentes: judaicidade e critica do sionismo. 
95 Relação de livros proibidos pela Inquisição da Idade Média.  
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ali não a pessoa, a filósofa, mas o que ela representa. A petição contra sua vinda e a 

manifestação querem lhe negar o direito à fala, esse direito básico da democracia. O que essas 

pessoas no fundo não toleram são determinados grupos sociais. É preciso queimar lésbicas, 

teóricos de “gênero”, negros, em nome do seu deus que, é preciso afirmar, não é o Deus cristão. 

É preciso que eles explodam, queimem vivos para lembrar que Sodoma e Gomorra ainda vive 

em suas memórias e que podem tomar o lugar de deus e eles mesmos acenderem suas fogueiras 

santas.  

 

Figura – Manifestação contra a estadia de Judith Butler no Brasil 

           

Fonte: Uol96 

Figura II – Manifestação contra Judith Butler no Brasil 

                            

                                                           
 
96 Mais informações disponíveis em: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-

noticias/2017/11/07/manifestantes-protestam-contra-filosofa-americana-judith-butler-em-sao-paulo.htm 
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Fonte: Uol 

         Este capítulo, profundamente descritivo, procurará retratar o fenômeno do ativismo 

antigênero e antifeminista no mundo e, especificamente, no Brasil. Procurará descrever os 

principais argumentos dos grupos conservadores e antifeministas acerca da narrativa que 

criaram sobre “ideologia de gênero”.  

         O titulo gerador deste capítulo remonta aos eventos das cruzadas, acontecidas na 

Idade Média, nas quais grupos religiosos inteiros eram mobilizados no sentido de impor sua fé 

a outros povos. A comparação vem a calhar quando se observa que grupos religiosos 

conservadores tem criado uma narrativa da “ideologia de gênero”, um pânico social em torno 

dessa questão como moeda política.  

 

5.1 Sintomas de um fenômeno transnacional: o ativismo antigênero 

“[...] é em tempos como esse, quando vivemos com a possibilidade de destruição sem 

precedentes, que as pessoas são mais propensas a se tornarem perigosamente malucas 

sobre a sexualidade.” (GAYLE RUBIN, 2012, p. 1) 

 

O texto em tela é sobre o ativismo antigênero, mas também é sobre a importância 

da discussão de gênero. É sobre os reflexos do ativismo antigênero, mas também sobre os 

reflexos do ativismo de gênero. Em um país onde há o dito popular “politica e religião não se 

discutem!”, o propósito desta tese de doutoramento é, justamente, imbricar as duas questões: 

política e religião. Ou seja: perceber como grupos religiosos conservadores tem se apropriado 

das discussões acerca da categoria analítica gênero e dos feminismos.  

        O discurso entendido, como nos ensinou Foucault (1997), enquanto rede de 

enunciados atravessada por relações de poder, malha flexível e aberta a múltiplos usos, 

inclusive, avessos a seus “propósitos” iniciais. Economia política dos discursos marcada por 

afrontamentos, transformações, reforços e inversões, conforme estratégias e usos políticos que 

se queira emprestar-lhes. 

Logo, “ideologia de gênero” transformou-se em um grande pacote no qual se inclui 

qualquer discussão sobre os papéis de gênero, sexualidade, etc. Houve época na qual estudar 

gênero era sinônimo de estudar a violência e seus congêneres, como a condição da mulher. 

Gênero parecia sinônimo de estudar “a mulher”. Atualmente, somos logo interpeladas, como 

pesquisadoras de gênero, se concordamos em fazer com que crianças aprendam sobre 

sexualidade na escola, se educaríamos nossos filhos de acordo com o que acreditamos e 
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“pregamos” (e, quando não somos mães, o discurso parece soar vazio). Somos questionadas se 

não sentimos medo ao entrar em banheiros “Unissex” ou nos quais “homens” (entenda-se: 

travestis e transexuais) teriam livre acesso tanto quanto as “mulheres” (e a questão da violência? 

E se esses “homens” quisessem estuprar as mulheres? E se fosse com as nossas filhas? Você 

permitiria que sua filha entrasse em um banheiro com homens?).  

      Entende-se aqui que gênero não deve ser um assunto exclusivo de teóricos ou 

militantes feministas, deve tomar a todos porque a todos atinge. Não é domínio exclusivo da 

Academia ou da militância nos movimentos sociais, nem deveria ser. Entretanto, como se tem 

produzido esse discurso sobre gênero fora dos espaços acadêmicos? Anthony Gideens (1991), 

dentre outros cientistas sociais, já haviam chamado atenção para a natureza reflexiva dos 

conceitos e teorias das ciências sociais. Esse movimento de apropriação de conceitos peritos é 

pensado como uma “dupla hermenêutica”. A incorporação desses conceitos e teorias passa a 

compor “um novo senso comum”, conforme expressão de Boaventura Santos (1989), que 

reinvidica legitimidade epistemológica em relação ao saber científico.  

Muito claro está que o que chamamos de antifeminismo tem sido um tema que, 

além de não ser recente na história do mundo e do Brasil, tem sido problematizado por 

blogueiras, youtubers, feministas nas redes. Infelizmente, o antifeminismo também é 

vivenciado na pele por feministas que tem sofrido ataques antifeministas, como as ameaças de 

morte ou violação sofridas pela professora Dolores Aronovich. 

Teoricamente, o fenômeno também tem sido pensado, vide Susan Faludi97 (1991). 

A autora fez um levantamento da onda antifeminista que atingiu os Estados Unidos na década 

de 1980. Retratou o que chama de backlash em artigos de jornais, em personagens centrais 

desse ativismo e livros.  

O ataque ao feminismo é um fenômeno transnacional e histórico. Transnacional 

porque é observável em várias nações do globo. Histórico, porque remete mesmo ao surgimento 

do próprio movimento feminista. Nesse sentido 

 

                                                           
97 Susan é jornalista. Ganhadora do prêmio Pulitzer e o livro referenciado acima tornou-se um best-seller seu, 

conquistando o prêmio Nacional de Críticos de Livros para não-ficção. Além das obras: Stiffed: the betrayal of the 

american man (sobre o colapso da masculinidade tradicional que deixou os homens sentindo-se traídos; sobre a 

crise da masculinidade em fins dos anos 1990); The terror dream: myth e misogyny in na insecure America (analisa 

o contesto norte-americano pós 11 de setembro, que despertou uma revalorização do ideal de masculinidade e 

feminilidades tradicionais); e o último, um livro de memórias sobre seu pai transgênero, Na câmara escura.  Fonte: 

http://susanfaludi.com/books.html. Acesso em 03/06/2017. 
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O feminismo deve ser pensado e analisado e, a partir daí, potencializado na prática. 

Do contrário, corre o risco de não chegar aonde poderia. Impulsos indignados o 

movem e, na contramão, outros impulsos também indignados tentam destruí-lo. [...] 

o feminismo também pode se tornar mais um desses ideais que não produzem maiores 

consequências para o todo. Um murro em ponta de faca. Como simples indignação 

moral, não há garantia de que o feminismo possa se transformar em ação ético-política 

responsável. E é isso que queremos. (TIBURI, 2018, p. 9) 

 

A história norte-americana do antifeminismo tem muito em comum com a 

brasileira. Houve um trânsito oscilante entre governos autoritários e avessos aos direitos da 

mulher, como Reagan e Bush, sendo arrefecido pela fase Obama e voltando à tona com Donald 

Trump. Crises sociais acirram e inflamam novamente os ideiais de masculinidade e 

feminilidade tradicionais, como o ataque às torres gêmeas no 11 de setembro.  

No Brasil, a crise econômica, a crise social (vide a onda de violência) e a crise 

política (com a corrupção endêmica brasileira) incitam o modo tradicional de enxergar “os 

gêneros” (mulher e homem).  

A eleição de Trump nos Estados Unidos deixou expostas as fissuras na sociedade. 

Butler (2016), avalia o cenário como devastador:  

 

A palavra “devastação” apenas começa a chegar perto do sentimento com relação a 

esse momento entre aquelas e aqueles que conheço. Não sabíamos da raiva 

generalizada contra as elites; da profunda raiva de homens brancos contra o feminismo 

e o movimento dos direitos civis; de como as pessoas foram desmoralizadas pela 

espoliação (dispossession) econômica. Não sabíamos como as pessoas podem ficar 

excitadas com o isolacionismo, a perspectiva de novos muros e a belicosidade 

nacionalista. Esta é a nova “reação branca” (whitelash)? Por que não percebemos o 

que estava por vir?98  

 

Mais à frente no texto, Butler também questiona: “Quem é este público irado e 

niilista que prefere ser governado por um homem louco do que por uma mulher? Quem é este 

público que culpa a candidata do Partido Democrata pelas devastações do neoliberalismo e do 

capitalismo desregulado? Agora, temos que pensar sobre populismo, direita e esquerda, e 

misoginia, e sobre aonde isso vai chegar.”. Não seriam, então, as mesmas perguntas que nós, 

brasileiros, deveríamos nos fazer? Pois, qual o cenário que nos aguarda em 2019? Por que há 

                                                           
98 Fonte: http://sxpolitics.org/ptbr/eleicoes-americanas-uma-reflexao-de-judith-butler/6859 

 

http://sxpolitics.org/ptbr/eleicoes-americanas-uma-reflexao-de-judith-butler/6859
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um avanço considerável de grupos religiosos nos espaços de poder político? Ainda sobre o 

contexto norte-americano:  

 

Trump desencadeou a ira reprimida contra as feministas, representadas como polícia 

da reprovação; contra o multiculturalismo, visto como uma ameaça aos privilégios 

brancos; contra os imigrantes, retratados como um perigo à segurança nacional. A 

retórica vazia de uma força falsa triunfou, como sinal de desespero ainda mais 

profundo do que imaginávamos. Mas, talvez estejamos diante da repulsa por parte de 

muitos homens brancos, e também de algumas mulheres, contra o primeiro presidente 

negro, associada à rejeição da possibilidade de termos, pela primeira vez, uma mulher 

presidente. Para um mundo, que é cada vez mais incorretamente caracterizado como 

pós-racial e pós-feminista, estamos vendo nesse momento como a misoginia e o 

racismo se sobrepõem ao julgamento e comprometimento com metas democráticas e 

inclusivas; paixões sádicas, ressentidas e destrutivas estão arrastando nosso país. 

 

Os polarismos vividos não so no Brasil deixam cada vez mais expostas as fissuras, 

a divisão de classes sociais, a divisão ideológica entre esquerda e direita, entre machistas e 

feministas.   

 

Figura III – Manifestação contra a ideologia de gênero no Peru 

       

Fonte: Site sempre família99 

  

                                                           
99 Outras fontes foram procuradas no intuito de verificar a veracidade dos relatos iniciais. Foi achado também em: 

https://www.jmnoticia.com.br/2018/11/17/milhares-marcham-contra-a-ideologia-de-genero-no-peru-nao-se-

meta-com-meus-filhos/. Também encontrada a manifestação em: https://www.acidigital.com/noticias/nao-se-

meta-com-meus-filhos-milhares-marcham-contra-a-ideologia-de-genero-no-peru-75885.  



194 
 

O protesto acima aconteceu no Peru. Reuniu, segundo a fonte acima referenciada, 

1,5 milhão de pessoas contra a ideologia de gênero nas escolas. Dezenas de cidades sediaram 

manifestações como essa, segundo noticia do site Sempre Familia. A manifestação ocorreu no 

dia 7 de março de 2017. O lema era “Não se meta com meus filhos” sediou manifestações nas 

25 regiões do país.  

Foi uma reação à tentativa do Ministério da Educação do Peru de incluir assuntos 

relacionados a gênero no currículo nacional escolar. No evento esteve Ángela Hernandez, uma 

deputada colombiana que em seu país também liderou manifestações similares, que chegou a 

levar à renuncia da então ministra da educação na época, Gina Parody. Em janeiro de 2017 a 

Conferência Episcopal Peruana afirmou: “´[...] urge a supressão das noções provenientes da 

ideologia de gênero no novo currículo nacional”.100  

Dois discursos concorrem no Brasil sobre a condição da mulher. Num deles, no 

plano conservador, os feminismos, além de não se fazerem mais necessários, devem ser 

combatidos. No outro, dos feminismos, o feminismo ainda se faz necessário pelos altos índices 

de violência e desigualdades de gênero que atingem as mulheres.  

É preciso frisar que é muito comum que nas pesquisas cientificas dois lados 

supostamente dialoguem. Um, que se arroga o conhecedor da ciência, e o outro, o do senso 

comum. Ora,  segundo Lahire (2004), “[...] o ator não deve ser tratado como um ‘idiota cultural’ 

[...] o projeto científico de dar razão ao mundo é concebido como um projeto de opressão e 

dominação simbólica: [...] ‘ter a última palavra’ [...]” (p. 23). Aqui a proposta é aproximar dois 

discursos completamente diferentes para debater: feminismos e antifeminismo. Contudo, não 

se acredita na imparcialidade das posições.  

Muitas das inquietações que autoras como Marisa Lobo (2016) trazem, são 

inquietações sociais (presentes entre pessoas comuns), ainda que inquietações produzidas 

socialmente também. Inquietações que se fazem sociais para mascarar discursos, interesses e 

jogos de poder. Algumas delas resumidas nas seguintes questões: até que ponto pode ir o 

discurso de gênero? Até que ponto pode ir o Estado na família e na escola? Na educação de 

                                                           
100 Fonte: http://www.semprefamilia.com.br/protesto-contra-ideologia-de-genero-nas-escolas-leva-15-milhao-as-

ruas-no-peru/. Acesso em 21/10/2017. 

 

 

http://www.semprefamilia.com.br/protesto-contra-ideologia-de-genero-nas-escolas-leva-15-milhao-as-ruas-no-peru/
http://www.semprefamilia.com.br/protesto-contra-ideologia-de-genero-nas-escolas-leva-15-milhao-as-ruas-no-peru/
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crianças e adolescentes? Em síntese, quais são os limites do Estado? Por outro lado, até que 

ponto os pais também podem ir na educação dos filhos? O forte apelo emocional que o discurso 

conservador carrega, de proteção dos filhos, da família e da mulher gera uma comoção social. 

Explica Butler (2016), contudo que: 

 

Nossa comoção nunca é somente nossa: a comoção é, desde o começo, transmitida de 

outro lugar. Ela nos predispõe a perceber o mundo de determinada maneira, a acolher 

certas dimensões do mundo e resistir a outras. [...] A comoção depende de apoios 

sociais para o sentir: só conseguimos sentir alguma coisa em relação a uma perda 

perceptível, que depende de estruturas sociais de percepção, e só podemos sentir 

comoção e reivindicá-la como nossa com a condição de que já estejamos inscritos em 

um circuito de comoção social. (JUDITH BUTLER, 2016, p. 82) 

 

Portanto, nos aproximamos, nesse momento, das fronteiras do campo de estudos de 

gênero/feminista para entendermos suas aproximações/distanciamentos com a sociedade civil. 

O que repele o discurso feminista? O que aproxima? Buscou-se compreender aqui como todo 

o conhecimento produzido pelo campo de estudos, que é alimentado pelos movimentos sociais 

e pela Academia, é produzido e discutido fora desses mesmos círculos. 

É impossível entender o campo de estudos de gênero sem entendermos suas 

fronteiras. Desse modo, como a discussão sobre as teorias de gênero tem acontecido em terras 

brasileiras? Nessas fronteiras, as ativistas do campo tem diversos embates com os que se 

posicionam contra o movimento feminista. Então, como tem sido essa recepção? De que modo 

o feminismo chega a essas pessoas? Em torno de que questões tem se discutido? Quais são os 

nós do conflito entre ativistas sociais feministas e grupos conservadores?  

Em outras palavras, aqui se trata da apropriação da teoria de gênero a partir de 

grupos religiosos conservadores no Brasil. Especificamente, como essa apropriação também se 

reflete em discursos religiosos no Ceará. Muitos desses discursos tem sido importados de 

autoras antifeministas no mundo, tais como Suzanne Venker e Phyllis Schlafly (2015).  

 

O feminismo organiza um impulso perigoso à ordem dada como natural. Por isso, 

conservadores constantemente se apropriam do feminismo, tentam captura-lo e 

transformá-lo em mercadoria. Na impossibilidade de fazer dele algo palatável ao 

mercado, o feminismo é transformado por seus detratores em uma excrecência inútil. 

Sabemos que o sistema econômico e politico de nossa época, ao qual damos o nome 

de capitalismo, precisa transformar em excrecência e inutilidade tudo aquilo que o 

ameaça. (MARCIA TIBURI, 2018, p. 27) 
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Percebemos que há alguns consensos em meio ao campo de estudos de gênero e 

feminista: a luta pela descriminalização do aborto, a defesa dos direitos dos sujeitos LGBTQIs, 

a ampliação da cidadania das mulheres, a religião tida como um mecanismo histórico de poder 

sobre o corpo das mulheres, a desconstrução do imaginário tradicional referente à mulher, a 

desconstrução da mulher como ser unívoco, universal, são apenas alguns deles. No mundo 

globalizado, a rapidez como as coisas mudam, geram ansiedades sociais.  

 
Habitamos um planeta que se transformou em uma sociedade global. O ritmo 

acelerado da mudança, a multiplicidade de papéis que desempenhamos, o excesso de 

possibilidades e de mensagens ampliam nossa experiência cognitiva e afetiva, numa 

medida sem paralelo com qualquer cultura precedente da humidade. Faltam os pontos 

de referência que permitiam aos indivíduos e aos grupos, no passado, construir a 

continuidade de suas existências. Cada vez mais remota torna-se a possibilidade de 

responder com segurança à pergunta ‘quem sou eu?’: nossa presença necessita de 

pontos de apoio, e nossa própria história pessoal às vezes vacila. (MELUCCI, 2004, 

p. 15).  

 

Toda essa onda de incertezas sobre os papéis sexuais antes supostamente bem 

definidos, gera um sintoma social de ansiedade, incerteza e mesmo repulsa às mudanças. Parece 

ter instaurado-se um caos social ou um “caos moral” (Diário de campo. Palestra de líder 

conservador sobre “Ideologia de gênero” no Shalom), como afirmou um antifeminista, uma 

“desordem coletiva”. Não saber lidar com o novo que surge no horizonte pode gerar uma 

sensação de profunda repulsa por esse novo e por quem promove esse novo, como no caso dos 

feminismos e das feministas.  

 

[...] A guerra sustenta suas práticas atuando sobre os sentidos, fazendo-os apreender 

o mundo de modo seletivo, atenuando a comoção diante de determinadas imagens e 

determinados sons, e intensificando as reações afetivas aos outros. É por isso que a 

guerra atua minando as bases de uma democracia sensata, restringindo o que podemos 

sentir, fazendo-nos sentir repulsa ou indignação diante de uma expressão de violência 

e a reagir com justificada indiferença diante de outra. (JUDITH BUTLER, 2016, p. 

83) 

 

Já assinalava Gebara, em 1987, acerca da insegurança dos homens frente às 

mudanças que se processavam na condição da mulher: “[...] uma insegurança crescente diante 

do futuro, pois não conseguem perceber as consequências da emancipação da mulher nos 

diferentes setores da vida familiar e social.” (IVONE GEBARA, 1987, p. 157) 

 

Estamos vivendo uma insegurança terrível de todas as instituições, principalmente a 

partir do século XVII e XVIII, aguçada pelo sistema capitalista que está nos nossos 
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poros. As religiões não estão fora desse sistema capital. O capitalismo também vive 

através dos imprevistos. Há uma classe que está com medo de não conseguir explorar 

mais do que explora. Isso gera um sentimento de defesa, mas também de ataque. 

(Diário de campo. 12/06/2017. Palestra com Ivone Gebara) 

 

O Brasil vive uma crise social em muitas dimensões. Primeiro, pelos altos índices 

de violência. Segundo, pela crise política, cujo reflexo são os vários escândalos de corrupção 

dos últimos anos. Esses dois fenômenos andam lado a lado. Isso acaba por promover a ideia 

messiânica de que um discurso e um poder forte possam restaurar a sociedade brasileira do caos 

em que se encontra.  

 

Ter um inimigo me ajuda a encontrar minha identidade. Todas as religiões se 

organizaram em torno de algum inimigo. A gente vive detectando inimigos nessa 

mistura de deus e do diabo. É tempo de pensar em Deus e no diabo juntos. (Diário de 

campo. Palestra de Ivone Gebara. 10/06/2017).  

 

Os inimigos estão claros para esses sujeitos: feministas, “ideólogas de gênero”, 

grupos minoritários como os movimentos LGBTQIs e o negro. O discurso que se quer 

combater, consequentemente, também: a “ideologia de esquerda”, tais como a feminista.  

O que parece também movimentar esses grupos contra o feminismo e o que 

consideram a “ideologia de gênero”, é o medo da liberdade. Há, contudo, liberdades 

diferentemente pensadas e defendidas.  

 

O que a gente tem medo é da servidão, da escravidão, da dominação e não da 

liberdade. A liberdade é política. Tem relação com a cidadania. Falar de liberdade é 

falar de modelos de liberdade. Quem me chama mais á liberdade são as formas de 

opressão. A cadeia é tão habitual que não é mais sentida. [...] Não é o Estado e a igreja 

que te dá liberdade. Não é aquisição outorgada pelo Estado. A textura do 

conservadorismo é um anti-chamado à liberdade.as religiões precisam da falta de 

liberdade. (Diário de campo. 10/06/2017. Palestra com Ivone Gebara). 

 

O discurso antifeminista e antigênero toma uma conotação apocalíptica: “Existem 

muitas diferenças sexuais e biológicas entre homem e mulher. Portanto, a promoção da 

identidade transgênero significará o caos social e causará um colapso na natureza.” (MARISA 

LOBO, 2016, p. 263). Desabafa ainda a antifeminista: 

 

Perdemos nosso referencial de valores, da moral objetiva da natureza humana, como 

o alcance do bem, da perfeição, do amor real e da felicidade. Estes foram sendo 

deixados para trás ao longo dos tempos, foram sendo destruídos, descartados em prol 
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de uma sociedade consumista. O ser humano, na tentativa de querer ser feliz a 

qualquer preço, buscou a maneira mais rápida e fácil, comprando esse prazer e 

fazendo de tudo para afastar a insatisfação. (MARISA LOBO, 2016, p. 190) 

 

O sintoma de ansiedade social que esses grupos também sentem é referenciado 

dentro das Ciências Sociais como a era da pós-modernidade, com a dissolução das 

metanarrativas. Uma destas, a de que o desenvolvimento da ciência e da tecnologia 

caminhariam, necessariamente, para o desenvolvimento integral da humanidade. Outro ponto, 

recai sobre os conceitos da modernidade, como o de classe social, que não daria mais conta de 

explicar todos os determinantes que influenciam nas desigualdades sociais. No plano das 

relações de gênero, muitas mudanças se processam.  

 

A binaridade que ordenava as coisas está se rompendo. Vão dar à natureza um papel 

que ela não tem mais. As ordens não se sustentam mais. Isso atrapalha a ordem do 

mundo. Falar de feminismo quebra a unidade da família. O conflito vai aparecer não 

por causa da diversidade. O problema é que essa unidade proposta não se sustenta 

mais. Sentimento de estar numa Torre de Babel que gera outro sentimento, de que se 

deve ordenar tudo. [...] Toda ordem mundial está sendo questionada. Estamos 

produzindo uma nova ordem que não sabemos o que será. Estamos num período 

babelesco: período em que vamos observar o mundo, aparecem vários possíveis. [...] 

Estamos vivendo uma Babel. Precisamos respeitar as línguas diferentes, senão nos 

matamos. (Diário de campo. 10/06/2017. Palestra com Ivone Gebara).  

 

Surgem instituições e personagens dispostos a retomar a ordem do mundo contra: 

os governos petistas, esquerdistas, bolivarianos que deixaram o Brasil mergulhado numa crise. 

Restaurar a ordem no quadro de violência, corrupção, a política e sua crise moral no país 

constituem as promessas. Quem? Líderes políticos “fortes”. Como? Através de uma varredura 

moral. Contra quem? Feministas, “ideólogos de gênero”, abortistas, esquerdistas.  

No plano de gênero, restaurar os papéis dantes pré-determinados entre homens e 

mulheres. Criam-se, então, estratégias as mais variadas: projetos de lei, articulações entre 

políticos e movimentos, coalizões. O voto passa a ser baseado no discurso de salvação da 

família e dos filhos. Para elegerem-se muitos vereadores, deputados, senoradores e o próprio 

presidente, usam do discurso da ideologia de gênero, de modo que no contexto brasileiro hoje 

um político que não formule um discurso forte em torno da segurança públca e da ideologia de 

gênero, corre sérios riscos de não se eleger. Tornou-se uma estratégia política crucial. A busca 

é por ordenar um mundo que, de fato, nunca foi ordenado. Ora, as configurações sociais não 

caminham num sentido pré-determinado (ELIAS, 1994). 
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Tarducci (1999) apud CORNEJO-VALLE e PICHARDO (2017), apontam alguns 

elementos em comum dos radicalismos religiosos desde os anos 70, sendo eles: 

 

[...] la exacerbación de la moral sexual como elemento central de la definición de la 

propia creencia y de la identidad grupal; el énfasis en la separación física y 

conceptual de los sexos; la infravaloración de la mujer; la visión de la propia doctrina 

como "una respuesta a la confusión de la identidad masculina y a la ansiedad 

derivada de la quiebra del dualismo de género"; todo ello expresado bajo el paraguas 

conceptual de la "familia" como término clave al que, desde finales del siglo XIX, se 

han venido aferrando las corrientes fundamentalistas para luchar contra la 

emancipación de las mujeres en primer lugar, y contra los derechos LGBT cuando 

estos pasaron a formar parte de las agendas políticas. (CORNEJO-VALLE e 

PICHARDO, 2017, s.p.)  

 

Uma nova onda antifeminista e antigênero passou a acontecer, segundo Cornejo-

Valle e Pichardo (2017), após as Conferencias de Beijing e Cairo. Entre os anos de 1994 e 1995. 

A conferencia de Beijing, foi a conhecida IV Conferência Mundial sobre a mulher: igualdade, 

desenvolvimento e paz, evento organizado pelas Nações Unidas, em 1995. Participaram do 

evento, ao todo, 189 governos. Os principais temas debatidos no evento foram: o avanço e o 

empoderamento da mulher em relação aos direitos humanos das mulheres; mulher e pobreza; 

mulher e tomada de decisões; a criança do sexo feminino e a violência contra a mulher.  

Já a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD) das 

Nações Unidas, reuniu 179 países no Cairo, cidade do Egito, em 1994. No evento foi aprovado 

o Plano de Ação (POA) de duração de 20 anos, representando uma mudança no paradigma 

acerca do debate populacional. Nas duas conferencias anteriores sobre população e 

desenvolvimento, uma delas em Bucareste, em 1974 e a outra na cidade do México, em 1984. 

Para alguns a redução do crescimento populacional deveria ser a prioridade das ações. Alguns 

associavam o desenvolvimento ao controle populacional e na outra ponta, a aceleração do 

desenvolvimento seria o melhor contraceptivo.  

Na POA do Cairo, três metas deveriam ser alcançadas até o ano de 2014: redução 

da mortalidade infantil e materna; acesso à educação, especialmente às meninas; acesso 

universal a uma gama vasta de serviços de saúde reprodutiva, como o planejamento familiar.  

A OMS estimou o dado de que cerca de 215 milhoes de mulheres ainda encontram-se sem 

acesso aos métodos modernos de contracepção. Em 2012, houve um encontro regional das 

Organizações da Sociedade Civil (OSC), no Caribe, para consulta sobre o processo de revisão 

da CIPD do Cairo +20, lançando a Declaração de Ocho Rios.  
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É por ter sido um debate sobre população que nasce a ideia de que as teorias de 

gênero propugnariam o controle populacional com o fito de acabar com a família.  

Dados da OMS de 2010 a 2015 apontam que a principal causa de morte nas 

Américas entre mulheres de 15 a 19 anos. No mundo, a médica é de 46 a cada 1000. No Brasil 

o índice é maior: 65,5 mulheres. A América Latina é a única região do mundo com tendência 

crescente de gravidez na adolescência abaixo dos 15 anos de idade.  

A Conferência do Cairo movimentou uma oposição crescente de grupos católicos e 

muçulmanos sobre acordos internacionais que se relacionassem com a família.  

 

Como os posicionamentos frente às conferencias não surtiram muito efeito, algumas 

ações tornaram-se mais planificadas. Uma, de ordem intelectual, com uma 

investigação sobre a literatura sobre gênero. ESSA INVESTIGAÇAO NÃO CHEGA 

A SER “A FUNDO” AQUI NO BRASIL. E interpretação católica sobre os direitos 

humanos. A posição politica intelectual se colocava contra o feminismo, o marxismo 

e o que chamam de “ideologia de gênero”. (CORNEJO-VALLE e PICHARDO, 2017, 

s.p.) 

 

Falar do momento atual é falar de emoções e razões que motivam as ações, de um 

lado e de outro, feminismos e antifeminismos. No que tange ao discurso antigênero e 

antifeminista, tem forte apelo emocional. Reproduz-se sobre o discurso de que vivemos um 

apocalipse bíblico, acelerado pelas teorias de gênero e feministas. Faz-se, então, o chamamento 

à ordem. Os personagens antifeministas apresentam-se como aqueles capazes de salvar o 

mundo e proteger as crianças desse discurso.  

 

No sólo se provee de unos valores o una visión del mundo relativa a los derechos 

humanos y orientada a un público católico, además: (1) se dan las coordenadas en 

las que se va a definir un cierto agravio contra la humanidad; (2) se definen los 

actores de una contienda en curso; (3) lo católico se identifica con lo humano, con lo 

natural y con lo divino al mismo tiempo; (4) los antagonistas se dibujan como 

mentirosos, confusos e interesados; (5) los significados de las palabras se diluyen y 

se manipulan en medio de acusaciones cruzadas de conspiración; (6) se invocan 

amenazas apocalípticas fruto de la alianza entre demógrafos, ecologistas, feministas 

y movimiento LGBT; (7) y se provee de justificación para la homofobia, para la 

misoginia y para la reivindicación de acciones discriminatorias reinterpretadas como 

un nuevo martirismo a través de la objeción de conciencia. (CORNEJO-VALLE e 

PICHARDO, 2017, p. 9) 
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Ora, “Se não avançamos em direção a esse desconhecido que é a revolução dos 

gêneros, sabemos, no entanto, exatamente para onde regressaremos.” (VIRGINIE 

DESPENTES, 2016, p. 24). Afirma ainda: 

 

Quando o mundo capitalista se desmancha e não pode mais suprir as necessidades dos 

homens, sem trabalho, sem dignidade no trabalho, o absurdo e a crueza das obrigações 

econômicas, as vexações administrativas, as humilhações burocráticas, a certeza de 

que seremos enganados a partir do momento em que desejamos comprar alguma coisa, 

nós somos ainda tidas como responsáveis. É a nossa libertação o que os deixa 

infelizes. Não é o sistema politico colocado em prática que é culpado, é a emancipação 

das mulheres.  (VIRGINIE DESPENTES, 2016, p. 117) 

 

“Tudo por culpa do feminismo”: é assim que Susan Faludi intitula a introdução do 

seu livro sobre o antifeminismo nas terras norte-americanas. No Brasil não tem sido diferente, 

porque até da violência doméstica contra as mulheres, cujos dados não diminuem, somos 

culpadas enquanto feministas. Sendo uma das principais bandeiras de luta do feminismo, por 

que ainda não demos conta da violência contra a mulher enquanto feministas? Por que o projeto 

social que propôs o feminismo não foi capaz de diminuir a violência contra a mulher? Por que 

mulheres continuariam a ser espancadas no Brasil? Somos culpadas pela violência masculina 

contra as mulheres. Essa apenas mais uma das formas de culpabilizar as mulheres por uma 

violência masculina.  

Nesse sentido, apesar da opinião feminista sobre várias temáticas ser 

descredibilizada, nos cobram, por sua vez, opinião/fala. É sobre a adolescente que ora 

defendemos do estupro coletivo, mas que era usuária de drogas e queria “dar para a boca toda”. 

“E agora, feministas?”, nos cobram posição. Sobre a jornalista que recebeu comentários 

misóginos de um grande apresentador de TV: indignação seletiva seria a nossa! A mulher que 

acusou o pastor Marco Feliciano de assédio101 e que, supostamente, teria inventado tudo. Essa 

mesma mulher que decide ser feminista depois. A mulher que acusou o ator José Mayer de 

assédio sexual. Ora, mas ela tinha tido um caso com o ator, falam antifeministas querendo 

justificar o assédio sofrido por ela. “O que dizem agora?”, nos perguntam.  

No programa do Vitor Valim, Cidade 190, da rede record local, do dia 19/02/2018, 

em meio a vídeos de torturas praticadas pelo crime organizado local, nos quais mulheres eram 

                                                           
101 Mais informações em: https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/acusada-de-chantagear-assessor-do-deputado-

marco-feliciano-jornalista-vira-re.ghtml. Acesso em: 08/03/2019.  
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vítimas, o referido apresentador de TV questiona: “cadê as feministas?” Exigem fala ao mesmo 

tempo em que os discursos antifeministas procuram calar essa mesma fala.  

Além disso, vem à tona o discurso de que os direitos (que ora chamam de 

privilégios, tidos como contraditórios numa luta nossa que seria pela igualdade) já foram 

conquistados. Lamentamos, lamentamos e não vemos avanços em nada. Seríamos a geração 

“mimimi”. Por exemplo, o voto no Brasil não teria sido uma conquista das mulheres, muito 

menos feminista, segundo conservadores. Teria partido de homens nas casas legislativas. Já que 

se luta pela igualdade, bramam antifeministas, por que não lutar pelo alistamento militar 

obrigatório para as mulheres, por exemplo?  

O que antes sequer eram direitos, como a licença-maternidade; o menor tempo de 

contribuição previdenciária em relação aos homens; agora soam como privilégios numa luta 

que se diz pela igualdade em relação aos homens.  

O discurso é volátil. Segue ao sabor das emoções. Muda-se porque a ideia não é 

defender uma posição, é ser contra o feminismo, apenas. “Se querem direitos iguais, por que 

licenças concedidas às mulheres? Por que não trabalham tanto quanto os homens? Por que não 

lutam pelo alistamento militar?”. São estas questões comumente presentes nos discursos 

antifeministas.  

Além disso, as ciências sociais e humanas tem incomodado esses grupos porque 

fazem pensar para além de uma única resposta. Pensam de forma complexa, envolvendo vários 

determinantes sociais. Os outros discursos dão respostas rápidas, prontas e tendem a fazer com 

que várias pessoas o reproduzam. Arregimenta um sem-número de fieis.  

A vinda de Judith Butler ao Brasil em 2017, para um evento sobre democracia, no 

qual falaria sobre gênero, gerou revolta por grupos conservadores. Embora tenha vindo outra 

vez ao Brasil, como no encontro do Desfazendo Genero em 2015, os protestos foram esparsos. 

A participação dela seria no Serviço Social do Comércio (SESC) Pompeia para um seminário 

sobre “Os Fins da Democracia”, no mês de novembro de 2017. Um dos abaixos-assinados que 

circularam na internet posicionou-se assim:  

 

Não podemos permitir que a promotora dessa ideologia nefasta promova em nosso 

país suas ideias absurdas, que têm por objetivo acelerar o processo de corrupção e 
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fragmentação da sociedade”, que solicita o cancelamento do seminário. Grupos 

conservadores acusam a filosofa de criar a ideologia de gênero. 102 

 

Figura IV – Simbolo usado para manifestação contra Butler 

                              

Fonte: Crítica Nacional 

Figura V – Site Caneta desesquerdizadora 

               

Fonte: Site Caneta Desesquerdizadora 

                                                           
102 Fonte: http://veja.abril.com.br/entretenimento/judith-butler-evento-sesc-pompeia/ 

 
 
 
 

http://veja.abril.com.br/entretenimento/judith-butler-evento-sesc-pompeia/
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As críticas em torno da vinda de Butler ou sobre o que discute e defende, não é 

sobre o que se fala, mas negar o direito de fala. Não é o teor do que se fala, mas a oportunidade 

de fala que deve ser silenciada. Butler não criou o conceito de gênero, ela fez uma crítica dele, 

lançou novas bases para pensá-lo. A questão é: se o livro Problemas de gênero foi publicado 

apenas em 1990, por que ela só passa a ser temida agora? A publicação brasileira data ainda de 

quase dez anos depois, em 2012.  

A filósofa americana disse à British Broadcasting Corporation (BBC) Brasil que a 

campanha em curso contra ela é um "grande equívoco", porque não falará sobre esse assunto, 

mas sobre democracia e seu trabalho a respeito da situação de Israel e da Palestina. Para ela, 

esse tipo de reação à visita ocorre porque falar de gênero "[...] causa muito medo".103  

Além disso, existiu contra a filosófa uma petição, no site citizenGo. Conforme a 

BBC, em apenas seis dias a petição já contava com 333 mil assinaturas.  

 

Péssimo, não está investindo na cultura e no crescimento da humanidade, pelo 

contrário, estão pregando desconstrução, quem apoia ideologia de gênero e destrói a 

família caiu no conceito de todos nós brasileiros", diz uma usuária da rede social ao 

dar nota 1, a mais baixa possível, ao centro cultural. 

 

De fato, um dos pontos-chave para as teorias de gênero está em descontruir os 

papeis tradicionais de gênero.  

 
Não há nada mais importante na vida do que aprender a pensar, e não se aprende a 

pensar sem aprender a perguntar pelas condições e pelos contextos nos quais estão 

situados os nossos objetos de analise e de interesse. A critica não é necessariamente a 

destruição daquilo que se quer conhecer. Ela pode ser uma desmontagem organizada 

que permite a reconstrução do objeto anteriormente desmontado. Ela pode ser também 

uma atenção especial que damos às coisas e ao nosso próprio modo de pensar, que 

vem melhorar o nosso olhar. Toda forma critica, desde que seja honesta, é valida, mas 

considero nesse ultimo sentido, como atenção cuidadosa, é possível seguir 

aproveitando ao máximo as potencias do pensamento que visa à transformação do 

mundo ao qual o feminismo, como ético-politica, necessariamente se liga. (MARCIA 

TIBURI, 2018, p. 10) 

 

Foi encampada no facebook uma campanha para avaliar o Sesc Pompeia 

negativamente em decorrência da vinda de Butler. A declaração acima é de uma das internautas. 

Judith Butler afirmou em entrevista: 

                                                           
103 Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41820744 

 

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41820744
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É estranho, porque não farei uma palestra no Sesc. Sou organizadora da conferência. 

Vou fazer uma palestra na Unifesp, mas será sobre meu livro sobre a Palestina e 

Israel", afirma em referência à obra Parting Ways: Jewishness and the Critique of 

Zionism (Caminhos Divergentes: Judaicidade e Crítica do Sionismo), de 2012. 

Sou vista como a fundadora do conceito ou sua principal representante, mas meu 

trabalho nessa área tem 25 anos e não é o que faço atualmente", afirma Butler. 

Aqueles que se opõem a estes conceitos, como os criadores da campanha contra a 

filósofa, afirmam se tratar não de uma teoria, mas de uma ideologia de gênero que, 

mascarada como uma luta contra o preconceito, buscaria subverter as noções 

tradicionais de sexualidade e, assim, corromper institutos sociais, como a família. 

O jornalista e tradutor Bernardo Pires Küster, de 30 anos, se identifica como um dos 

criadores da petição e diz em uma postagem recente no Facebook, onde tem 38 mil 

seguidores, que "muitos combatem apenas os efeitos da ideologia de gênero, e não 

sua principal causa: a filósofa americana Judith Butler". "Ela vem ao Brasil mais uma 

vez para promover sua agenda." 

O protesto não é contra o que ela vai dizer, mas contra o que ela é. Se existe um 

problema de gênero no Brasil atualmente, é por causa dela. Ela própria diz que não se 

pode impedir o exercício da liberdade, e é isso que fazemos ao protestar. É parte do 

jogo democrático", afirma.” [grifos meus] 

Ela não chama seus conceitos de ideologia, é claro, assim como Marx não chamava 

suas ideias assim, mas é o que ela faz, cria um vestido de ideias que recobrem suas 

estratégias e intenções políticas na busca por quebrar as funções sociais das pessoas 

e, assim, levar à dissolução da família e ao desmoronamento da sociedade. Não sou 

contra os LGBTs, eles são pessoas como quaisquer outras, são gente. Sou contra esse 

projeto político. 

 

Em entrevista recente à revista Cult, Butler explicou não ser partidária de 

experiências que anulam por completo o gênero de uma pessoa, porque "[...] muitas pessoas 

gostam de ter gênero, e que muitas pessoas trans buscam assegurar o gênero que são - isso 

significa que nem todo mundo quer transcender o gênero como categoria". "Eu tampouco 

gostaria de transcender isso", disse à publicação. 

 

Muitos não querem flexibilizar as categorias de gênero, mas, para outros, é uma 

questão de vida ou morte [...] Assim, mulheres percebem que podem fazer mais, 

homens podem se expressar mais, o amor gay e lésbico torna-se legítimo, as 

pessoas queer se veem como parte do mundo. O gênero abre para elas a possibilidade 

de respirar, viver, pertencer. É um espaço de compaixão para a luta que enfrentam.104 

 

A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais 

(ANPOCS) lançou uma nota na qual se pronunciou favorável à vinda de Butler ao Brasil. Vale 

                                                           
104 Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41820744 acesso em 02/11/2017 

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41820744%20acesso%20em%2002/11/2017
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frisar que é uma triste realidade quando se precisa defender o básico: o direito de fala e de 

escuta. Como diz Bertold Brecht, vivemos tempos em que é preciso defender o óbvio.  

 

[...] as pessoas que se opõem à minha presença não estão realmente abrindo livros e 

aprendendo sobre a teoria do gênero. A oposição se baseia em um fantasma, que 

parece ser excitante e assustador. Eles pensam que talvez eu seja um pesadelo vindo 

para a cidade, mas eles estão no meio de um pesadelo de sua própria criação"105  

 

Questionar a presença de Butler aqui é questionar a própria existência desses grupos 

sociais. Judith torna-se presença incômoda para esses grupos não só pela sua produção teórica, 

mas pela sua orientação sexual. Em discursos sobre a defesa da democracia, acabam sendo 

contrários à própria democracia.  

Existe um núcleo duro que cria a noção de ideologia de gênero e seus propagadores. 

Estes, parecem mesmo não ler as teorias de gênero. São mais propagadores pelo medo social 

gerado pelos criadores da “ideologia de gênero”, pelo medo de ter seus filhos supostamente 

educados a serem homossexuais, a negar uma identidade divina.  

Em entrevista à Extraclasse acerca dos protestos contra sua vinda ao Brasil, Butler 

também afirmou: 

 

Muitas pessoas querem que a diferença sexual, a heterossexualidade e o casamento 

sejam naturais e eles querem isso, não só porque dá à sua própria vida estabilidade (e 

suposta superioridade sobre os outros), mas porque confirma alguns ensinamentos 

religiosos que são importantes para eles. Na verdade, foi a Igreja Católica que 

proclamou inicialmente que “o gênero é uma ideologia diabólica” – o que significa 

que vem do diabo. Mas o cristianismo também ensina o amor e alguns dos mais 

importantes ativistas homossexuais também vêm da Igreja. 106 

 

Contraditório pensar que um dos ativistas antigênero e críticos da vinda de Judith 

Butler ao Brasil seja o defensor da moral e dos bons costumes, Alexandre Frota, que já havia 

feito sucesso pela atuação em filmes pornô. Em 2018 é eleito deputado federal por São Paulo, 

                                                           
105 Fonte: https://www.brasil247.com/pt/247/cultura/325352/Judith-Butler-quem-%C3%A9-contra-minha-

presen%C3%A7a-n%C3%A3o-est%C3%A1-realmente-abrindo-livros-e-aprendendo-sobre-

g%C3%AAnero.htm. Acesso em 02/11/2017 

 
106 Fonte: https://www.brasil247.com/pt/247/cultura/325352/Judith-Butler-quem-é-contra-minha-presença-não-

está-realmente-abrindo-livros-e-aprendendo-sobre-gênero.htm  

https://www.brasil247.com/pt/247/cultura/325352/Judith-Butler-quem-%C3%A9-contra-minha-presen%C3%A7a-n%C3%A3o-est%C3%A1-realmente-abrindo-livros-e-aprendendo-sobre-g%C3%AAnero.htm
https://www.brasil247.com/pt/247/cultura/325352/Judith-Butler-quem-%C3%A9-contra-minha-presen%C3%A7a-n%C3%A3o-est%C3%A1-realmente-abrindo-livros-e-aprendendo-sobre-g%C3%AAnero.htm
https://www.brasil247.com/pt/247/cultura/325352/Judith-Butler-quem-%C3%A9-contra-minha-presen%C3%A7a-n%C3%A3o-est%C3%A1-realmente-abrindo-livros-e-aprendendo-sobre-g%C3%AAnero.htm
https://www.brasil247.com/pt/247/cultura/325352/Judith-Butler-quem-é-contra-minha-presença-não-está-realmente-abrindo-livros-e-aprendendo-sobre-gênero.htm
https://www.brasil247.com/pt/247/cultura/325352/Judith-Butler-quem-é-contra-minha-presença-não-está-realmente-abrindo-livros-e-aprendendo-sobre-gênero.htm
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pelo Partido Social Liberal (PSL-SP) com mais de 150 mil votos, ficando na lista dos 20 mais 

votados do estado. Trata-se do mesmo partido do então presidente da república, Jair Bolsonaro.  

Recentemente Camille Paglia, Ph.D pela Universidade de Yale, professora da 

University of the Arts em Philadelphia, Pennsylvania, ensaísta, crítica de arte e crítica social 

americana, afirmou que “[...] sem dúvida nós vivemos em um período em que os gêneros são 

fluidos e ninguém se identifica com os papeis de cada um dos gêneros no passado.107 

Não basta afirmar que ativistas antigênero e muitos de seus seguidores não leiam 

sobre gênero. A questão também deve ser pautada em: como tornar a discussão de gênero 

acessível e a partir disso realizar um ativismo microcotidiano que promova reflexões aos que 

reproduzem o fantasma da ideologia de gênero? 

 

Eu acho que muitas pessoas estão firmemente fundamentadas em seus gêneros e não 

querem ser fluidas. Outros apreciam a fluidez e os alivia de uma restrição. Então, o 

que é habitável para algumas pessoas não é habitável para outras. Talvez nossa tarefa 

seja aceitar a grande diversidade na vida de gênero e não prescrever aos outros como 

devem ser. Sou a favor da liberdade, incluindo a liberdade de expressão de gênero, 

mas também penso que ninguém tem a liberdade de prejudicar ou matar outra. Esse é 

o meu compromisso ético.108  

 

Berenice Bento, em texto publicado no site Outraspalavras, afirmou:  

 

Dizem que não vão deixá-la falar: perderam o medo. Nós, também. Agora que a luta 

de raças, de classes, de sexualidades e gêneros dissidentes está ficando boa — porque 

mais clara — vamos desistir? Estamos apenas começando. Nós sabemos, eles/elas 

perderam o medo. E nós também. A luta de raças, de classe, de sexualidades e gêneros 

dissidentes virou manchete. Acabou aquela história de democracia racial, homofobia 

cordial, relações sociais pautadas na imagem de que aqui vivemos em paz. Acabou. 

Não tem mais como falar em uma Nova República. A farsa do contrato social, sexual, 

racial e de gênero está rasgada!109  

 

Continua: 

 

O debate agora não está mais exclusivamente na espera do Estado. Tornou-se 

rizomático. Quem são os responsáveis por isso? Nós, em nossas salas de aula, nos 

movimentos sociais, nas filas dos bancos, nas conversas no cotidiano, nas artes, em 

                                                           
107 https://www.brasil247.com/pt/247/cultura/325352/Judith-Butler-quem-é-contra-minha-presença-não-está-

realmente-abrindo-livros-e-aprendendo-sobre-gênero.htm  

108 Fonte: https://www.brasil247.com/pt/247/cultura/325352/Judith-Butler-quem-é-contra-minha-presença-não-

está-realmente-abrindo-livros-e-aprendendo-sobre-gênero.htm 

109 Fonte: http://outraspalavras.net/capa/judith-butler-e-os-que-pensam-em-sair-do-brasil/  

https://www.brasil247.com/pt/247/cultura/325352/Judith-Butler-quem-é-contra-minha-presença-não-está-realmente-abrindo-livros-e-aprendendo-sobre-gênero.htm
https://www.brasil247.com/pt/247/cultura/325352/Judith-Butler-quem-é-contra-minha-presença-não-está-realmente-abrindo-livros-e-aprendendo-sobre-gênero.htm
http://outraspalavras.net/capa/judith-butler-e-os-que-pensam-em-sair-do-brasil/
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nossas pesquisas, em nossos eventos acadêmicos/ativistas. A disputa perdeu um 

centro. Jogamos pedras no rio e as ondas foram produzidas. Não, não sou ingênua. 

Sabemos que o Estado tem poder de veto de uma exposição, de uma peça de teatro. 

Sei também que estamos vivos/as e a censura eclodiu uma onda de unidade, de luta 

singular entre nós. Não podemos falar de identidade de gênero em sala de aula? 

Venham nos prender e terão que levar parte considerável de nossas turmas.110  

 

Afirma ainda Berenice Bento que “Nós, em nossas lutas minúsculas, quase 

invisíveis, não imaginávamos que estamos enfiando com tanta profundidade o dedo na 

ferida.”111  

 

Vão continuar mentindo, afirmando que as meninas são naturalmente passivas, 

emotivas, portanto, corpos matáveis e que os homens são naturalmente 

violentos. Politizamos a vida biológica. Esta obra nos pertence. A guerra agora está 

declarada. Ou será que, em algum momento, se acreditou que a guerra não existia? 

Faça esta pergunta para uma mulher negra da periferia e provavelmente terá como 

resposta que a paz é um luxo. Queremos que os juízes saiam enlouquecidos proferindo 

liminares contra os direitos humanos das pessoas LGBTTIQ+? Não. Apenas 

gostaríamos de ressaltar que a liminar é mais um capítulo do que estamos chamando 

de luta pela visibilização das existências periféricas. Minhas/meus amigas/os, não 

estamos fazendo uma revolução, nos moldes marxistas. Afinal, quantas revoluções 

não foram feitas e os/as primeiros/as a irem para os campos de trabalho forçado foram 

as bichas e os sapatões, terapêutica para curá-los/as dos vícios pequenos burgueses. 

Não vamos mais esperar a grande revolução. Estamos disputando tudo. O banheiro, o 

aborto, o direito ao corpo, o short, não usar sutiã, o nome social para pessoas trans, a 

cirurgia de transgenitalização. O corpo é nosso campo de batalha e entendemos que 

há um ligação indissociável entre as marcas do corpo e o mercado. Onde estão as 

mulheres trans no mercado de trabalho? Não estamos disputando um projeto 

estratégico para o futuro. Queremos o presente e disputamos o passado, os sentidos 

conferidos pela história oficial aos sentidos para as normalidade e as anormalidade. 

Gênero não é um assunto bíblico ou biológico, diz respeito a projetos políticos.112 

 

O debate sobre a hierarquia das ciências é reavivado em discursos antifeministas e 

antigênero. Todo o conteúdo produzido pelas ciências humanas e sociais acerca de gênero, é 

tido como “Não-ciência”. Elevam-se discursos socialmente aceitáveis e historicamente tidos 

como científicos, como o da Medicina. Sob o titulo “Ciência desmonta ideologia de gênero”113, 

a médica Carla Dorgam, AMD, fala num evento brasileiro:  

 

Sou Carla Dorgam, sou médica, eu venho falar de gênero, mas eu não renuncio. 

Respeitosamente peço a palavra. Porque não sinto que minha fala foi contemplada nas 

                                                           
110 Fonte: http://outraspalavras.net/capa/judith-butler-e-os-que-pensam-em-sair-do-brasil/  

111 Fonte: http://outraspalavras.net/capa/judith-butler-e-os-que-pensam-em-sair-do-brasil/  

112 Fonte: http://outraspalavras.net/capa/judith-butler-e-os-que-pensam-em-sair-do-brasil/  

113 https://www.facebook.com/evangelicosdailha/videos/715363742001535/ 

https://revistacult.uol.com.br/home/tag/lgbt/
http://outraspalavras.net/capa/judith-butler-e-os-que-pensam-em-sair-do-brasil/
http://outraspalavras.net/capa/judith-butler-e-os-que-pensam-em-sair-do-brasil/
http://outraspalavras.net/capa/judith-butler-e-os-que-pensam-em-sair-do-brasil/
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falas anteriores. O que eu venho falar é de outra qualidade. Eu venho falar de ciência. 

Não venho falar de percepções sociais. Eu venho falar dos estudos de gênero. Venho 

em nome de uma associação de médicos que estuda questões de diversidade, entre 

elas a dos gêneros. Frente ao que temos encontrado, nos vimos obrigados a vir aqui e 

pedir a retirada de todas as referencias à identidade de gênero na Base. Explico. Mas 

quero antes de tudo deixar bem claro que não venho aqui falar contra pessoas, mas 

contra ideias. E a estas não contraponho minhas próprias ideias, mas sim fatos 

científicos. O que encontramos, repassando pesquisas após pesquisas, é que não há 

base cientifica nenhuma que sustente as hipóteses dos ideólogos de gênero. Trago 

como contribuição este texto, redigido por nós, de diferentes especialidades médicas, 

no esforço de reunir as diversas linhas de estudo que vem esclarecendo muitos 

enganos da, sim, ideologia de gênero. Vou comentar aqui, a titulo de exemplo apenas 

uma dessas varias linhas de estudo e escolho esta porque ela desmonta logo um 

importantefundamento da ideologia: a ideia de que as crianças ao nasceremsao 

indiferentes em relação ao gênero. De que gênero é uma construção social imposta. A 

ciência prova justamente o oposto a alegações dessa natureza. Vários estudos com 

primatas evidenciam a preponderante tendência de machos a se comportarem como 

machos e escolherem brinquedos tidos por tipicamente masculinos e as femeas os 

tipicamente femininos. Não há cultura aqui, portanto isso aí não depende de fator 

cultural. Também o fator social não é nada determinante como pretende a ideologia. 

Pesquisadores fizeram intervenções diversas tanto nos fatores biológicos como nos 

sociais nesses estudos. Mostrando a clareza a força que a biologia exerce aqui. Quando 

passamos para meninos e meninas, nisto a ciência também já tem uma forma 

completamente resolvida e os dados são muitos. Portanto, em gênero, a influencia 

social, se existe, não é crucial. E, se atua, é dentro dos limites que o próprio corpo já 

traz em si. Então repito: não há base cientificamente nenhuma que sustente ideologia 

de gênero. E sendo assim, não há nada que justifique aplica-la nacionalmente em toda 

rede publica e privada de ensino. Não façam de nossa educação o experimento que 

falta à ideologia de gênero. Nossas escolas não são laboratórios, nossas crianças não 

são cobaias. Obrigada. 114 

 

Emergem também lideres supostamente das ciências humanas e sociais, como 

Olavo de Carvalho, a defender posições preconceituosas, machistas e ideológicas. Além disso, 

a violência contra a mulher é vista sob um prisma da suposta “fragilidade” da mulher. A noção 

de um sexo frágil, volta à tona. Enquanto estamos questionando essa noção pela própria 

sobrecarga de trabalho da mulher, que muitas vezes acumula trabalho fora, com o trabalho 

dentro de casa, conservadores retrucam distorcendo a ideia. Afirmam que, simplesmente, não 

queremos que as mulheres sejam mais seres frágeis:  

 

Entendemos que as transformações foram necessárias e que uma nova consciência de 

proteção à mulher surgiu, até mesmo pela estatística de violência contra elas, que 

ocorre pela sua fragilidade sexual, hoje quase proibida de ser exposta. [grifos nossos] 

(MARISA LOBO, 2016, p. 245) 

 

Somos culpadas também, como feministas, de mudarmos o padrão histórico de 

família, formada por um casal com filhos. As famílias de mulheres sem cônjuge vem crescendo 

                                                           
114 Conferir em: https://www.facebook.com/evangelicosdailha/videos/715363742001535/ 
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desde a década de 80, o aumento de casais sem filhos, famílias que so tem a mulher de referência 

também. Seria culpa nossa ou da própria forma como a família é constituída? Muitas vezes 

essas novas configurações familiares emergem pelo próprio abandono masculino das famílias.  

Por outro lado, o feminismo tem gerado consequências sociais as quais não tem 

como prever ou controlar. Se questionamos a forma do brincar, da educação, questionar também 

é propor uma formula social de como as coisas devem ser. Criar novas fórmulas sociais também 

é criar novos problemas sociais e, tanto pontos de apoio para a felicidade quanto para o 

sofrimento humano.  

Como uma forma de canalizar essa ansiedade social, muitos empresários lançam 

mão de produções bibliográficas do “como fazer”, ou da volta do como fazer dos papeis 

tradicionais de gênero, manuais para a mulher tradicional ou manuais para casais são lançados: 

“A mulher V: moderna à moda antiga” (2013), que recorre a um passado mítico, de um ideal 

igualmente mítico, de que as mulheres se sentiam valorizadas antes e que eram felizes numa 

era “pré-feminista” (p. 122). O feminismo teria sido um marco entre uma era em que as 

mulheres eram felizes com seus papéis “de mulher” e os homens eram homens, tendo o 

feminismo desvirtuado tudo isso.  

Revistas como a Veja vendem o ideal de mulher tradicional, páginas no facebook, 

declarações de políticos, como o presidente da república, Michel Temer. Esse ideal de mulher 

é comprado, consumido, defendido, por homens e mulheres.  

Segundo Virginie Despentes (2016): “[...] a revolução feminista aconteceu. Parem 

de dizer que antes éramos mais satisfeitas. Os horizontes foram ampliados e os territórios foram 

brutalmente abertos até o ponto em que achamos, hoje, que eles sempre foram assim.” (p. 15) 

Em Casamento Blindado (2012), no capítulo 16, a seção é “O movimento 

feminista”, na qual o subproduto do feminismo seria um “[...] sentimento quase odioso contra 

os homens.” (p. 173). Seria o feminismo que levaria as mulheres a verem nos homens um “[...] 

opressor, um inimigo que está pronto para oprimi-la na primeira oportunidade.” (p. 173). Seria 

esse tipo de generalização que faria com que as mulheres resistissem ao papel que é 

tradicionalmente do homem, como o provimento do lar e a proteção. As mulheres temeriam 

ficar abaixo do homem.  

Quando se fala, nos feminismos, do “homem”, não se quer individualizar o termo. 

O inimigo não é o homem, um homem. É um sistema patriarcal, machista e misógino. Marcia 
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Tiburi (2018) explica que “[...] o ‘homem branco’ é uma metáfora do poder, do sujeito do 

privilégio, da figura autoritária alicerçada no acobertamento das relações que envolvem os 

aspectos gênero e raça, sexo e classe, idade e corporeidade.” (p. 41) 

A bandeira da igualdade dos sexos levaria a uma confusão entre igualdade de 

direitos e de gêneros. Há uma grande diferença que parece soar confusa tanto dentro quanto 

fora dos feminismos e que é preciso, mais do que nunca, delimitar o que se entende falar por 

“igualdade”, como será feito no capítulo seguinte.  

Há a busca pelos papeis de gênero que estariam a se perder: “[...] os papéis já não 

estão claros, distintos e específicos como costumavam ser até pouco tempo atrás.” (CARDOSO 

e CARDOSO, 2012, p. 173). A ascensão da mulher estaria diretamente ligada ao aumento no 

número de divórcios.  

Em 2014 foram registrados 341,1 mil divórcios comparados a 130,5 mil em 2004. 

Observa-se, então, um salto de 161,4% de aumento nesses dez anos. Os dados são da 

Estatísticas do Registro Civil (2014), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). A lei sobre o divórcio adentrou o Brasil em 1977. Desde então, os divórcios 

vem numa crescente: 1984 a taxa era de 94,1 mil casos, já um acréscimo de 205,1 % em relação 

a 1984. A idade média em que homens e mulheres se divorciam é em torno dos 40 anos de 

idade, entre 1984 e 20014. Quanto ao tempo de casamento, em média, dura 15 anos.115  

Personagens no Brasil e no mundo ficam conhecidas tanto por defender bandeiras 

de luta feministas, quanto por se posicionarem contra o feminismo. Andressa Urach, polemizou 

ao declarar que “A mulher serviu para dar carinho e servir. Se o marido não gosta de algum 

comportamento ou roupa, por que eu não vou concordar com ele, se sei que ele quer o melhor 

pra mim?”, fala em entrevista concedida ao Luciana by night (programa de TV do canal 2, da 

TV aberta, da Luciana Gimenez), na qual também critica o feminismo. Mesmo após declarações 

como essa, um dia depois ela anunciou o fim do seu casamento. Afirmou ainda na entrevista: 

“O homem é o líder, a cabeça da relação. Com carinho e jeitinho, não precisamos impor nada. 

Conseguimos tudo o que quisermos de um homem se soubermos lidar com ele. Essa coisa de 

ser muito feminista, não dá".  

Andressa Urach virou celebridade brasileira após participar do concurso de Miss 

bumbum e ganhar a segunda colocação. Tornou-se modelo e, posteriormente, conhecida pelos 

                                                           
115 Conferir a fonte em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/registrocivil/2013/default.shtm 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/registrocivil/2013/default.shtm
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problemas de saúde que teve. Após eles, converteu-se à religião evangélica, sendo membro da 

Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) e lançando sua autobiografia Morri para viver, 

publicada em 2015. Meses atrás a essa afirmação feita, Urach desfaria o seu casamento.116  

A defesa da biologia nos discursos antifeministas e antigenero reaparece forte: “[...] 

Somos naturalmente programados, ou seja, temos uma predisposição a esperar certas coisas de 

nosso cônjuge.” (CARDOSO e CARDOSO, p. 174, 2012). Ser, contudo naturalmente 

programado não é a mesma coisa de criar expectativas em relação ao cônjuge.  

Cardoso e Cardoso (2012) afirmam que a obrigação da mulher era: “[...] cuidar do 

marido, da casa e criar os filhos. A mulher tinha prazer nisso [...]” (p. 175). É como se o 

feminismo não quisesse que as mulheres cuidassem mais de seus cônjuges, da casa e dos filhos, 

apesar dos autores posicionarem-se a favor dos direitos das mulheres. Vale ressaltar também 

que, com isso, não se encontra aqui uma cética desses livros, posto que alguns deles foram 

durante meses livros de cabeceira para leituras pessoais.  

Em entrevista do professor de Teologia Moral, José Eduardo de Oliveira, também 

padre, concedida à agência Zenit, publicada em livro intitulado Caindo no conto de gênero ano, 

livro referenciado, inclusive por Marisa Lobo, ele afirma: 

 

[...] a ideologia de gênero consiste no esvaziamento jurídico do conceito de homem e 

de mulher, e as consequências são as piores possíveis. Conferindo status jurídico à 

chamada ‘identidade de gênero’ não há mais sentido falar em ‘homem’ e ‘mulher’; 

falar-se-ia apenas de ‘gênero’, ou seja, a identidade que cada um criaria para si. 

Portanto, não haveria sentido em falar de casamento entre um ‘homem’ e uma 

‘mulher’, já que são variáveis totalmente indefinidas. (OLIVEIRA, s.a., s.p.) 

 

Ele é sacerdote da Diocese de Osasco em São Paulo, pároco da igreja São 

Domingos, em Osasco, doutor em Teologia pela Pontificia Universidade Romana da Santa 

Cruz.  

Há uma apropriação inegável da teoria de gênero por grupos religiosos. Por outro 

lado, também muito se fala sobre ideologia de gênero entre pessoas comuns. De tal modo que 

não é incomum em conversas informais com familiares que se perguntam sobre os banheiros 

                                                           
116 http://emais.estadao.com.br/blogs/emenos/menos-de-um-dia-apos-declaracao-do-marido-nas-redes-andressa-

urach-anuncia-separacao/ 
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unissex, homens que querem ser mulheres ou o oposto: “Como podemos aceitar isso? O que 

nos reservam às nossas crianças, netos?”.   

Precisamos dar respostas porque esses discursos tem influenciado diversos âmbitos 

do social. Eles tem rebatimentos nas universidades, na economia doméstica dos lares 

brasileiros, na previdência social, na política, nas leis e em nossas vidas de um modo geral. Foi 

esse discurso que levou Bolsonaro ao poder em 2018.  

Muitos dos discursos pronunciados em entrevistas pregressas à sua eleição como 

presidente teve muita audiência em grupos conservadores. Um discurso que trazia à tona a 

precariedade de grupos que seriam matáveis, como a população carcerária brasileira; 

adolescentes em conflito com a lei; grupos “minoritários” que estariam querendo engolir uma 

“maioria” cristã.  

 

[...] a condição compartilhada de precariedade conduz não ao reconhecimento 

reciproco, mas sim a uma exploração especifica de populações-alvo, de vidas que não 

são exatamente vidas, que são consideradas ‘destrutiveis’ e ‘não passiveis de luto’. 

Essas populações são ‘perdiveis’, ou podem ser sacrificadas [...] são consideradas 

como ameaças à vida humana como a conhecemos, e não como populações vivas que 

necessitam de proteção contra a violência ilegítima do Estado, a fome e as pandemias. 

(BUTLER, 2016, p. 53) 

 

Haveria uma guerra instalada contra a heterossexualidade no mundo, segundo 

Marisa Lobo (2016). Logo, analisar-se-á, a seguir, como o fenômeno expressa-se no Brasil.  

 

5.2 Fascismos à brasileira: a onda conservadora contra o feminismo na 

contemporaneidade 

Nos últimos tempos, na França, não paramos de levar bronca por causa dos anos 1970. 

Que pegamos o caminho errado, e que foi que fizemos com a revolução sexual, e se é 

que achamos que somos homens ou o quê, e qe idiotices são essas, e onde foi parar o 

bom e velho espírito viril, esse do papai e do vovô, desses homens que sabiam morrer 

durante a guerra e liderar uma família com uma saudável autoridade. E com o respaldo 

da lei. nos dao bronca porque os homens tem medo. Como se a culpa fosse nossa. É 

ao mesmo tempo surpreendente e antiquado que um dominador venha choramingar 

que o dominado não faz direito a sua parte... O homem branco realmente se dirige, 

aqui, às mulheres ou apenas tenta expressar sua surpresa com a guinada global que 

atinge seus domínios? De qualquer forma, é inconcebível que nos deem bronca, que 

nos chamem á ordem ou que nos controlem dessa maneira. Aqui, nos fazemos 

excessivamente de vitimas; ali, não trepamos como deveríamos, ora muito vadias, ora 

muito ternas e amorosas, de qualquer forma não entendemos nada, muito 

pornográficas ou pouco sensuais.... Definiticamente, essa revolução sexual foi como 

jogar perolas aos porcos. O que quer que a gente faça, tem sempre alguém para dizer 



214 
 

que é uma merda. E quase sempre antes era melhor. Ah, é? (VIRGINIE DESPENTES, 

2016, p. 13) 

 

A palavra fascista tornou-se comum no jargão popular dos movimentos sociais, 

especificamente, o negro e o feminista. Também é corrente no mundo acadêmico, assim como 

“fundamentalismo” e “conservadorismo”. Certamente já nos deparamos com o grito de ordem: 

“Machistas não passarão!”, ou ainda “Polícia, fascista, não passará!”, ou ainda “Polícia, racista, 

não passará!”.  

É um termo que não está mais circunscrito a um momento histórico da Itália de 

Mussolini, tanto menos à Alemanha nazista de Adolf Hitler. Já não designa mais aqueles grupos 

sociais que galgaram o poder em torno de um discurso de eugenia, da raça ariana perfeita. As 

armas ideológicas passaram a ser outras. São tidos como fascistas aqueles outros contrários às 

políticas afirmativas, como as cotas raciais/sociais, aos direitos dos grupos LGBTs; usado 

também para designar aqueles que defendem o retorno de ditaduras civis-militares, que 

aprovam os discursos da polícia ou sobre a polícia, de que “bandido bom é bandido morto”, 

que, por conseguinte, apoiam linchamentos, chacinas, arbitrariedades policiais, que 

culpabilizam a mulher pelo estupro ou assédio sofrido, que integram política e religião. Então, 

o espaço semântico do termo fascista se ampliou consideravelmente na contemporaneidade.  

A partir do que se é considerado comumente como fascista e conservador, os locais 

do fascismo parecem, então, muito óbvios: na política, nas frases de Bolsonaro ou de seus 

adeptos, na “Bancada da Bala” ou na “Bancada Evangélica” ou chamada ainda de “Bancada da 

Bíblia”, ou ainda Bancada BBB “Bíblia, boi e bala”, ou nos discursos proferidos em programas 

policiais, nos discursos da direita brasileira. Contudo, o problema é não ver onde os fascismos 

também se gestam em locais aparentemente despercebidos, longe de qualquer suspeita, como a 

universidade ou mesmo os movimentos sociais.  

Segundo Ivone Gebara, “O conservadorismo é uma emoção.” (Diário de campo. 

Palestra com Ivone Gebara. 10/06/2017). Complementa: “Há fundamentalistas de direita e de 

esquerda.” (Diário de campo: Palestra com Ivone Gebara. 10/06/2017). A linha, por vezes pode 

ser tênue entre conservadorismo e um discurso progressista. Não existe esse tipo ideal do 

conservador que seja assim por completo.   

Miguel e Birolli (2016) apontavam como características da politica brasileira dos 

anos 2010 o avanço do conservadorismo no debate público. Eles enquadram os discursos 
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conservadores os seguintes aspectos: meritocracia, tentativa de desfazer as tradicionais 

hierarquias como crimes de lesa-natureza e os direitos humanos como formula que concederia 

proteção incondicional às pessoas com comportamento antissocial. Já o “O fundamentalismo 

religioso, por sua vez, define-se pela percepção de que há uma verdade revelada que anula 

qualquer possibilidade de debate.” (AMORIM e SALEJ, 2016, s.p.). 

O conservadorismo tornou-se uma força politica no Brasil a partir de 1990, com 

fôlego em igrejas neopentecostais em prol da eleição de seus pastores. O fundamentalismo da 

bancada evangélica estaria relacionado à oposição ao direito ao aborto, outras formas de família 

e no combate à homofobia. Isso fortaleceu a visibilidade do movimento Escola sem Partido, o 

MESP. (AMORIM, e SALEJ, 2016).  

Birolli (2016) considera o atual congresso como o mais conservador na recente 

história da democracia republicana brasileira. Segundo Amorim e Salej citando Tadvald (2015), 

os autores dizem que após a influência da IURD nas eleições de 1986, as outras igrejas seguiram 

o exemplo e passam a usar seus templos no afã de divulgar seus candidatos.  

A ideia de uma universidade livre de fascismos, parte do universo imaginário criado 

sobre a universidade. Esta seria o espaço do avanço, da ciência, do conhecimento mais profundo 

e de verdades que seriam mais verdadeiras que outras criadas no seio da sociedade ou da 

religião. Mas também se criam consensos que promovem uma força de lei entre os agentes 

implicados no campo universitário. Há um sentimento coletivamente compartilhado na 

Academia que precisamos a todo momento repensar. Muitos estudantes se encontram dispostos 

a seguir o receituário por medo do confronto ideológico com o que é hegemônico nas 

universidades.  

Algumas ideias dentro da universidade são correntes e funcionam muitas vezes 

como um imperativo acadêmico: a crítica às instituições policiais, por vezes a não 

responsabilização recorrente daqueles que praticam crimes. A universidade, os movimentos 

sociais, também tem seus elementos subjetivos, suas emoções. Não são campos herméticos da 

razão. Embora se saiba que esses dados sejam profundamente pesquisados nas universidades, 

percebe-se um movimento no sentido da defesa desses imperativos sem um repensar constante 

sobre eles.  

Ronda a universidade o fantasma do passado de controle, de censura da época da 

ditadura militar de 1964. O medo em torno desse passado povoa o presente, de modo que 

qualquer crítica que se faça ao status quo vigente parece ser uma espécie de golpe preparado 
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para reatualizar esse passado. A universidade, paulatinamente, também perde sua capacidade 

de diálogo e cria muitos espaços de silenciamento também.  

 

Não sabemos mais argumentar, saber dizer o que queremos. Estamos com raiva e 

medo um dos outros. Sentimentos horríveis para dominar; contrário à liberdade. Não 

polarizamos argumentos e sim emoções. Nós lutamos contra o excesso de falta de 

liberdade. Não estou isenta, sou apenas capaz de refletir e refletir a mim mesma. 

(Diário de campo, 10/06/2017. Palestra com Ivone Gebara.) 

 

Segundo Pierucii (1990), o conservadorismo é  

 

[...] antes de mais nada uma proposta de sociabilidade. E, na medida em que é uma 

combinação de práticas (de distinção, hierarquização, desprezo, humilhação, 

intolerância, agressão, profilaxia, segregação), de discursos espontâneos e discursos 

doutrinários abrangendo a esfera pública e a vida privada, de soluções políticas e 

econômicas mas também de restauração moral, de racionalização de afetos, princípios 

e estereótipos, fantasmas e preconceitos girando em torno ou nascendo em raio de 

uma obsessão identitária, isto é, de uma necessidade auto-referida de preservação de 

um ‘eu’ ou um ‘nós’ ameaçado [...] o direitismo é um verdadeiro ‘fenômeno social 

total’. (BALIBAR e WALLEITEINS  apud PIERUCCI, 1900, p. 2) 

 

Há, inegavelmente, uma onda de conservadorismo para além das fronteiras do país. 

O fascismo parece ser o nosso horizonte mais aproximado, infelizmente. A onda de 

“bolsonaromaníacos” demonstra a forte disposição que essas ideias possam ter dentro e fora 

das universidades. Bolsonaro, que então era deputado federal, incrivelmente, tem ressonância, 

inclusive, na voz de muitas mulheres. Entendemos que a onda de “bolsofãs” também se deve à 

profunda falta de credibilidade que a política brasileira vivencia com seus casos contínuos de 

corrupção.  

A corrupção amalgamou-se não só à política brasileira, mas na sociedade civil como 

um todo. Os políticos, especificamente, tem matado a política à medida que fazem da máquina 

pública uso para interesses privados (TIBURI, 2016). Bolsonaro seria a solução radical para a 

corrupção, a violência e a onda de “mimimis” e supostos vitimismos dos movimentos sociais. 

Toda a insatisfação sobre a política brasileira e a corrupção generalizada que ela foi capaz de 

gerar foi canalizada de forma perigosa para um candidato à Presidência da República com fortes 

tendências fascistas. A democracia parece ter sido um regime que não deu certo no Brasil, então 

a solução seria um regime radical (ou o retorno dele) que seria capaz de extirpar a corrupção e 

os grupos minoritários “vitimistas”, como falam alguns representantes da direita. Recorre-se a 

um passado mítico, como a ditadura militar, que supostamente teria sido capaz de promover a 
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repressão à violência, que ganha números estratosféricos no Brasil e em Fortaleza, e a defesa 

da família tradicional.  

Quem é Bolsonaro? Um mito brasileiro criado de que seria a solução brasileira para 

a crise política, social e moral existente. Ao ser batizado nas águas do rio Jordão, nas quais o 

próprio Jesus Cristo fora batizado, celou sua aliança politica religiosa com uma grande massa 

de evangélicos crescente no país. O “mito” (expressão comumente usada por apoiadores de 

Bolsonaro) acaba por transitar, inclusive, pela historia cristã para dar ao brasileiro comum o 

idílico sonho de salvamento da pátria: “Jair Bolsonaro e Eduardo Cunha, assim como 

Garotinho, não são evangélicos que foram para a política, mas, o contrário, eles estenderam 

suas bases para esse universo religioso por meio de atos rituais e narrativas de conversão.” 

(ALMEIDA, 2017, s.p.) 

A grande contradição é combater a ideia de um Estado máximo, reorganizando-o 

no mínimo e, ao mesmo tempo, lutar por um Estado que nos domine, nos submeta, nos tire a 

liberdade de sair nas ruas à noite, com toques de recolher, com legislações penais mais severas 

para crianças, adolescentes (fim do ECA), adultos, pena de morte. Um Estado forte quando se 

fere a propriedade privada dos cidadãos brasileiros. Um Estado que controle as ações do 

professor em sala de aula, que controle o que se fala em sala e que tornaria alguns temas 

proibidos, como gênero e orientação sexual. Um Estado que controle a sexualidade das 

mulheres, ao procurar criar leis mais rígidas contra o aborto e o planejamento familiar. Contudo, 

um Estado mínimo quando se refere aos direitos sociais (como trabalho, saúde, previdência e 

assistência social).  

Na linguagem fascista e conservadora, a homofobia, o racismo e o machismo são 

falácias, como intitulado no capítulo 16 da antifeminista Marisa Lobo: “A falácia da homofobia 

x racismo”. Pensamos, então, que é preciso cada vez mais falar o óbvio: que não é falácia, que 

esses problemas sociais existem, de forma escancarada. Não nos cabe aqui dissertar sobre a 

parte da onda conservadora que se volta contra homossexuais e negros, mas é considerado a 

“Mola mestra da ideologia de gênero.” (MARISA LOBO, 2016, p. 204) 

Por onda conservadora convencionou-se chamar as forças que tem sedimentado a 

restrição de direitos sociais conquistados no período de redemocratização brasileira. 

(ALMEIDA, 2017).  

Observa-se que as pautas de cunho moral tem tido forte ressonância no Poder 

Legislativo. (ALMEIDA, 2017). Há dois momentos de entrada dos grupos evangélicos nas 
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vagas políticas. Num primeiro momento, década de 80. Num segundo, com pautas de cunho 

mais moral. A ideia é trazer a moralidade religiosa para o âmbito da legislação.  

O até então deputado federal, Bolsonaro, tem falas polêmicas que o colocam em 

discussões frontais com os movimentos feministas. Ao dizer em entrevista a emissoras de TV 

na Câmara dos Deputados que a deputada federal Maria do Rosário não merecia ser estuprada, 

ganhou ainda mais visibilidade social. A deputada representa o Partido dos Trabalhadores e é 

conhecida como defensora dos direitos humanos. Sendo assim, os grupos que se colocam contra 

o partido e os direitos humanos, acabam recepcionando a fala do deputado.  

O referido deputado apoia-se no argumento da imunidade parlamentar para dizer o 

que disse. No programa do Ratinho, da emissora de TV, o SBT, o deputado afirma que a família 

tradicional está assegurada na Constituição Federal de 1988. Havendo deputados que queiram 

modificar isso, teriam que dar entrada num projeto de emenda constitucional e modificar a 

própria Constituição. A defesa de apenas um modelo de família também é feita por Marisa Lobo 

(2016): “[...] a união monogâmica é saudável, traduz a família protetiva, e é ela que devemos 

legal e socialmente reconhecer, pois a Constituição a declara como legítima, e não as 

‘poligâmicas’.” (p. 69).  

Afirma-se um direito negando aos demais o direito de também ter direito:  

 

Cada um faça o que quiser da sua vida; o que não pode acontecer é transformar 

relacionamentos desse tipo em uniões legalizadas, pois isso afeta diretamente a 

sociedade de forma negativa, principalmente no que diz respeito à educação de nossas 

crianças e nossos adolescentes, visto que a intenção é sempre expor essas práticas 

como redentoras dos problemas psíquicos da humanidade. (MARISA LOBO, p. 73) 

 

 Posteriormente, em assembléia para votação na Câmara dos Deputados sobre o 

impeachment da presidenta Dilma Rousseff, o mesmo deputado saudou o coronel Carlos 

Alberto Ustra, um torturador de mulheres no regime militar de 1964, o que gerou uma intensa 

revolta por parte dos movimentos sociais e de pessoas contrárias à figura em questão. Ao passo 

que o candidato pronunciava o nome de Ustra, seu filho atrás dele, Eduardo Bolsonaro, também 

deputado federal, pronunciava ao mesmo tempo, o que indica que a fala havia sido pensada, 

planejada.  

Carlos Alberto Ustra foi um coronel da ditadura militar que comandou por muitos 

anos o DOI-CODI de São Paulo. Durante seu comando organizou diversas sessões de tortura 
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empreendidas principalmente contra mulheres, muitas delas feministas. O referido coronel 

nunca foi penalizado pelos crimes de tortura que cometera. Ainda tramita na Justiça Federal 

processos contra ele, mas o mesmo faleceu, nunca tendo sido penalizado por seus atos. 

(MARGARETH RAGO, 2015) 

Numa outra ponta, alguns programas de humor tem entrado em guerras simbólicas 

homéricas com movimentos sociais como os feminismos e o movimento negro, que resultam 

em diversos processos judiciais: vide o caso do apresentador Rafinha Bastos, quando afirmou 

que uma mulher feia deveria agradecer por ser estuprada. Danilo Gentili, outro apresentador, 

que costumeiramente faz referências às feministas como mulheres feias que ninguém “pegaria”. 

Seu talk show também é composto por vários outros humoristas que fazem piadas frequentes 

contra o movimento feminista e o negro. O fato é que os movimentos sociais, como o negro e 

o feminista, tem desestruturado um humor homofóbico, racista e sexista. Não tendo mais como 

fazer pirraça do negro, da mulher e do gay, o que teriam a oferecer como produto para fazer 

rir?  

As críticas que esse tipo de humor recebe acabam por ser rotuladas como uma onda 

de “politicamente correto”, que impede as pessoas de serem mais livres para falarem o que 

pensam, praticando seus racismos, homofobias e machismos cotidianos.  

Grupos clamam por uma liberdade de expressão que mais parece liberdade de 

opressão, liberdade para oprimir o outro, ridicularizá-lo, escrachá-lo, torná-lo inferior, levá-los, 

mais uma vez, ao patamar da natureza. Quais são os alvos preferenciais do humor? Mulheres, 

gays, negros, gordos. Qual o limite do humor? Qual o limite da graça, do riso, do absurdo?  

Na próxima seção, iniciar-se-á o debate mais específco ao qual se quer chegar: da 

aproximação dos grupos religiosos conservadores com os discursos feministas. A ideia é avaliar 

a origem dessa aproximação e apresentar os tensionamentos dela.  

 

5.3 Religiões e a “ideologia de gênero” 

“A renúncia à inteligência não faz parte dos votos religiosos [...] Na metanoia 

recomendada pelo Evangelho não há apenas a coragem de uma conversão moral; há 

também a coragem de uma conversão intelectual [...] As questões da fé necessitam da 

precaução racional.”  

(Adolphe Gesché)117 

                                                           
117 Citação tirada do prefácio (p. 20) do livro Rompendo o silêncio (ano), de Ivone Gebara, teóloga feminista. 
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Em 1988 o papa João Paulo II divulgou uma carta apostólica cujo título era “Sobre 

a dignidade e a vocação da mulher” (Mulieris dignatem), afirmando que mulheres foram criadas 

para a maternidade e que as funções delas não deviam se confundir com as dos homens. 

Posteriormente, o papa Bento XVI criticou diretamente a teoria de gênero, num pronunciamento 

no natal de 2012. Segundo ele: 

 

Manifesta-se o fundamento daquilo que hoje, sob o vocábulo ‘gender – gênero’, é 

apresentado como nova filosofia da sexualidade. De acordo com tal filosofia, o sexo 

já não é um dado originário da natureza que o homem deve aceitar e preencher 

pessoalmente de significado, mas uma função social que cada qual decide 

autonomamente, enquanto até agora era a sociedade quem a decidia. Salta aos olhos 

a profunda falsidade dessa teoria e da revolução antropológica que lhe está subjacente. 

O homem contexta o fato de possuir uma natureza pré-constituída pela sua 

corporeidade, que caracteriza o ser humano. Nega a sua própria natureza, decidindo 

que esta não lhe é dada como um fato pré-constituído, mas é ele próprio quem a cria. 

(CONNEL e PEARSE apud BENTO XVI, 2015) 

 

 Em 1995 O papa João Paulo II publica uma Carta às mulheres. Reflexo da oposição 

crescente após conferência de Beijing. Nela, o papa agradece às mulheres sua contribuição à 

humanidade e pede perdão se a igreja católica contribuiu para sua opressão. O Vaticano sugeria 

que a igreja estava aberta ao reconhecimento dos direitos das mulheres, contudo ataca a 

igualdade de direitos como uma radicalização da luta que não representaria os interesses de 

todas as mulheres.  (CORNEJO E PICHARDO, 2017). Os discursos são marcados pelo tom de 

apoio aos direitos e avanços da mulher, mas também reatualizam em seu bojo a opressão.  

Em 2003 o Conselho Pontificio para a Família publicou um dicionário doutrinal no 

qual define o termo “ideologia de gênero” como uma “ideologia feminista”, pela qual as 

mulheres pretendem liberar-se e segundo a qual a heterossexualidade deixaria de ser obrigatória 

e apenas uma das formas de prática sexual. (REVOREDO ALZAMORA apud CORNEJO-

VALLE e PICHARDO, 2017).  

Um dos grandes tensionamentos nessa aproximação desses discursos gira também 

em torno das performances ou produções artísticas que envolvem símbolos religiosos cristão. 

Os bispos reuniram-se no fim de outubro, em Brasilia. A nota fazia referencia a uma exposição 

artística que teria vilipendiado (palavra usada) símbolos religiosos como o crucifixo e a 

eucaristia. A CNBB Ceará manifestou-se sobre a exposição de arte do Queermuseu.  
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[...] Se, por um lado, a arte deve ser livre e criativa, por outro, os artistas e responsáveis 

pela promoção artística não podem desconsiderar os sentimentos de um povo ou de 

grupos que vivem valores, muitas vezes, revestidos de uma sacralidade inviolável. O 

desrespeito e a intolerância, por parte de artistas para com esses valores, fecham as 

portas ao diálogo, constroem muros e impedem a cultura do encontro. Preocupam, 

portanto, o nível e a abrangência destas intolerâncias que, demasiadamente 

alimentadas em redes sociais, têm levado pessoas e grupos a radicalismos que põem 

em risco o justo apreço pela arte, a autêntica liberdade, a sexualidade, os direitos 

humanos, a democracia do País. 

Vivemos numa sociedade pluralista, por isto, precisamos saber conviver com os 

diferentes. Isso, contudo, não subtrai à Igreja o direito de anunciar o Evangelho e as 

verdades nele contidas, a respeito de Deus, do ser humano e da criação. Em 

desacordo com ideologias como a de gênero, é nosso dever ressaltar, sempre mais, 

a beleza do homem e da mulher, tais como Deus os criou, bem como os valores da fé, 

expressos também nos símbolos religiosos que, com sua arte e beleza, nos remetem a 

Deus. Desrespeitar estes símbolos é vilipendiar o coração de quem os considera 

instrumentos sagrados na sua relação com Deus, além de constituir crime previsto no 

Código Penal [...] [grifos nossos]. CNBB, Brasília, 26 de outubro de 2017)118 

 

A mostra Queermuseu – cartografias da diferença na arte brasileira, promovido pelo 

Santander Cultural em agosto de 2017, em Porto Alegre, apresentava 270 obras de 85 artistas. 

Foi fechada após acusações de “zoofilia”, “pedofilia” e “blasfêmia”. As obras mais duramente 

criticadas foram: Travesti da lambada e Deusa das águas, de Bia Leite, produzidas em 2013. 

Nesta, o desenho de duas crianças. A que a nota acima faz referência é a obra Cruzando Jesus 

Cristo Deusa Schiva, de Fernando Baril que data de 1996. Sem título, de 2001, por Marcos 

Chavez. Nesta, o pé crucificado de Jesus com uma unha grande pintada de vermelho. A 

exposição foi duramente criticada nas redes sociais, tendo destaque para as criticas do MBL.  

 

Figura VI – Cruzando Jesus Cristo Deusa Schiva 

                                                           
118 Fonte: http://cnbb.net.br/cnbb-emite-mensagem-ao-povo-brasileiro-sobre-o-fundamentalismo-e-a-

intolerancia-contra-simbolos-da-fe/. Acesso em 30/10/2017.  
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Fonte: Gauchazh119 

 

A coordenadora do MBL no Rio Grande do Sul (RS), em pronunciamento à 

imprensa, afirmou que não acreditava que essas obras seriam arte. O movimento pediu o 

fechamento da mostra. Líderes do movimento convidavam as pessoas a boicotarem o banco 

Santander. Pressionado, o banco decidiu encerrar a mostra. A coordenadora do MBL 

questionou o uso do dinheiro publico na exposição e o fato de crianças terem sido expostas à 

mostra. As criticas à exposição começaram apenas um mês após sua abertura. Segunda a 

coordenadora do MBL, as pessoas passaram a ir e repassar as fotos, tendo estas chegado até o 

movimento.  120 

Em contraposição à atitude do banco de suspender a exposição e a pressão do MBL, 

grupos LGBTs marcaram um ato de repúdio. Reivindicava-se a liberdade de expressão artística 

                                                           
119 https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/artes/noticia/2017/08/fotos-veja-imagens-da-exposicao-

queermuseu-cancelada-apos-criticas-nas-redes-9869624.html. Acesso em 30/10/2017. 

120 Fonte: https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/artes/noticia/2017/09/nao-entendo-que-isso-seja-arte-

diz-coordenadora-do-mbl-rs-sobre-a-exposicao-queermuseu-9893226.html. Acesso em 30/10/2017.  

https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/artes/noticia/2017/08/fotos-veja-imagens-da-exposicao-queermuseu-cancelada-apos-criticas-nas-redes-9869624.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/artes/noticia/2017/08/fotos-veja-imagens-da-exposicao-queermuseu-cancelada-apos-criticas-nas-redes-9869624.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/artes/noticia/2017/09/nao-entendo-que-isso-seja-arte-diz-coordenadora-do-mbl-rs-sobre-a-exposicao-queermuseu-9893226.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/artes/noticia/2017/09/nao-entendo-que-isso-seja-arte-diz-coordenadora-do-mbl-rs-sobre-a-exposicao-queermuseu-9893226.html
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e retrocessos políticos que estariam a limitar a democracia. Em nota, o Santander pediu 

desculpas públicas. Em parte da nota afirmou: 

[...] ouvimos as manifestações e entendemos que algumas das obras da exposição 

Queermuseu desrespeitavam símbolos, crenças e pessoas, o que não está em linha com 

a nossa visão de mundo. Quando a arte não é capaz de gerar inclusão e reflexão 

positiva, perde seu propósito maior, que é elevar a condição humana.121 

 

 

Outro evento que causou polêmica nas redes sociais foi uma peça teatral na qual 

Jesus Cristo é encenado como uma mulher transexual. O titulo da peça era “O Evangelho 

segundo Jesus, Rainha do Céu.”. A atriz em cena foi Renata Carvalho, uma travesti, militante 

da causa trans. O nome do festival era Festival cena contemporânea. Dirigida por Natalia Mallo, 

traduzida do texto de Jo Clifford. A peça tem cunho autobiográfico, pois a atriz remonta o 

passado violento que sofreu e tenta retratar também a violência contra a população LGBT. 

Atemporal e atual, o espetáculo é encerrado com uma oração convocada pela personagem, que clama 

por mais tolerância e afeto em tempos de pouca empatia pelo próximo. No pedido aos céus, as prostitutas 

serão honradas, os deficientes físicos serão incluídos, os políticos serão mais honestos e o amor será bem 

comum, exercido a toda hora.122 

Uma liminar judicial do Tribunal de Justiça da Bahia proibiu a encenação da peça 

em Salvador/BA. O pedido da liminar foi de autoria do deputado estadual, o pastor sargento 

isidorio (partido Avante). Segundo ele, o espetáculo visava desconstruir a imagem e a moral 

santa de Jesus. Ele produziu um vídeo afirmando isso. O mesmo espetáculo sofreu outras 

proibições, como no SESC de Jundiaí. Nesta, a Justiça avaliou que a peça caracterizaria uma 

ofensa às pessoas.123  

Voltando a situar em que momento emerge a aproximação conflituosa entre grupos 

religios e o feminismo, a discussão sobre “ideologia de gênero” no Brasil remete ao contexto 

da tentativa de entrada dessa discussão na escola. Tudo começou quando uma suposta cartilha 

desenvolvida pelo Ministério da Educação (MEC) tentou adentrar nas escolas públicas. 

                                                           
121 Fonte: http://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-noticias/2017/09/11/santander-explica-

encerramento-de-mostra-lgbt.html; acesso em 30/10/2017. 
122 Fonte: https://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/peca-retrata-jesus-como-mulher-trans-e-lota-teatro-no-

cena-contemporanea-no-df.ghtml. ACESSO. EM 30/10/2017.  

123 Fonte: http://veja.abril.com.br/brasil/liminar-proibe-peca-com-jesus-trans-na-bahia/. Acesso em 30/10/2017.  

 

http://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-noticias/2017/09/11/santander-explica-encerramento-de-mostra-lgbt.html
http://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-noticias/2017/09/11/santander-explica-encerramento-de-mostra-lgbt.html
https://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/peca-retrata-jesus-como-mulher-trans-e-lota-teatro-no-cena-contemporanea-no-df.ghtml
https://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/peca-retrata-jesus-como-mulher-trans-e-lota-teatro-no-cena-contemporanea-no-df.ghtml
http://veja.abril.com.br/brasil/liminar-proibe-peca-com-jesus-trans-na-bahia/
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Levantaram-se contra a cartilha pessoas públicas como o até então deputado federal Jair 

Messias Bolsonaro, que se posicionou veementemente contra o posicionamento do MEC e da 

cartilha. A onda de discursos contra a suposta “ideologia de gênero” também entrou em 

discussão quando o pastor Silas Malafaia começou a ter embates com o movimento LGBT. 

Outros também entraram na discussão, como o pastor Marco Feliciano.  

No Ceará, a deputada estadual Silvana encampa a discussão, que se autodenomina 

uma pastora evangélica, é declarada combatente da ideologia de gênero. Essa ideia também se 

pulvezirou nos diversos municípios brasileiros. A tal da “ideologia de gênero” precisaria ser 

veementemente combatida pelos defensores da família e dos históricos valores morais. Apesar 

de constitucionalmente o Brasil ser um país laico, alguns partidos tem tido visibilidade, como 

o Partido Social Cristão (PSC), ao qual se vincularam: Bolsonaro, Sara Winter, Feliciano.   

Esses líderes políticos são tidos como os defensores da família tradicional: pai, mãe 

e filhos. Eles tentam barrar diversas pautas que tem os direitos LGBT e das mulheres como 

ponto de discussão: a descriminalização do aborto; a criminalização da homofobia (PL 122).   

Por outro lado, esses políticos, denominados de Bancada Evangélica do Congresso 

Nacional, sofrem resistência de deputados federais como Jean Willys, Jandira Feghali, Maria 

do Rosário, Luizianne Lins. Há uma disputa ideológica instaurada em torno da questão que 

também tem relações com disputas partidárias e de poder. 

Isso acaba também criando visões simplistas do que se convencionou chamar de 

“fundamentalistas”. Estes se tornam muitas vezes sinônimos de evangélicos, principalmente, 

na Academia. Portanto, criam-se estereótipos dos dois lados. Acreditamos que a intolerância 

também pode emergir de movimentos sociais, de coletivos. Algumas performances que 

ocorreram na Marcha das Vadias são exemplos disso: 

 

Figura VII – Performance na Marcha das Vadias envolvendo santos católicos 
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Fonte: Buscador Google124 

 

Figura V – Performance na Marcha das Vadias envolvendo a figura de Maria 

              

Fonte: Buscador Google125 

 

 

                                                           
124 Disponível em: 

https://www.google.com.br/search?q=marcha+das+vadias&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ve

d=0ahUKEwiug_u515PMAhVFGpAKHZBqAUYQ_AUIBygB&biw=1525&bih=733&dpr=0.9#imgrc=hXMW

n-iEKeFTiM%3A 

 
Disponível em:  

https://www.google.com.br/search?q=marcha+das+vadias&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ve

d=0ahUKEwiug_u515PMAhVFGpAKHZBqAUYQ_AUIBygB&biw=1525&bih=733&dpr=0.9#imgrc=hXMW

n-iEKeFTiM%3A 

 



226 
 

Figura VI – Performance na Marcha das Vadias com quebra de santos católicos e crucifixos 

                   

Fonte: Buscador Google126 

 Figura VII – Performance com introdução do crucifixo no ânus 

                     

                       Fonte: Site O marxismo cultural127  

 

Os fatos acima aconteceram em uma das Marchas das Vadias, em Copacabana, em 

2013, no Rio de Janeiro. Foi o que alguns ativistas chamaram de performance e o grupo 

responsável era intitulado “Coiote”. A ação, inclusive, foi denunciada no Ministério Público, 

                                                           
126 A foto também esteve estampada em vários cirsculos antifeministas nas redes sociais deles. Por exemplo: 

Disponível em: http://omarxismocultural.blogspot.com.br/2013/07/odio-anti-catolico-na-marcha-das-vadias.html 

127 Disponível em: http://omarxismocultural.blogspot.com.br/2013/07/odio-anti-catolico-na-marcha-das-

vadias.html 
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sob o argumento de que feriria o artigo 208 do Código Penal que diz: vilipendiar publicamente 

ato ou objeto de culto religioso: Pena - detenção, de 1 (um) mês a 1 (um) ano, ou multa.” A 

mídia deu visibilidade mais ao fato do que à marcha como um todo. Era o ingrediente para que 

uma grande massa protestasse contra o ato e se alimentasse um ódio sobre tudo que dissesse 

respeito ao feminismo. Algumas feministas e páginas posicionaram-se contra o ocorrido, como 

o blog “Escreva Lola, Escreva”. Logo após a repercussão midiática que teve o fato, a 

organização do evento se posicionou da seguinte forma: 

 

Figura VIII – Pronunciamento das organizadoras da Marcha das Vadias 

 

Fonte: Blog Escreva Lola, Escreva128 

 

Uma leitora do blog de Lola, do “Escreva Lola, Escreva”, posicionou-se da seguinte 

forma:  

 

Acho totalmente ignorante fazer algo assim. Depõe contra os nossos objetivos, que é 

também conquistar corações e mentes. Querendo ou não (eu não quero), somos o 

maior país católico do mundo. Muitos católicxs que poderiam ficar do nosso lado -- 

até porque, aleluia, os fiéis não são tão conservadores quanto a igreja que seguem - se 

revoltam ao ver esse tipo de provocação, que não ajuda em nada. Mas dizer que a 

atitude do casal que destruiu uma estátua de santa representa toda a Marcha das Vadias 

do RJ, ou, ainda mais risível, que representa o feminismo como um todo, é como dizer 

que o fiel católico que cuspiu numa das manifestantes da Marcha representa o Papa, 

                                                           
128 Disponível em: http://escrevalolaescreva.blogspot.com.br/2013/07/a-dimensao-do-estrago.html 

http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2013/07/27/pesquisa-mostra-que-peregrinos-se-mostram-mais-liberais-que-a-igreja-catolica.htm
https://www.facebook.com/MarchaDasVadiasRioDeJaneiro
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/07/27/peregrino-cospe-no-rosto-de-manifestante-da-marcha-das-vadias.htm
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ou todo o catolicismo (Guest post: entre a cruz e a Rosa Luxemburgo, por: Lola 

Abronovich)129 

 

A jornalista Taís Macedo, em comentários no post de Lola sobre o tema, comenta 

ainda:  

 

O feminismo sempre foi, para mim, uma ideologia de respeito a todos e a todas. Por 

isso, quebrar uma imagem de Nossa Senhora é como uma declaração de intolerância 

e até hipocrisia. É desconsiderar todo o trabalho que as igrejas têm feito em favor da 

mulher. IDEM Sim, a igreja também tem lutas feministas. A Pastoral da Mulher 

Marginalizada, por exemplo, luta para tirar as mulheres da prostituição forçada (por 

vícios, por exemplo) e as acolhe na comunidade. [...] Por tudo isso, acredito que seja 

possível conciliar as duas ideologias. Também é possível se focar apenas nas 

diferenças, mas isso nunca vai levar à tolerância.    

 

A própria autora do blog “Escreva Lola Escreva”, que é professora do departamento 

de Letras da UFC, teve sua foto pichada nas paredes da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS).130 O grupo responsável pelos atos era intitulado F.O.D.A.S.C.E: Frente de 

opressão de abobados, socialistas, comunistas e etc. O departamento de História da UFRGS se 

posicionou a respeito da seguinte forma: 

 

A Chefia do Departamento de História da UFRGS manifesta publicamente o seu 

repúdio aos ataques fascistas sofridos nesta semana pelo Centro Acadêmico de 

História e por outros diretórios acadêmicos da UFRGS. No contexto de exacerbadas 

disputas políticas pelo qual passa o país, a luta constante contra práticas autoritárias 

fundadas unicamente na discriminação social, racial e de gênero se torna cada vez 

mais necessária. A Universidade Pública deve se constituir como lugar privilegiado 

para o resguardo das práticas políticas democráticas e republicanas. Porto Alegre, 11 

de abril de 2016.131 

  

Primeiramente, as performances não deixam de ser uma reação ao machismo e à 

misoginia das instituições religiosas. Entretanto, o fato ocorrido na Marcha das Vadias em 

Copacabana em 2013, são performances que desagregam mais que agregam ao movimento 

                                                           
129 Para ver o depoimento inteiro, conferir em: Fonte: http://escrevalolaescreva.blogspot.com.br/2013/07/guest-

post-entre-cruz-e-rosa-luxemburgo.html. Escrito em 2013.  

130 Conferir a notícia completa em: Fonte: http://www.geledes.org.br/cartazes-contra-o-feminismo-sao-

espalhados-em-corredores-da-ufrgs/ 

131 Leia a matéria completa em: Cartazes contra o feminismo são espalhados em corredores da UFRGS - Geledés 

http://www.geledes.org.br/cartazes-contra-o-feminismo-sao-espalhados-em-corredores-da-ufrgs/#ixzz4617plSol 

http://escrevalolaescreva.blogspot.com.br/2009/03/eu-excomungaria-igreja.html
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feminista. Isso mancha a finalidade e a imagem da manifestação e é utilizado para realizar a tal 

inversão das finalidades do movimento, é fonte de alimento para conservadores.  

Todas as feministas passam a ser enquadradas nesse mesmo posicionamento, como 

se todas apoiassem a referida performance e todas fossem anti-cristãs. Aliás, é como se as duas 

coisas não pudessem conviver: ser feminista e ser religiosa, mais um estereótipo criado sobre a 

feminista que será desenvolvido no próximo capítulo. Isso desconsidera o crescente movimento 

dentro das igrejas em torno da igualdade de gênero: “Evangélicas pela igualdade de gênero”132, 

“Feminismo cristão” ou “Católicas pelo direito de decidir”. Este último um movimento que 

emerge a partir de mulheres católicas em torno do direito ao aborto. Apesar de haver um 

movimento antifeminista crescente dentro das igrejas, liderado por muitas mulheres, também 

há um movimento crescente de mulheres cristãs que estão tornando-se feministas e buscando 

desconstruir a misoginia nas igrejas.  

Em um país eminentemente católico e que há um crescimento considerável de 

religiões evangélicas, o fato gera muita resistência ao movimento e não adesão. O feminismo 

não deve se enquadrar ao que a sociedade quer, mas deve expressar respeito a todas as religiões, 

sejam cristãs ou de matriz africana. Jamais podemos nos utilizar das mesmas armas de violência 

simbólica e material. É desrespeitoso quando pastores quebram imagens católicas ou que 

muitos símbolos do candomblé, como Iemanjá, tivessem que ser transformados em figuras 

imperfeitas de Maria para que seus adeptos pudessem adorá-la, mas também é questionável 

quando os movimentos sob o título de performances utilizem-se de símbolos cristãos para atacar 

as crenças dos fiéis.  

É impossível suspender a simbologia que os símbolos religiosos, como a cruz, tem 

para os cristãos. Ainda que sob o título de performance, a cruz para um cristão continua sendo 

cruz ali, continua tendo uma simbologia sagrada. Quando as religiões também se valem de 

peças, encenações que simbolizem a crucificação, elas o fazem dentro de um contexto muito 

específico de rememoração do sofrimento de Deus com vistas a alguma comemoração, seja da 

Páscoa ou ceias durante os cultos.  

Entendemos que a igreja historicamente oprimiu minorias sociais. No entanto, é 

uma violência simbólica utilizar de símbolos cristãos em contextos que para os cristãos são 

                                                           
132 O link de acesso à página no facebook é: https://www.facebook.com/mulhereseig/. A página contava com 4.398 

que curtiam e mais 4.535 seguidores. Na página as mulheres refletem muitas questões em torno dos feminismos 

nas igrejas.  
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pagãos. Isso é capaz de gerar um sentimento, quando não de falta de apoio ao movimento, no 

outro extremo, o ódio e a aversão aos movimentos sociais. Os feminismos não devem ser um 

movimento social bem comportado, mas também não deve ser um movimento intolerante e 

incapaz de compreender nossa alteridade, aquele outro que é diferente de mim, mas que eu 

deveria respeitá-lo em suas crenças.  

Há intolerâncias notáveis entre grupos religiosos contra outros. O fato inconteste é 

que um movimento social não pode se utilizar das mesmas armas contra aquilo que pretende 

justamente questionar. Os fatos por vezes tornam-se aceitáveis sob a égide da “performance”. 

Penso que a intolerância religiosa não é o caminho. Não é um caminho saudável para ganhar a 

sociedade civil. Isso só afasta mais mulheres de se considerarem feministas e homens também. 

Permaneceu muito voltada ao grito, ao embate, ao confronto direto. Cabe-nos perguntar: seriam 

essas performances acessíveis à mulher comum?  

Acaba, por sua vez, sendo alimento ao conservadorismo vigente. Por sua vez 

também a arte funciona como ataque ou mesmo reação a esse conservadorismo.   

Muitos dos movimentos sociais gestados no Brasil ocorreram na época da ditadura 

militar de 1964, onde havia uma repressão institucionalizada, onde a fala era proibida. A 

democracia ressurgiu nos idos dos anos 1980, mas a linguagem dos movimentos sociais ainda  

Percebe-se também nessas performances que o nu incomoda. Não só nas 

performances da marcha das Vadias, mas em performances como a do ator Ari Areia na peça 

em que sangra sobre um crucifixo. Trata-se de uma performance da qual ele teoriza em seu 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Ciências Sociais. Nesta peça, ele reflete a vivência 

de pessoas transexuais.  

Outra performance, que ficou conhecida como a “dos macaquinhos”, gerou 

polêmica nas redes sociais. Em parte da encenação, ocorrida no SESC, os atores colocam os 

dedos nos ânus uns dos outros.  

Outro exemplo que gerou grande polêmica foi a entrada de crianças para uma 

performance ocorrida no Museu de arte contemporânea, em que um ator nú, no centro do 

recinto, em meio a duas crianças que manipulam seu corpo.  

Os feminismos que passam a ter mais evidência nos círculos antifeministas são os 

feminismos que usam o corpo como estratégia de luta. Cabe-nos perguntar, como o faz Marcia 

Tiburi:  
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Por que certo feminismo entra na moda e é tão aceito pelo capitalismo? Por que outro 

feminismo dá medo e é rejeitado pelo capitalismo? De onde vem o desejo de 

feminismo que vemos se manifestar no todo da vida cotidiana e na vida virtual a 

questionar famílias, escolas, igrejas, a justiça, o mercado, o governo e o Estado? 

(MARCIA TIBURI, 2018, p. 29) 

 

Voltando à questão específica da ideologia de gênero, Marisa Lobo (2016) define 

assim o que chama de ideologia de gênero: “[...] também conhecida como ideologia da ausência 

de gênero, traduz a ideia de que a sexualidade humana é parte de ‘construções sociais e 

culturais’, e não um fator biológico ou genético.” (p. 19). Contudo, não se anula o biológico. 

Não podemos negar que muitos estudantes de gênero quase ignoram os elementos da biologia 

como influenciadores da psique humana.  

 

Na sociedade, identidade de gênero se refere ao gênero com o qual a pessoa se 

identifica (isto é, se ela se identifica como homem, mulher, ou se ela se vê como fora 

do convencional), mas o termo pode também ser usado para se referir ao gênero que 

certa pessoa atribui a um indiiduo tendo como base o que ela reconhece como 

indicações de papel social de gênero (roupas, corte de cabelo etc.). A ideologia 

contrapõe-se à natureza identitária do ser humano (homem e mulher). (MARISA 

LOBO, 2016, p. 36) 

 

Credita-se a suposta ideologia de gênero com origem na teoria marxista: “[...] ainda 

que seja mais uma ideologia marxista.” (MARISA LOBO, 2016, p. 20). Sabemos, no entanto, 

que marxistas por muito tempo acreditaram que a luta da mulher fosse um desvio de foco da 

luta da classe trabalhadora como um todo. Sabemos também que muitos ativistas de esquerda 

em suas vidas domésticas mostravam-se machistas e que muitas mulheres da esquerda 

ocupavam lugares subalternos na luta.  

Somos tidos como os responsáveis por “[...] transmitir sua historia infiltrando-se, 

influenciando e desmontando termos, conceitos, e valores morais, religiosos e éticos ensinados 

às pessoas nos seus primeiros anos de vida pelo convívio familiar.” (p. 20). Parte-se de um 

pressuposto de que todas as pessoas nascem em lares cristãos, com famílias nucleares. 

Estaríamos, ainda, a destruir a ética: “[...] os movimentos ligados ao gênero sexual, 

ao feminismo e aos LGBTTs seguem tentando destruir , reorientar a ética.” (p. 20). Ou seria 

promover uma outra ética?  

“Neste mundo desconstrutivista, ter regras que orientam cada individuo, norteiam 

suas ações e seus julgamentos sobre o que é moral ou imoral, certo ou errado, bom ou mau, é 
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um entrave.” (LOBO, 2016, p. 21). Advoga: “[...] tenta-se destruir o senso comum, o modo de 

pensar da maioria das pessoas, noções adquiridas por conhecimentos empíricos acumulados ao 

longo da vida e passados de geração em geração.” (LOBO, 2016, p. 21) 

Nessa onda conservadora (e o chamamos assim porque os próprios adeptos dessa 

onda se autodenominam dessa forma), alguns autores são profundamente descredibilizados, tais 

como Karl Marx, Michel Foucault e, nos feminismos, Sulamith Firestone, Simone de Beauvoir 

e Judith Butler: “[...] Foucault insere o mundo cristão ocidental e acusa o cristianismo de 

desenvolver dispositivos de controle arbitrário sobre o corpo, ou seja, a relação sexual.” (p. 23). 

Sendo Foucault considerado por Lobo (2016) como o “[...] representante maior do 

desconstrutivismo contemporâneo. (p. 23) 

Já Marx seria o tributário da maior carga de estereótipos sociais, sendo a ele 

creditada a noção de destruição da família: “Segundo Marx, é impossível implantar a revolução 

socialista sem que antes se destrua a família.” (p. 135). Não se diz em que obra ele diz isso, em 

que contexto especifico da obra.133 

 “Tentar imputar a nós, cristãos, os crimes cometidos por dementes ao longo da 

história, em uma tentativa desesperada de desconstruir o cristianismo em sua essência, que é o 

amor ao próximo.” (MARISA LOBO, 2016, p. 207). O problema é que grupos extremistas, 

responsáveis pela morte de milhares de pessoas no mundo ao longo da história, eram religiosos.  

O que há, historicamente, é um péssimo uso do Cristianismo por parte de grupos 

considerados cristãos. O que falar das missões? Dos aldeamentos jesuítas? Da Inquisição? Das 

Cruzadas? Do próprio nazismo? Das outras versões do fascismo na Europa? Do neonazismo? 

Do Ku Klux Klan nos Estados Unidos?  

No Cristianismo há um grande potencial para religiões que contemplem a mulher 

como um sujeito importante. O cristianismo fala de autonomia, de livre arbítrio, de amor ao 

próximo como um mandamento que se sobrepõe aos outros. A mulher passa a ter um lugar 

central nos Evangelhos, por exemplo. Há toda uma teologia feminista que caminha no sentido 

de ressignificar o Cristianismo e a Bíblia.  

 

                                                           
133 Conferir outras obras antifeministas, tais como o livro Estratégia, que não puderam ser desenvolvidas aqui. O 

livro fala sobre como o movimento LGBT e seus ativistas supostamente fariam os cristãos parecerem pessoas más. 

Ver também: HELDON, L.P. A estratégia: o plano dos homossexuais para transformar a sociedade. Rio de Janeiro: 

Central, Gospel, 2012.  
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5.4 Reflexos da discussão sobre a “ideologia de gênero” aqui: versão Ceará 

 

Em 24/03/2016, a conhecida bancada evangélica da Assembleia Legislativa do 

estado do Ceará criticou trechos do documento do Plano Estadual de Educação, que previa o 

combate à discriminação por orientação sexual. Segundo o deputado Carlos Matos, vinculado 

ao PSDB e ao grupo católico Shalom, a ação teria por pano de fundo um “projeto de poder” da 

esquerda para a implantação do marxismo. “Há um grande problema no plano, no ponto onde 

trata da questão de gêneros. Ali está sendo implantada uma ideologia”. Ely Aguiar também 

afirmou: “Orientação sexual de uma criança começa em casa, pela família, e não na escola”. 

(Jornal O Povo, 2016)134 

Em 3/05/2016 a, como é chamada, “Doutora” (conhecida assim pela sua carreira 

como médica dermatologista) Silvana, vinculada ao PMDB, voltou a defender a retirada dos 

termos “gênero”, “LGBT” e “diversidade” do Plano Estadual de Educação do Ceará, sob os 

argumentos de que “Somos uma sociedade cristã por maioria e estamos em um estado laico. 

Logo, não podemos doutrinar as nossas crianças na sala de aula”. Silvana é pastora evangélica. 

Ela apresentou diversas emendas para retirar os termos e modificar a proposta do plano.  

Silvana lançou sua recandidatura em 2018 a deputada estadual, juntamente com seu 

marido a deputado federal, Jeziel. Na propaganda eleitoral, afirmavam que “um cordão de três 

dobras não se quebra com facilidade”. Contra a ideologia de gênero” era um dos emblemas da 

família candidata. Recebeu ela 61.244 votos pela coligação PR-PP/PDT/PR/DEM/PRP. Seu 

marido, o Dr. Jaziel, recebeu 65.300 votos, na coligação partidária PR-PT/PC do 

B/PP/PV/PR/PMN.  

Após a apuração dos votos, no dia 9 de outubro de 2018, de volta aos trabalhos na 

Assembleia Legislativa, a pastora afirmou em tribuna que o crescimento dos conservadores é 

uma vontade do povo. Segundo ela, um dos desafios de seu mandato será “bater no feminismo”.  

 

É a vontade, de fato, da maioria, a vontade um povo que se cansou de ver a afronta de 

símbolos sagrados. O nosso povo se cansou de ver marchas de vadias, de movimentos 

organizados. O conservador não é uma onda, é uma rocha, é alicerce, mesmo pra quem 

quer enfrentar, denegrir o que nós conhecemos por família. declarou a parlamentar. 

 

                                                           
134 Conferir em: <http://www.opovo.com.br/app/politica/2016/03/24/noticiaspoliticas,3593546/marxismo-u201d-

e-censura-lgbt-deputados-saem-contra-plano-de-educa.shtml.> acesso em 03/05/2016 
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Afirmou ainda, tendo recebido uma inspiração divina, que: 

 

Deus fala comigo e diz: olha você bateu na ideologia de gênero, agora, você vai bater 

no feminismo. Eu tive medo, mas é um desafio pra esse novo tempo. Agradeci ao 

Deus Todo-Poderoso que me deu coragem de ir na propaganda da televisão e dizer 

que esse modelo de feminismo eu sou contra. Eu gosto de ser mulher, mãe, 

deputada.135 

 

Já Carlos Matos, vinculado ao PSDB, diz que essa é uma tentativa de implantar a 

ideologia do marxismo no Brasil. Já Ely Aguiar, deputado que emerge a partir de programas 

policiais, vinculado ao PSDC, também fez emenda solicitando a retirada da “ideologia de 

gênero” do Plano para que não seja abordada para os alunos com menos de 12 anos. Segundo 

ele, “Esse PT é um partido das trevas, querendo levar para as crianças ideias anormais. O líder 

do Governo na Casa deve liberar a bancada”.136 (O POVO, 2016)  

 Foi formada, em outubro de 2017, a Frente Parlamentar Contra a “Ideologia de 

gênero” na Assembleia Legislativa do estado do Ceará, por iniciativa da pastora Silvana 

(PMDB). Além dela, compõem a Frente o deputado Walter Cavalcante (PP), Ely Aguiar 

(PSDC), Heitor Ferrer (PSB), Joao Jaime (DEM), Carlos Matos (PSDB), David Duran (PRB) 

e Evandro Leitão (PDT).  

Em pronunciamento na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará no dia 17 de 

outubro de 2017, a deputada Silvana afirmou que: “No interior do Estado está sendo 

disseminado a ideologia de gênero. Eu não posso me silenciar. Já foi aprovado aqui uma Frente 

Parlamentar para fiscalizar a ideologia de gênero nas escolas”.137  No pronunciamento ela 

afirma que recebeu fotos em seu telefone pessoal de que professores estariam “pregando a 

ideologia de gênero” numa escola do município de Cedro, no Ceará: “Um menino brincando 

de boneca e uma menina brincando de carrinho. Quero que o governador tome providências do 

que está acontecendo nas escolas”, disse a deputada ao Blog Política. Segundo ela, os 

deputados, através da Frente, deverão visitar escolas pelo estado para fiscalizar e receber 

denúncias sobre a “pregação da ideologia de gênero”.  

                                                           
135 Conferir matéria completa em: http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/politica/online/deputada-

leva-biblia-a-tribuna-e-dispara-vou-bater-no-feminismo-1.2011408 
136Somos uma sociedade “cristã”, diz deputada por alteração no Planode Educação. Por: Carlos Mazza. Jornal O 

Povo.  Conferir em: http://www.opovo.com.br/app/politica/2016/05/03/noticiaspoliticas,3609996/somos-

sociedade-crista-diz-deputada-por-alteracao-no-plano-de-educaca.shtml. acesso em 03/05/2016.  

137 Fonte: http://blog.opovo.com.br/politica/formada-frente-parlamentar-assembleia/amp/ 

http://blog.opovo.com.br/politica/formada-frente-parlamentar-assembleia/amp/
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Na Câmara Municipal de Fortaleza, emergem figuras conservadoras como Priscila 

Costa (PRTB). Não é uma política de carreira, com uma trajetória na política, tendo sido eleita 

pela primeira vez em 2016. Ela assume uma posição ideológica de direita, é evangélica e afirma: 

“Me considero de direita por ser uma pessoa cética em política. Minha fé não é política, de 

quem acredita que o Estado deve ser a solução”, afirma em entrevista para o Jornal O Povo em 

19/01/2017138.  

A sua principal bandeira de luta tem sido contra a questão do aborto, como mostra 

seu site oficial, cujo emblema de capa é “Em defesa da vida”139:  

 

Meu compromisso total é com a causa da vida, contra o aborto. Meu primeiro projeto 

de indicação foi a criação da casa de amparo para mulheres grávidas em situação de 

vulnerabilidade econômica e social. A maioria aborta sem apoiar a ideia, mas abortam 

com tristeza, pelo desespero e desamparado. Protocolei requerimento que cria a frente 

parlamentar pela vida, para trazer a discussão de políticas públicas relacionadas à vida 

e dignidade da pessoa humana. Também quero apontar soluções para gerar emprego, 

facilitando a vida do empreendedor, diminuindo a burocracia.”, afirma na referida 

entrevista.  

 

Priscila Costa diz ter filiado-se ao PRTB porque se identifica com uma postura 

conservadora, como é a do partido. Define, então, o que é ser conservador, repelindo a ideia de 

algo retrógrado, ultrapassado: “Ser conservador é acreditar que existem princípios que devem 

ser conservados, porque geram vida e liberdade independente do tempo. E existe uma juventude 

forte que se descobre como conservadora.”. Complementa:  

 

Eu considero o aborto uma questão municipal porque, quando é feito, é feito por 

alguém do município, numa clínica clandestina do município, por um médico do 

município. Esse pedaço do Brasil chamado Fortaleza, quando acontece um aborto, 

precisa, sim, da Câmara Municipal. Tem também a batalha ideológica. Aqui estou, 

por quatro anos, como uma voz, uma plataforma. 

 

Tem ela como projetos: “Projeto de lei – Casa Vida Sim” (para amparo de mulheres 

grávidas em situação de vulnerabilidade econômica e social – abandono social e financeiro com 

o fito de diminuir casos de aborto e abandono de “menor”140); o “Programa Parto sem dor” 

                                                           
138 http://www.opovo.com.br/jornal/politica/2017/01/a-direita-evangelica-promete-luta-contra-o-aborto.html. 

Acesso em 28/05/2017.  
139 http://www.compriscilacosta.com/quem-sou 
140 Terminologia usada a despeito da nova legislação referente à crianças e adolescentes, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (1990).  
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(para que os partos normais sejam aplicadas anestésicos peridurais para que as mulheres possam 

dar à luz sem dor); a Frente Parlamentar pela Vida (Cuidar do povo de Fortaleza é uma 

atribuição primária e a Câmara Municipal de Fortaleza não pode se furtar ao debate” – 

renascendo a noção de cuidado e não de direitos e mais, vinculada a noção de cuidado à mulher. 

O texto não diz especificamente do que trataria a Frente, sendo evasivo); o Programa Melhor 

Idade Ativa; Palacete Barão de Camocim.141 São projetos com, no máximo duas laudas, sem 

estudo sobre os assuntos a que se propõem.  

Em 2018 a vereadora Priscila Costa lança mais uma vez a sua candidatura. Seus 

lemas principais de luta são a família, a pátria e contra a ideologia de gênero. Foi reeleita.  

No lado oposto, Larissa Gaspar (PPR), propôs o Projeto de Lei para punir 

discriminações de gênero, cor e orientação sexual em estabelecimentos públicos ou privados 

em Fortaleza. Ela compõe a Frente Parlamentar em Defesa da Cidadania LGBT na Câmara. 

Duramente criticada por promover a “ideologia de gênero”. Dentre quem fez oposição, está o 

vereador Jorge Pinheiro (DC).  

No Crato, município cearense, no ano de 2017, foi apresentada proposta de emenda 

à lei orgânica municipal da cidade. A emenda visa impedir a abordagem da “ideologia de gênero 

na rede municipal de ensino e extenderia-se à rede privada também. O vereador de autoria da 

proposta é Roberto Pereira Anastácio (Bebeto), do Podemos, e contou com grande adesão dos 

parlamentares. Afirmou ele em nota: 

 

Eu estranho o comportamento do PC do B e da ADACHO, que o governador Camilo 

Santana que é do PT, é de esquerda acabou de sancionar uma lei proibindo a ideologia 

de gênero aqui no nosso estado do Ceará, e no Crato temos um lei municipal que é a 

lei plano municipal de educação que diz que nós devemos seguir o estado, então se o 

plano estadual está proibindo então aqui por força de lei nós temos que proibir. Esse 

é um fator legal, agora nós vamos para o fator predominante que é defender as nossas 

crianças e as nossas famílias. 

 

Afirma ainda ele que: 

 

A ideologia de gênero que querem implantar é ensinar as crianças que elas não nascem 

homem e nem mulher, que não existe masculino e nem feminino, nem macho ou 

fêmea, de acordo com as transformações culturais e sociais a criança poderá escolher 

lá na frente se é homem ou mulher diferentemente da natureza em qual nasceu. Essa 

ideologia de gênero a qual vai dar direito a criancinha de zero a dez anos estar tocando 

em genitália de adultos em sala de aula. Quem é que quer? Qual é a família que quer 

                                                           
141 http://www.compriscilacosta.com/producao-legislativa 
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isso o pai ou a mãe, a ideologia de gênero que querem implantar é essa que vai dar 

direito a tudo isso, vai dar direito a panfletos como estão distribuindo aí de adultos 

ensinarem a crianças a se masturbarem, vai dar direito a todo tipo de material 

pornográfico indecente e imoral para apresentar as nossas criancinhas de zero até dez 

anos de idade. Sociedade, famílias de bem, vocês querem isso para os seus filhos? 

Uma criancinha de seis anos de idade na escola, segundo a ideologia de gênero pode 

a qualquer hora estar tocando a genitália de um adulto, porque assim a disciplina 

permite e os pais nada podem fazer, então vocês escolham se vocês querem dar a 

libertinagem ao ensino público sobre a sexualidade fiquem a favor de quem é a favor 

da ideologia de gênero, se vocês querem continuar preservando a inocência das 

crianças, o direito da família educar seus filhos sobre a sexualidade aí vocês fiquem 

do lado de quem está certo que é o lado da preservação da inocência das crianças e a 

preservação de nossas famílias”. 

 

Continua: 

 

Eles estão tentando deturpar dizendo que nós estamos implantando a lei da mordaça, 

é não isso eles estão querendo fazer confundir a cabeça da sociedade, nós não 

queremos isso porque a ideologia de gênero não fala nisso, nós somos favoráveis que 

nas escolas tenham politicas públicas e não doutrinas fascistas, tenham politicas 

públicas voltadas a orientar crianças, jovens e adultos, quem quer que seja, orientar 

que nós não devemos ser preconceituosos, nós não devemos ser homofóbicos, nós não 

devemos ser perseguidores, nós devemos respeitar e não impor como eles estão 

querendo impor a todo custo uma ideologia que vai acabar com a inocência, que vai 

acabar com as nossas famílias e com a inocência de nossas crianças. Nós respeitamos 

eles, então respeitem as nossas crianças, respeitem a nossas famílias. Decidido a não 

retirar a proposta de emenda, buscará o recurso de ser uma alteração do plano 

municipal de educação. Os parlamentares argumentam que o Estado está querendo ter 

ingerência em questões pertinentes ao âmbito  de obrigações que caberiam, sim, às 

famílias. Na proposta de emenda, de 2017, que dispõe sobre a “vedação da ideologia 

de gênero na rede municipal de ensino e dá outras providências”. No primeiro artigo, 

inciso I, lê-se: “Fica terminantemente proibida na grade curricular da rede municipal 

de ensino do municiípio do Crato e na rede privada, a disciplina denominada de 

ideologia de gênero, bem como toda e qualquer disciplina que tente orientar a 

sexualidade dos alunos ou que tente extinguir o gênero masculino e/ou feminino como 

gênero humano.”.  

 

        No âmbito da Assembleia legislativa do estado do ceará, a emenda proposta pelo 

deputado Renato Roseno (PSOL), propunha a educação sexual nas escolas. Fora recusada por 

12 votos contra 7. 142 

 

 

 

                                                           
142 Fonte: http://www.caririceara.com/proposta-que-impede-abordagem-sobre-ideologia-de-genero-e-

apresentada-na-camara-municipal-do-crato/. Acesso em: 21/10/2017 

http://www.caririceara.com/proposta-que-impede-abordagem-sobre-ideologia-de-genero-e-apresentada-na-camara-municipal-do-crato/
http://www.caririceara.com/proposta-que-impede-abordagem-sobre-ideologia-de-genero-e-apresentada-na-camara-municipal-do-crato/
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5.5 Origens da “ideologia de gênero” e do ativismo antigênero no Brasil 

 

Os personagens centrais do ativismo antigênero e antifeminista no Brasil tem nome: 

Jair Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia, o pastor Magno Malta (PR), o pastor Marco Feliciano 

(PSC), a pastora Damares Alves, a psicóloga Marisa Lobo, são os de maior destaque. Todos 

eles tem um cimento comum: a religião. Emergem no discurso desses personagens a famigerada 

“ideologia de gênero” e a “doutrinação” promovida nas escolas.  

De repente, pesquisadores de gênero surpreenderam-se ao acordarem “ideólogos de 

gênero”. A doutora em Educação, Jimena Furlani, em entrevista à Pública, conta que se 

espantou ao de repente “[...] acordar ideóloga de gênero e doutrinadora de crianças”143 O termo, 

segundo Furlani, aparece no contexto do debate em torno dos planos de educação, de dois anos 

para cá. É apresentado aos brasileiros em geral como algo ruim, “um anátema” que, visaria, por 

exemplo, destruir a família.  

É criado no seio de parte conservadora da igreja católica e nos movimentos pró-

vida e pró-familia. No Brasil esses movimentos centralizam-se no site Observatório 

Interamericano de Biopolítica144. Após 2015 personagens dessa trama começaram a posicionar-

se publicamente contra o que chamavam de “ideologia de gênero”.  

O termo ideologia de gênero é usado na Conferência Episcopal da Igreja Catolica, 

em 1998, no Peru. O tema da conferência era “A ideologia de gênero: seus perigos e alcances”. 

Os criadores do termo baseiam-se em dois livros para compor essa narrativa, sendo eles: 

Agenda de gênero (1996), de Dale O’Leary. Este é um militante pró-vida, que participou das 

conferências da Organização das Nações Unidas (ONU), a Conferência Internacional sobre 

População e Desenvolvimento, no Cairo em 1994 e em Pequim, a IV Conferência Mundial 

sobre a mulher: igualdade, desenvolvimento e paz, em 1995, como delegada. No livro ela 

descreve sua participação nas citadas conferências e como a partir dali as feministas 

conseguiram colocar na agenda da ONU a ideologia de gênero como programática para as 

politicas publicas voltadas para as mulheres.  

O outro livro que é usado como paradigma nas discussões acerca da “ideologia de 

gênero” por antifeministas e antigênero é o livro de Jorge Scala, advogado argentino, cujo titulo 

                                                           
143 Fonte: https://apublica.org/2016/08/existe-ideologia-de-genero/. Acesso em 18/10/2-17.  

144 Não foram encontradas outras referencias, como um site oficial. Apenas essa: 

https://www.youtube.com/channel/UCjb0Nx56OxfsHgmpF8nFfHg. Acesso em: 08/03/2019.  

https://apublica.org/2016/08/existe-ideologia-de-genero/
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é “Ideologia de gênero: o neototalitarismo e a morte da família” (2015), titulo que levou a versão 

brasileira. A primeira edição brasileira do livro data de 2010 e era intitulada “Ideologia de 

gênero: o gênero como ferramenta de poder”. Jorge é um advogado argentino, defensor de 

causas anti-aborto, também atuante na militância pró-vida.  

Scala (2010), resume sua experiência nas conferências acima citadas do seguinte 

modo. Segundo ele, lá se reuniram pessoas que queriam um mundo: “1) com menos pessoas; 

2) mais prazer sexual; 3) Eliminação das diferenças entre homens e mulheres; 4) Não existem 

mais mães em tempo integral.” (p. 17).  

O livro é apresentado pelo padre Luiz Carlos Lodi da Cruz, o presidente do 

movimento Pró-vida de Anápolis, Goiás. Na seção, o padre lamenta não existir no Brasil similar 

ao da Conferência Episcopal Peruana de 1998 quando se manifestou posicionamento sobre a 

ideologia de gênero. Alerta para o uso desavisado de membros da hierarquia católica de termos 

“emprestados àquela ideologia”, tais como: “Falar de desigualdade de gênero, opor-se à 

homofobia, não aceitar discriminações contra os homossexuais, dividir as pessoas em 

homossexuais e heterossexuais [...]” (p. 5). Todas essas nomenclaturas não passariam de um 

uso desavisado de termos da suposta ideologia, usado por “[...] inocentes úteis nas mãos de uma 

doutrina perniciosa.” (p. 5). Trata-se de: 

 

 Uma retórica que afirma haver uma conspiração mundial entre ONU, União 

Europeia, governos de esquerda, movimentos feminista e LGBT para “destruir a 

família”, mas que, em última análise, objetiva, sim, propagar um pânico social e voltar 

as pessoas contra aos estudos de gênero e contra todas as políticas públicas voltadas 

para as mulheres e a população LGBT, sobretudo nas questões relacionadas aos 

chamados novos direitos humanos, por exemplo, no uso do nome social, no direito à 

identidade de gênero, na livre orientação sexual.145 

 

A narrativa sobre “ideologia de gênero” procura afirmar que a teoria de gênero nega 

o biológico. Afirma que procura provar, numa ação irresponsável teoricamente, que as pessoas 

podem ser o que quiser, negando uma verdade factível como as genitálias. Contudo, Furlani 

frisa em entrevista146:  

 

                                                           
145 Fonte: https://apublica.org/2016/08/existe-ideologia-de-genero/ 

146 Conferir a íntegra da entrevista em: http://apublica.org/2016/08/existe-ideologia-de-genero/. Acesso em 

08/08/2018.  

https://apublica.org/2016/08/existe-ideologia-de-genero/
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[...] todos nós seres humanos possuímos um sexo e um gênero. Enquanto o “sexo” é 

o conjunto dos nossos atributos biológicos, anatômicos, físicos e corporais que nos 

definem menino/homem ou menina/mulher, o gênero é tudo aquilo que a sociedade e 

a cultura esperam e projetam, em matéria de comportamento, oportunidades, 

capacidades etc. para o menino e para a menina. O conceito gênero só surgiu porque 

se tornou necessário mostrar que muitas das desigualdades às quais as mulheres eram 

e são submetidas, na vida social, são decorrentes da crença de que nossa biologia nos 

faz pessoas inferiores, incapazes e merecedoras de menos direitos. O conceito gênero 

buscou não negar o fato de que possuímos uma biologia, mas afirmar que ela não deve 

definir nosso destino social. 

 

Ela explica que a discussão teórica acerca das influências culturais sobre o que é 

“ser homem” e “ser mulher” tiveram início no conjunto das ciências humanas e sociais, como 

sociologia, historia, filosofia, antropologia. Entretanto, atualmente as discussões acerca do 

assunto são multidisciplinares, presentes, portanto, em todas as ciências.  

 

[...] se considerarmos que o conceito gênero permite as discussões acerca da posição 

da mulher na sociedade, da aceitação dos novos arranjos familiares, das novas 

conjugalidades nos relacionamentos afetivos, ampliação da forma de ver os 

sujeitos da pós-modernidade e no reconhecimento da chamada diversidade sexual e 

de gênero, então, não há campo do conhecimento contemporâneo mais impactante e 

perturbador para as instituições conservadoras e tradicionais que os efeitos reflexivos 

dos estudos de gênero. Isso nos faz entender porque o empenho tão enfático, 

persistente e até, em algumas situações, antiético das instituições que criaram e 

divulgaram essa narrativa denominada “ideologia de gênero. [grifos meus] Esse 

argumento da negação da biologia não é apenas absurdamente equivocado em relação 

aos estudos de gênero, mas constitui-se num ato deliberado de má-fé – uma 

desonestidade intelectual daqueles que criaram e divulgam a ideologia de gênero no 

Brasil. Os estudos de gênero não negam a biologia por um motivo muito simples: é 

preciso que ela exista para que possamos dizer que gênero é tudo o que não é 

biológico, ou seja, gênero difere da biologia, gênero é um conceito da sociedade e da 

cultura, gênero é, exatamente, o contrário. Não faz nenhum sentido dizer que os 

estudos de gênero negam a biologia; os estudos de gênero discordam é do 

determinismo biológico – quando a biologia é utilizada pra definir nosso destino 

social. [grifos meus] 

 

Continua Jimena: “Não há nada que mobilize mais as pessoas, principalmente pais 

e mães, do que alardear que “algo” ameaça suas crianças e que há um complô mundial para 

destruir sua família.”.   

Segundo Marisa Lobo (2016), o conceito de gênero teria sido introduzido no Brasil 

por pesquisadoras norte-americanas que “[...] utilizavam a categoria gender para abordar as 

‘origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas de homens e mulheres’.” [grifos da 

autora], p. 27). Contudo, vimos que a pioneira dos estudos de mulheres no Brasil foi Heleieth 

Saffioti. Gênero sequer era a mesma coisa que estudos de mulheres.  
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Segundo Marisa Lobo (2016), “A origem da ideologia de gênero é marxista.”, tendo 

sua gênese associada ao livro A origem da família, da propriedade privada e do Estado (1884), 

de Friedrich Engels. Apesar de parecer aclamado por feministas e teóricos em geral, o livro de 

Engels sofreu diversas críticas. Uma delas seria sobre a pesquisa de campo realizada para 

fundamentar o livro, baseada na pesquisa de outro antropólogo.  

As origens da suposta ideologia de gênero viram alvo de muita especulação. Fato é 

que se sabe que os grupos marxistas por muito tempo não quiseram enxergar a condição da 

mulher como uma questão específica da luta de classes. Viam, na verdade, a questão como um 

desvio de foco da luta de classes trabalhadora.  

Para Jorge Scala (2011), a “ideologia de gênero” é uma pseudoantropologia 

feminista”, com pretensões à reengenharia social’ planetária.” (p. 46). Ela teria originado-se no 

“terceiro movimento feminista” e frisa ser uma “ideologia feminista”. Ele também realça a 

origem do que chama de ideologia na década de 1960, relacionando ao surgimento da pílula 

anticoncepcional, resposavel pela “revolução sexual” (posta entre aspas por ele) para afirmar 

que isso teria gerado uma crise de identidade da mulher. Estas, deveriam ter afirmado sua 

dignidade e feminilidade e rejeitado a pílula, que teria as transformado em meros objetos 

sexuais dos homens. Ao invés disso, tentaram tornar-se iguais em matéria sexual aos homens. 

Tiveram, a partir daí que inventar uma nova antropologia, que seria a “ideologia de gênero”. 

Em suas palavras:  

 

Não reafirmaram sua dignidade e feminilidade rejeitando a pílula e outros 

contraceptivos, que as transformavam em objeto de prazer dos homens. Em lugar 

disso, aceitaram a anticoncepção e, simultaneamente, reivindicaram a exata igualdade 

com os homens em matéria sexual. Tiveram que inventar, para tanto, uma nova 

antropologia pela razão evidente de que não existe a identidade sexual entre mulheres 

e homens. É fato que somos diferentes. Essa nova pseudoantropologia e a ideologia 

de gênero, que não pode separar-se do feminismo de gênero. (JORGE SCALA, 2011, 

p. 47) 

 

 

Para as feministas “radicais de gênero”, segundo Scala (2011), não se trata de 

pensar os papeis de gênero, mas sim atender aos seus objetivos políticos:  

 

Para elas, a pergunta não é ‘A natureza do homem e da mulher, a maternidade, a 

paternidade, a masculinidade, a feminilidade, a heterossexualidade e o casamento são 

realmente papeis de gênero construídos socialmente?’, mas ‘ajudará nossos objetivos 

políticos chamá-los de papéis de gênero construídos socialmente? (JORGE SCALA, 

2011, s.p.) 
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O projeto Escola sem partido é um grande aliado nas questões que tangem à suposta 

ideologia de gênero no Brasil.  

 
Se o governo do PT que criou a ideologia de gênero não está mais no poder, se tudo 

está sob controle e as políticas de educação do MEC, os livros didáticos e a formação 

de professores não mais conterão a perspectiva de gênero, então, por que é preciso 

manter vivo esse monstro? Por que pastores continuam dizendo em seus vídeos, 

missas, cultos que irão combater a ideologia de gênero? Primeiro, para manter a 

assustadora narrativa ideologia de gênero. Segundo, para apresentar-se como 

paladino da justiça, como aquele que vai combater e defender as criancinhas e a 

família brasileira da ideologia de gênero. Terceiro, para assim pedir o voto e se 

eleger. Quarto, para, ao ser eleito, impedir ou fazer retroceder conquistas, nas leis, 

para mulheres, a população LGBT e o reconhecimento das religiões de matrizes 

africanas; e, quinto, para aprovar leis como o Estatuto da Família, alterar a 

Constituição Federal, instituir uma teocracia cristã no Brasil.147 

 

Há uma tentativa de resgate, no novo governo, de instituir questões morais e civicas 

nas escolas como, por exemplo, a volta do canto do hino nacional. Há, também, por parte da 

ministra Damares Alves, uma hipervalorização do ensino dentro de casa.   

 

A ideologia de gênero se tornou um excelente cabo eleitoral [...] Nos últimos anos, o 

descontentamento com o governo federal, somado à convergência de inúmeras críticas 

e análise conjunturais, em vários campos, como economia, política e educação, 

favoreceu o surgimento e a união de forças conservadoras e tradicionais contra as 

políticas de igualdade, respeito às diferenças, direitos humanos e políticas afirmativas. 

(FURLANI, 2016, s.p.) 

 

As palavras que viram anátema: “ideologia de gênero”, “gênero”, orientação sexual, 

educação sexual, nome social diversidade sexual, homofobia, identidade de gênero. Scala 

(2011) situa o léxico da “ideologia de gênero”, o qual chama de “locuções” da ideologia, tais 

como: opção sexual, igualdade sexual, direitos sexuais e reprodutivos, saúde sexual e 

reprodutova, igualdade e desigualdade de gênero, empoderamento da mulher, patriarcado, 

sexismo, cidadania, direito ao aborto, gravidez não desejada, tipos de família, androcentrismo, 

casamento homossexual, sexualidade polimórfica, parentalidade, heterossexualidade 

obrigatória e homofobia. Busca, então, no âmago das teorias de gênero as palavras-chave e as 

desvirtuam teoricamente, despolitizando. São palavras a serem evitadas em projetos de lei e 

politcas e programas governamentais, palavras tornadas malditas.  

                                                           
147 Trata-se de parte da entrevista da professora Furlani: https://www.appfoz.com.br/noticias/existe-ideologia-de-

genero-entrevista-da-doutora-em-educacao-jimena-furlani/.  
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Segundo Lodi (2011), padre que apresentou o livro de Scala, o jogo de palavras 

usado pela ideologia faria parte de um engenhoso “[...] plano tático de infiltração ideológica.” 

(p. 5). Ensina, ainda, que não se deve falar em gênero ao se referirem a pessoas, mas sim a sexo, 

pois “[...] gênero é um conceito ideológico que tenta anular as diferenças e aptidões naturais de 

cada sexo.” (p. 5). Corrige, então, os inadvertidos inocentes uteis.   

Em seguida, na mesma obra, Scala (2011) passa a definir o léxico (mal) dito. Os 

direitos sexuais e reprodutivos seriam o exercício de uma sexualidade sem limites e os meios 

que evitem uma gravidez ou Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs). A saúde sexual e 

reprodutiva seria o exercício sem limites da sexualidade de cada pessoa. A desigualdade de 

gênero: homens a cargo da vida pública e mulheres na vida privada (que impede a mulher de 

compartilhar poder). Então, a maternidade passa a ser vista como um mal pelo “feminismo 

radical”. O empoderamento da mulher: superaria a desigualdade de gênero. A igualdade: não é 

igualdade de dignidade ou direitos. Significa, outrossim, que homens e mulheres seriam iguais, 

“idênticos” (p. 16). O sexismo seria qualquer limite imposto à conduta sexual. A homofobia 

são as relações naturais são heterossexuais e isso implica fobia à igualdade. Como contraponto 

a esses argumentos, caminha-se aqui com Jimena Furlani, ao afirmar:  

 
[...] não é a existência do conceito de gênero que “fez surgir” na humanidade pessoas 

homossexuais, travestis, lésbicas, transgêneros, transexuais ou bissexuais, por 

exemplo. Os estudos de gênero existem para estudar esses sujeitos, compreender a 

expressão de suas identidades, propor conceitos e teorias para sua existência e ajudar 

a construir um mundo onde todos/as se respeitem. Da mesma forma, não foi a 

existência do conceito gênero que “transformou” as mulheres em contestadoras. A 

condição histórica e material, de subordinação e de sofrimento existencial, das 

mulheres, em todas as culturas, é que as impulsionou e impulsiona a lutar pelas 

mudanças sociais que lhes garantam uma cidadania mais plena. O conceito de gênero 

pode ser banido do planeta, que mesmo assim a humanidade continuará se 

expressando em sua diversidade e buscando direitos humanos para todos. (JIMENA 

FURLANI)  

 

As cartilhas, segundo Furlani, são apócrifas e anônimas: “[...] eles são contra o 

conceito gênero porque Deus não criou travesti, transexual, transgênero, e, por isso, essas 

pessoas não merecem ter direitos.” 

Existe, nessa discussão, um “eles” e um “nós”. Do lado de cá, do “nós”, estao 

pesquisadoras e pesquisadores de gênero, feministas, homossexuais, ativistas de movimentos 

sociais em geral, negros e negras. Eles querem que essas pessoas sumam, mas não assumem 

isso. 
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Trata-se aqui de uma discussão no âmbito da sociologia do conhecimento, em que 

epistemologia, moral, laicidade e política se entrelaçam. É preciso frisar que o termo “ideologia 

de gênero” não é comum às teorias de gênero. Quando raramente usado, refere-se a algo bem 

distinto do uso que tem sido feito fora/á margem das teorias. São acepções totalmente distintas. 

O termo “ideologia de gênero” tem sido usado como uma ameaça à sociedade brasileira, nos 

termos de Furlani. Mais, como uma ameaça à fé cristã, à família e a Deus.  

O 11º Seminário Internacional Fazendo Genero posicionou-se da seguinte forma 

sobre a narrativa “ideologia de gênero”: nota à comunidade acadêmica, de autoria da professora 

doutora Jimena Furlani (UDESC-FAED), que data de 4 de agosto de 2017.  

 

O Fazendo Gênero 11, bem como a Comunidade Acadêmica que representa, no campo 

das Ciências Humanas e Sociais, não reconhece a narrativa "ideologia de gênero". 

Essa narrativa, criada no interior da Igreja Católica e do Movimento Internacional 

Pró-Vida-Família é totalmente distinta dos Estudos de Gênero ou dos Estudos das 

Relações de Gênero. Entendemos que a narrativa "ideologia de gênero" apresenta 

inúmeros equívocos conceituais e, visivelmente foi criada para se opor aos direitos 

das mulheres e das populações LGBTs, causando um pânico moral e social, pelas 

inúmeras confusões que apresenta. O Fazendo Gênero 11 recomenda que estudiosas 

e estudiosos que usam o conceito gênero como categoria analítica, não utilizem o 

termo "ideologia de gênero" como sinônimo de Estudos de Gênero.148 

 

A moção acima foi publicada no blog pessoal da professora.  

 
Os Estudos de Gênero são propostas teóricas e reflexões que buscam combater a 

violência contra a mulher e as crianças, defendem o respeito as diferenças, à 

diversidade e entendem que a sociedade é plural e a Escola deve discutir a exclusão 

a as formas muitas de preconceito. [grifos meus] (CARTILHA ELABORADA 

PELA PROFESSORA FURLANI)  

 

        Roudinesco (2003) chama atenção que o medo da feminização do social e da 

dissolução da autoridade paterna é algo que é intrínseco ao surgimento da família moderna 

(nuclear, burguesa). Essas ondas fóbicas foram vividas na passagem do século XIX para o XX. 

O que se discute é que a família está em permanente transformação. Existe um 

modelo de família heterossexual tradicional, formada por pai, mãe e filhos; mas que há outros 

arranjos familiares, hetero e homossexuais. A proposta dos discursos produzidos nos 

                                                           
148 Fonte: http://papodecorujas-jimenafurlani.blogspot.com.br/2017/08/nota-comunidade-academica-do-11.html 

http://papodecorujas-jimenafurlani.blogspot.com.br/2017/08/nota-comunidade-academica-do-11.html
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feminismos é dar visibilidade, na escola, aos diversos arranjos familiares existentes na 

atualidade.  

Como dito anteriormente, a reação ao que vem se chamando de “ideologia de 

gênero” é evidenciada a partir da Conferência Episcopal da Igreja Católica, em 1998, no Peru, 

cujo tema foi “A ideologia de gênero: seus perigos e alcances.”. Baseia-se, fundamentalmente, 

em dois livros: Agenda de Gênero (1996), de Dale O’Leary e Jorge Scala (2015). Este último 

teve sua primeira edição brasileira em 2010. Ambos acabam sendo reações a duas conferencias: 

Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, no Cairo, em 1994, e a IV 

Conferência Mundial sobre a Mulher: igualdade, desenvolvimento e paz.  

Há variadas formas de referência ao que chamam de “ideologia de gênero”, 

exemplificadas no livro de Marisa Lobo (2016): a “tal ideologia de gênero” (p. 5), como é 

prefaciada por Silas Malafaia. O conceito de gênero tido como um “conceito de que não existe 

verdade” (p.7), por L. Roberto Silvado. Uma “ditadura de gêneros” (p. 11), como consta na 

introdução, uma “opressão” (p. 11), um “pensamento da esquerda autoritária” (p. 11), a onda 

do “politicamente correto” (p. 11), a “ditadura do pensamento queer” (p. 12), a “doutrinação de 

gênero” (p. 21), “ideologia de esquerda liberal” (p. 22), “relativismo filosófico” (p. p. 31), 

“desconstrutivismo” (p. 31), responsável por uma “reorientação da humanidade” (p. p. 38), um 

“Movimento de esquerda” (p. 38) e “estudos pseudoacadêmicos” (p. 38), “inversão de valores” 

(p. 49), “invencionice” (p. 49), “defendem apenas um grupo” (p. 49), um “delírio de seus 

seguidores” (p. 51), “falácias” (p. 52), “saberes inventados” (p. 52), uma “insanidade” (p. 53), 

uma “esquizofrenia” (p. 55), “ditadura feminista” (p. 56), “discurso de esquerda” (p. 56), uma 

“revolução socialista” (p. 56), “retórica falaciosa” (p. 57), “alienação ideologizada” (p. 57), 

“luta egoísta por prazeres” (p. 59), “engenharia maquiavélica” (p. 60), “pseudopesquisas” (p. 

63), “cristofóbicos” (p. 71), “idiotas úteis” (p. 73), “modismo” (p. 103), “ativistas antifamilia” 

(p. 127), “concepções infundadas” (p. 129).  

Marisa Lobo (2016) afirma: “Esse movimento de desconstrução do gênero sexual 

é muito recente e sem identidade. Além disso, tem em seu bojo a subversão como essência. 

[grifos nossos]” (p. 229)  

As dimensões constitutivas do eu, como o sexo e a idade (MELUCCI, 2004), 

deixaram de ser dado para tornarem-se problemas, inclusive problemas de pesquisa. Não se 

pode perder de vista de que são dimensões do eu, para além de serem problemas a serem 

discutidos na relação sexo e gênero, gênero e desejo. Segundo Melucci (2004), o “[...] eu não 
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está mais solidamente fixado em uma identificação estável: joga, oscila e se multiplica.” (p. 

15). Isso pode levar a mais margens de possibilidade de jogo para o indivíduo, mas também a 

sofrimentos psíquicos, emocionais e sociais.  

 

5.7 Tensionamentos entre teorias de gênero e ideologia de gênero 

 

Os focos do conflito entre ativistas feministas e antifeministas tem se centrado nos 

seguintes pontos: a dimensão da igualdade e o aborto. Resumidamente: entende-se que 

“mulheres querem ser iguais aos homens” e “homens estão querendo ser mulheres”.  

Outro ponto de conflito entre feminismos e algumas esferas da sociedade civil é 

com as diversas religiões. Diversas performances que se utilizaram de símbolos cristãos, tanto 

dentro dos movimentos feministas, quanto dos grupos LGBTIs para denunciar as violências 

sofridas por esse público, costumam gerar revolta e comoção. Acompanhados dos discursos de 

ódio, cenas de barbárie são protagonizadas, como a nova agressão sofrida pela atriz transexual 

Viviany Beleboni (ganhou repercussão na mídia ao se crucificar na parada gay em 2015, em 

São Paulo) por cinco homens jovens.149 Em seu perfil pessoal ela relata que enquanto a 

agrediam, eles usavam trechos bíblicos.  

Outro ponto culminante de conflito é em torno do aborto. O consenso dentro do 

campo de estudos de gênero/feminismos é o de que as mulheres podem fazer escolhas quanto 

ao próprio corpo, sendo o aborto uma delas. Contudo, esses consensos por vezes se tornam 

imperativos, não se imaginando que uma feminista possa defender posições contrárias.  

Outro ponto de conflito em torno dos feminismos é a questão da nudez. Quando 

colocamos no buscador Google a palavra feminismo, aparecem mulheres peladas, com os seios 

à mostra. Geralmente é essa a imagem que a mídia mostra acerca das feministas, imagem esta 

que muitas mulheres procuram se distanciar. Pensamos que a mensagem desses feminismos 

não chega a ser recepcionada pela população em geral. Será que o feminismo das ruas, em 

performances envolvendo a nudez, dialoga com a mulher comum? O corpo não é despido nos 

seus significados, pois o corpo nu parece ser a única coisa vista. A mensagem por trás daqueles 

corpos sem blusas parece não ser desnudada. Não se passa do corpo. O que se costuma ver é 

apenas um corpo nu e o nu em nossa sociedade incomoda. Além disso, uma ala que protesta 

                                                           
149 Conferir matéria completa em: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/07/transexual-crucificada-em-
parada-gay-deixara-sp-apos-nova-agressao.html 
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com performances e o corpo acaba tendo mais visibilidade na mídia justamente como estratégia 

de estigmatizar e caricaturizar o movimento e as feministas.  

Há também outro nó do conflito: uma disseminação da ideia de “ideologia de 

gênero”. Não se enxerga que não há uma ideologia de gênero e sim a própria caracterização da 

mulher como ser inferior ao homem em si é uma ideologia. A partir disso, alguns personagens 

públicos no Brasil emergem contra o que chamam de ideologia de gênero no Brasil, como a 

cantora gospel Ana Paula Valadão, o pastor evangélico Silas Malafaia, o deputado federal Jair 

Bolsonaro, o deputado Marco Feliciano, a psicóloga Marisa Lobo, a que se autodenomina uma 

ex-feminista, Sara Winter. No âmbito estadual, figuras como a da deputada Silvana, a vereadora 

Priscila Costa, o deputado Vitor Valim. 

Há um uso indiscriminado do sufixo “ista” para designar os que estão “do lado de 

lá”: femiNISTAS, gayZISTAS, abortISTAS, esquerdISTAS. O “ISMO” deu lugar ao “ISTO”. 

Como um prefixo estigmatizante, deu lugar ao “isto”. Além disso, Marisa Lobo aponta em seu 

livro os objetivos dos movimentos feministas:  

  

[...] Pode-se especular que atende aos interesses globais por inúmeras razoes: controle 

demográfico; lucro para a indústria turística e do entretenimento, porque aumenta a 

liberdade e o desprendimento individual para viagens; maior consumo de bens e 

serviços de uso individual, porque se gasta menos com o sustento e a fixação da 

prole; maior volatilidade dos bens e recursos individuais; reflexos diretos nos 

sistemas de previdência publica e privada e de seguros; menor apego à cultura e 

aos valores locais e familiares em atendimento à cultura e aos valores universais; 

menor compromisso do indivíduo com o núcleo familiar, em beneficio coletivo; 

menor necessidade de acumulo de capital para investimento na família ou 

herança; fortalecimento dos governos e do mercado sobre a vontade dos 

cidadãos, pelo enfraquecimento e/ou derretimento do modelo de agregação familiar 

tradicional; tentativa de quebrar a espinha dorsal das culturas judaica e cristã (e 

o consequente enfraquecimento da influência dessas culturas neste novo mundo que 

se desenha), visto que são baseadas nos conceitos de heteronormatividade e de família 

tradicional. [grifos meus] (MARISA LOBO, 2016, p. 31) 

 

Scala (2011) também aventa as consequências da “ideologia de gênero”. 

Consequências antropológicas, quais sejam: “Não mais haveria homem ou mulher. Seríamos 

todos - na mesma medida - sexualmente polimorfos [...]” (p. 64). Todos os modos de relações 

sexuais teriam igual valor antropológico e social” (p. 65). Não seria bom - nem lícito - forçar a 

liberdade individual em matéria sexual.” (p. 65). Dentre estas relações, considerariam lícitas 

algumas que ele elenca: casamento (in)dissolúvel entre homem e mulher; concubinato; troca de 

casais a prazo fixo, troca de múltiplos casais; poligamia, poliandria, prostituição, relações 

esporádicas entre homens e mulheres ou entre pessoas do mesmo sexo; promiscuidade entre 
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pessosas do mesmo sexo ou não, relações sexuais entre adultos e menores, orgias, onanismo, 

masturbação individual ou em grupo, danças eróticas, pornografia, exibicionismo, zoofilia e 

necrofilia.  

Há um discurso que questiona essas praticas sexuais serem implantadas, contudo, 

elas já existem e são disseminadas em massa. Segundo Scala (2010), “[...] se você acha que 

algum desses modos de vinculação sexual é objetivamente mau, indigno da condição humana 

ou francamente repugnante, significa que para você o gênero é falso.” (p. 67) 

Scala (2011) também pontua as consequências sociais que teriam a ideologia de 

gênero. “Eliminação do casamento, porque toda união sexual teria o mesmo valor.” (p. 67-68). 

Ora, todo intercâmbio sexual é bom e seria lícito. Segundo ele, para: [...] as feministas de gênero 

mudaram de estratégia. Pretendem, agora, destruir o casamento - e, por caráter transitivo, a 

família -, redefinindo-o, ou seja, chamando de casamento, todos os tipos de uniões efêmeras. 

Em poucas palavras: se tudo é casamento, nada é casamento.” (SCALA, 2010, p. 70).  

O fim do casamento teria sido dado antes mesmo da emergência do movimento 

feminista em si, com o estabelecimento do divórcio, através do Código Civil de Napoleão 

Bonaparte, no inicio do século XIX que foi abolido com sua queda e implantado na França no 

final do mesmo século. Em fins de 1970 quase todos os países teriam introduzido leis que 

permitissem o divórcio.  

O que teria contribuído sobremaneira para as altas taxas de divorcio no mundo foi 

a revolução sexual dos anos 60. O segundo passo para o fim do casamento foi dado com a 

regulamentação legal dos concubinatos ou, no que conhecemos atualmente, como uniões 

estáveis. Também argumenta que muitas mães solteiras recebem subsidio governamental, 

sendo então mais conveniente não casar. Este teria sido o segundo golpe para o casamento.  

O terceiro passo teria sido dado através da regulamentação das uniões 

homossexuais. Scala chama essas uniões de “homomônios”. Justifica o uso do seguinte modo: 

 

E é óbvio que a união estável de uma mulher e um homem, que constituem uma 

comunidade de vida e de bens com a intenção de procriar e educar seus filhos 

(chamada matrimônio, do latim matris munus, ou seja, o ofício da mãe), é algo 

radicalmente diferente da convivência de dois homossexuais, que não podem nem 

querem procriar, motivo pelo qual jamais poderia ser um matris munus. E por isso que 

as denomino “homômonio”, de homo munus, ou seja, o ofício dos iguais; porque 

efetivamente os gays são iguais entre si e não podem contribuir entre si com nada que 

o outro ja nao possua. (JORGE SCALA, 2011, p. 74).  

 

Elenca também como outros golpes ao casamento o fato de que a autoridade na 

educação dos filhos passa a ser questionada. O pátrio poder foi questionado. Poder esse uma 
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vez atribuído pelo cristianismo. “[...] viveu-se durante muitos séculos, com total naturalidade e 

sem maiores sobressaltos, o que as leis outorgaram ao marido: o patrio poder” (p. 76). Quase 

num lamento, afirma:  

 

Em toda boa família, as decisões são tomadas pelos esposos de comum acordo, mesmo 

perguntando a opinião dos filhos, em alguns assuntos, a medida que estes vão 

amadurecendo. [...]  o exercício compartilhado do pátrio poder se transforma em uma 

arma de arremesso, atirada alternadamente pelos cônjuges em desavença. Saliento que 

a arma arremessada são, desgraçadamente, seus próprios filhos. (JORGE SCALA, 

2011, p. 77).  

 

 

O juiz de família que acabaria tendo a palavra final. Aquele para quem a família é 

um estranho. Segundo Scala (2011)“[...] esse desconhecido manda mais que seus pais - pelo 

menos em algumas circunstâncias. Portanto, os filhos percebem que, afinal, não existe nenhuma 

autoridade nessa família: ao menos nenhuma pessoa concreta que a encarne.” (p. 77). Para 

justificar que isso acontece e que é uma orientação documental, faz referência ao documento 

final da Conferência de Pequim, ao chamar a responsabilidade dos entes conjugais de igual 

modo substituindo a noção de trabalho doméstico.  

A arbitrariedade e o autoritarismo no lar foi questionado. O papel antes era mais 

confortável. Quando pais podiam agredir/cometer violências; quando a violência doméstica era 

permitida pelo Estado.  

O segundo passo nesse sentido teria sido a eliminação do pátrio poder em termos 

sexuais, segundo Scala: 

 

[...] avança-se progressivamente para dois objetivos: 1) que o Estado ofereça a 

“educação sexual” desde a escola inicial até o último ciclo do ensino médio. O Estado 

fixa os programas, a bibliografia e a “capacitação” dos professores credenciados para 

dar as aulas. Hoje em dia se exige que, além de ter uma matéria específica sobre 

sexualidade, a ideologia de gênero se transforme em um conteúdo transversal, isto é, 

que esteja presente em todas as matérias de todos os ciclos do ensino. (JORGE 

SCALA, 2010, p. 78)  

 

É nesse sentido que figurou como importante discutir a proposta do MESP aqui. 

Esta, justamente é a proposta de retirar toda e qualquer discussão de gênero ou sexualidade das 

escolas, além de qualquer viés possivelmente ideológico de certas teorias. Quando falam assim, 

estão querendo referir-se ao marxismo.  

O segundo objetivo teria sido conceder direitos sexuais e reprodutivos a 

adolescentes. Com o pretenso fim de savalguardar a saúde sexual e reprodutiva. O outro passo 

no sentido do fim do casamento seria a “família democrática”. Ou seja, “aquele “tipo” de 
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familia onde todos seus membros opinam e decidem igualmente ou, o que da no mesmo, onde 

todos exercem igualmente a autoridade.” (p. 79) sem autoridade, segundo ele, uma família 

morre. Autoridade é confundida, então, com autoritarismo. O que não se suporta é que as 

mulheres sejam iguais em poder aos homens em casa.  

 

[...] cada qual resolvera o que lhe diga respeito, ao seu bel prazer e, paralelamente, 

ignorara o que for da competencia do resto da familia. Cada um armara seu próprio 

espaco vital e todos viverao justapostos sob um mesmo teto. Ja não existira uma 

comuiudade. O domicuio tera deixado de ser um lar para se transformar em algo muito 

parecido a um hotel. Nessas vidas “paralelas”, eventualmente quem tenha a forca 

exercera o poder ao seu arbitrio. (JORGE SCALA, 2010, p. 79) 

 

Não precisou haver ideologia de gênero para que as famílias tornassem-se assim. 

As famílias democráticas, como afirma, não tem amor entre si. Isso levaria a uma desordem 

social. A maternidade e a paternidade deu lugar, para os reengenheiros sociais, á parentalidade. 

Segundo Scala (2010), “[...] o importante seria suprir, por exemplo, a função de alimentar o 

bebê.” (p. 81). Ou também:  

 

[...] a educação dos filhos limita-se a cumprir a função de sua alfabetização e mínima 

sociahzação - coisas que a escola pode realizar, com uma sobrecarga de tarefas para 

os docentes. As necessidades afetivas são supridas com a função estatal de prover 

preservativos, treinar em seu uso correto e asseptico, e fomentar a promiscuidade 

sexual desde o início da puberdade. (JORGE SCALA, 2010, p. 81) 

 

Liberdade sexual como autonomia sobre o prorio corpo é sinônimo, para eles, de 

promiscuidade sexual.  

Ao mostrar estatisiticas sobre criminalidade em que associam-na a famílias de pais 

separados; taxas de abusos de menores em famílias de mães que estão com padrastros, mães 

solteiras, pais em uniões estáveis, querem reafirmar um modelo de família: nuclear. Em outras 

palavras, um modelo de família burguesa, formada pela união que seria indissolúvel de homem 

e mulher com filhos. As estatísticas procuram mostrar e justificar que essa nova forma de gerir 

o mundo tem tornado as famílias adoecidas.  

Contudo, os dados historicamente tem provado que famílias conjugais nucleares 

são o palco para diversos conflitos familiares, tais como: violência contra a mulher, crianças e 

adolescentes, idosos. Com a transversalidade de gênero nessas violências, as mulheres (sejam 

crianças, adolescentes ou idosas) são as principais vítimas. Quando fazemos a transversalidade 

de raça/etnia, as mulheres negras figuram como alvos principais em relação às brancas. 

Segundo o Atlas da Violência (2018), os feminicídios de mulheres negras aumentaram em 



251 
 

15,4%. Portanto, não é uma estrutura de família monogâmica, heterossexual, cristã e nuclear 

que garante a proteção de seus entes familiares, mas os valores culturais  que circulam nessas 

configurações familiares.  

 

[...] que toda forma de união dos sexos diferente do matrimônio de “um com uma, 

para sempre” não é capaz sequer de cumprir os papéis conjugais mais elementares: a 

criação e mínima socialização dos filhos. E por isso que ditas maneiras de trato sexual, 

no melhor dos casos, são apenas sucedâneos do casamento. (JORGE SCALA, 2010, 

p. 83) 

 

Essa escrita não fica longe do que foi declarado pelo, então, vice presidente na 

campanha eleitoral de Jair Bolsonaro, ao afirmar que famílias compostas por mães e avós são 

“fábricas de desajustados”. O problema é que a maioria das famílias brasileiras, que tem nas 

mulheres as chefes do lar, seriam as que justamente não se enquadram nesses discursos 

socialmente produzidos pelo pensamento conservador.  

Ao categorizar algumas configurações familiares, utilizando, por exemplo, a 

nomenclatura “antifamilia homossexual”, explica:  

 

Muitas pessoas (homens e mulheres) diante de uma desgraça familiar já consumada - 

quaisquer que sejam os motivos -, estão tentando reconstruir sobre as minas, fazer 

todo o bem que lhes seja possível, ainda quando tenham a convicção de que certos 

danos são irreparáveis - porque o são. E ainda mais, tenho bons amigos que se incluem 

em alguma destas tipologias e para eles só tenho palavras de alento. Volto a frisar que, 

como não sou ninguém para fazê-lo, não estou julgando as pessoas, mas apenas certos 

fatos relevantes para este estudo. (JORGE SCALA, 2010, p. 85) 

 

Ao referir-se à família homossexual, como uma antifamilia, explica do seguinte 

modo:  

 

É evidente que em toda convivência homossexual não existe nem pai, nem mãe, nem 

filhos, nem esposa, nem esposo. Assim, obviamente, se houvesse amor, este não seria 

nem esponsal, nem materno, nem paterno, nem filial, nem fraterno. A única 

semelhança com o casamento é que aí também existe uma cama de casal (ainda que 

utilizada de modo substancialmente diferente em ambos os casos). Alguém achará 

razoável ancorar os casamentos e as famílias somente nas camas de casal? (SCALA, 

apud SCALA, p. 85).150  

 

Os organismos internacionais tenderiam, segundo ele, a definir como violência toda 

ação que restrinja o exercício pleno dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Isso, segundo 

                                                           
150 Aqui Jorge Scala faz referencia a outro texto seu: Scala, Jorge “Homomonio y discriminacion”, artigo publicado 

na Revista Juridica El Derecho, Ano XLVII, n° 12.393, de 1.12.09, Buenos Aires, pag. 24. 
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ele, nega a existência da violência que mulheres também praticam. Scala nega o termo violência 

familiar. Afirma que é um termo inaceitável. 

 

Isso é verdade porque a violência existe predominantemente onde não existem 

famílias. Nesse sentido, é correta a locução ‘violência doméstica’, porque doméstico 

provem de domus que, em latim, significa “casa”. Essa expressão significa, portanto, 

a violência que é exercida dentro da casa como lugar fisico, e não na família como 

instituição. (JORGE SCALA, 2010, s.p.) 

 

Ressalta a violência que as mulheres cometem contra os homens: “[...] mulheres 

são tão agressivas ou mais que os homens em suas relações conjugais. A mulher exerce maior 

violência psicológica que o homem e, por sua vez, infringe mais violência física nos filhos do 

que a exercida sobre eles pelo homem. (SCALA, 2010, p. 91),  

Ao fazer referência ao estudo feito Martín S. Fiebert, um professor de psicologia da 

Universidade de California publicado em 1997. Resumidas as consequências da ideologia de 

gênero assim:  

 

1) ja não existiria mais nem homem nem mulher; 2) todos os tipos de uniões entre os 

sexos teriam o mesmo valor antropológico e social; 3) eliminação do casamento e do 

pátrio poder; 4) eliminação da família; e finalmente, 5) eliminação da sociedade pela 

destruição de sua célula básica. (JORGE SCALA, 2010, p. 92) 

 

Retomando um dos pontos levantados por Marisa Lobo acima, ao afirmar que um 

dos objetivos do movimento feminista seria o lucro. Não é novidade, porém, que o discurso do 

feminismo vende. Existem mesmo alas do movimento feminista que discutem a questão e 

mesmo a criticam, acusando algumas feministas de liberais por se renderem ao mercado.  

Alguns setores dos movimentos feministas, como as mulheres negras, viraram 

nichos potenciais de mercado: na indústria musical, no cinema, na música, na indústria de 

cosméticos e de roupas. As empresas apropriam-se sim de discurso feminista para vender mais. 

É próprio do capitalismo mercantilizar as relações e, inclusive, as lutas dos movimentos sociais.  

Outro alvo da ideologia de gênero, segundo conservadores, seria: 

 

[...] a ideologia de gênero tem como alvo desconstruir o modelo colonizador binário 

heteronormativo e patriarcal de sociedade, entendendo que o mesmo se sustenta a 

partir das bases da família nascida do casamento masculino e feminino. Ela defende 

uma concepção pluralista de família, que visa dar conta das múltiplas configurações 

parentais do mundo contemporâneo.  (MARISA LOBO, 2016, p. 25) 
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Acusa-se o conceito de gênero de abolir a dimensão biológica dos indivíduos: “[...] 

o feminismo posicionou os papeis de gênero como construídos socialmente, independentemente 

de qualquer base biológica. [grifos meus]” (MARISA LOBO, 2016, p. 27) 

 

[...] os esforços da ONU acentuaram-se para que os países membros adotem, por um 

lado, a clara política de ‘desconstrução da heteronormatividade’, ou seja, que não 

reconheçam mais como normal o masculino e o feminino e também a família formada 

por homem, mulher e filhos. (MARISA LOBO, 2016, p. 28 – 29) 

 

Porém, não se diz em qual documento oficial isso possa ser encontrado. Eleva-se 

ao nível do absurdo a ideia de que há uma política mundial que não considera como normal a 

heterossexualidade, quando o que se quer dizer é que existem outras possibilidades de 

sexualidade, de identidade de gênero e de orientação sexual.  

A ideologia de gênero, segundo Marisa Lobo (2016), é “[...] uma ideologia que não 

consegue se equilibrar no critério cartesiano de verdade, que, para vestir-se do manto cientifico, 

orienta-se nos terrenos movediços do desconstrucionismo e do relativismo filosófico.” (p. 31). 

E qual seria o tema nas Ciências Humanas que se firma num critério cartesiano de verdade, já 

que esse critério por si só é profundamente debatido?  

Segundo Marisa Lobo (2016), a “[...] ideologia de gênero que visa reorientar nossas 

crianças e a humanidade a uma orgia institucionalizada.” (p. 38). Segundo ela ainda, “[...] é a 

maneira mais cruel de confundir a identidade de uma criança, é a ideologia de gênero neutro” 

(p. 41-42). Segundo ela, a “militância feminista de gênero” não aceita que se simbolizem 

crianças conforme seus sexos. Simbolizar uma criança de forma “neutra” também é uma forma 

de simbolizar. Ninguém escapa aos simbolismos. 

Seria uma “[...] tentativa de retorno a uma era que antecede o cristianismo, em que 

tudo era permitido de forma ditatorial, repressora: em que a escravidão das mulheres era 

escancarada, mas as orgias entre homens e prostitutas era reverenciada.” (Marisa Lobo, 2016, 

p. 56). Ainda: “É uma revolução que pretende calar a maioria, o povo que acredita em Deus” 

(MARISA LOBO, 2016, p. 56). A autora também afirma em sua obra que sob uma suposta luta 

por também tornar a pedofilia uma expressão do desejo sexual, ser inclusive um movimento 

social organizado.   
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É assim que os direitos humanos funcionam. Esses grupos se colocarão como uma 

minoria e farão pressão política para serem aceitos pela sociedade. Note que a 

sociedade não é a maioria da população, e sim a maioria dos militantes ideológicos 

do liberalismo sexual, que tem pautado como todos devem viver. (MARISA LOBO, 

2016, p. 118) 

 

Continua: 

 

[...] a verdadeira intenção de tal movimento é a inclusão dos pares homossexuais e a 

instituição da relação homossexual como família, pois, sendo a ideologia de gênero, 

todas são absolutamente iguais. Querem incluir na leis parceiros homossexuais que 

realizam o desejo de ter filhos por meio de inseminação artificial ou adoção, posto 

que, ocorrendo essa inclusão, estarão em pé de igualdade com a família tradicional. 

(MARISA LOBO, 2016, p. 61) 

 

Segundo Marisa, “[...] a meta da revolução feminista deve ser não apenas a 

eliminação do privilégio masculino, mas a eliminação da própria distinção de sexo; as 

diferenças genitais entre seres humanos não importariam mais culturalmente.” (MARISA 

LOBO, 2016, p. 65) 

Por fim, quem estaria à frente desses movimentos e teorias seriam “[...] mentes 

doentias psicopatas estão à frente dessas ideologias, arregimentando com seu poder de 

manipulação cabeças fracas, tão doentias quanto, servindo de idiotas úteis a esses movimentos 

sociais.” [grifos meus] (MARISA LOBO, 2016, p. 73).  

O termo “idiotas úteis” tem origem no livro O mínimo que você precisa saber para 

não ser um idiota (ano?), de Olavo de Carvalho. Idiotas úteis são as pessoas que discordam da 

opinião assentada na direita. São pessoas que não enxergariam bem a realidade em que vivem, 

servindo ao idiotismo geral da nação.  

O mundo caminharia, então, segundo Marisa Lobo, para uma “nova ordem mundial 

que querem implantar” (p. 73) por um governo anticristo que está banalizando o “[...] amor 

verdadeiro e do sexo é uma das estratégias para destruir e alienar a humanidade.” (MARISA 

LOBO, 2016, p. 73). Uma ideologia que “[...] diz oferecer (a falácia do paraíso da liberdade 

sexual e da fraternidade[...]” (MARISA LOBO, 2016, p. 87) 

Daly O’Leary, em Agenda de gênero (1997) afirma que:  

 

[...] a redefinição de igualdade requer toda uma burocracia para exercer o gênero, com 

pessoas coletando novamente estatísticas desagregadas segundo o genero, experts na 

analise de gênero, formadores na sensibilidade de gênero e pessoal comissionado para 
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a igualdade de oportunidades. Isto daria emprego permanente aos graduados de 

programas de estudo da mulher e daria as feministas o controle virtual de todas as 

instituicoes da sociedade. Grande parte disso já está em processo de execução no 

governo, na educação e no mundo empresarial. (O’LEARY, 1997, s.p.) 

 

A ideologia de gênero é culpada por tirar o manto sagrado da família, desnudar o 

que se tinha como mito, quando os próprios fatos e estatísticas nos levam a crer que a família 

nunca foi esse manto de harmonia que se pretende acreditar, muito menos que esse modelo 

tenha sido assim desde sempre.  

Contudo, dados estatísticos mostram que as famílias brasileiras são palco de muitas 

violências. Sendo as principais vítimas as crianças, os adolescentes e as mulheres. As meninas 

são as mais afetadas pelo abuso sexual em comparação aos meninos. No Brasil, a cada 10 

segundos uma mulher é espancada.  

Vale frisar que a família também é lugar de afeto, de formação da identidade. Até 

quando não tem suas dimensões de constituição de afetos, a revolta que isso causa é porque há 

um sentimento de que deveria haver afeto ali. Contudo, para muitas crianças, mulheres, idosos, 

gays, lésbicas, transexuais, a família não é o espaço do amor e do conforto, como provam as 

estatísticas. Quando as mulheres denunciam a violência dentro de casa e, ainda que não rompam 

o relacionamento com o agressor, querem a mudança dele, elas estao questionando esse modo 

de masculinidade.  

Concorrem atualmente no Brasil duas visões de Estado nos discursos de teóricos de 

gênero e, na outra ponta, ideólogos de gênero. No primeiro, de um Estado superpoderoso que 

abarcaria as lacunas deixadas pela família no tocante a questões de gênero e de sexualidade. No 

segundo, um Estado mínimo, mas que ao mesmo tempo não interfira na relação de pais com os 

filhos sobre gênero e sexualidade, ainda que seja uma relação aí silenciosa e silenciada. 

Silenciosa, porque envolta em diversos tabus sociais. Silenciada porque não é socialmente 

permitido aos filhos, principalmente, meninas falarem sobre sexo com os pais.  

Em Scala (2011), le-se que o Estado teria o papel de permitir os instintos sexuais 

ao gosto de cada um. A única limitação tolerável seria a proteção de relações seuxais não 

consentidas.   

O mito da família perfeita surge no discurso antifeminista:  
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Ser família antes da revolução francesa e da revolução industrial era um estilo de vida: 

os membros de determinado núcleo familiar ocupavam-se do mesmo oficio. Famílias 

de ourives, lavradores e carpinteiros não apenas trabalhavam juntas, mas 

compartilhavam a vida, a arte, as técnicas e os sonhos, edificando uma tradição. Os 

pais modelavam o comportamento de seus filhos e filhas, e estes se orgulhavam deles 

e buscavam seguir seus passos. (MARISA LOBO, 2016, p. 66)  

 

Em trechos soltos citados por Marisa Lobo em seu livro ao fazer referência ao livro 

Manifesto do Partido Comunista (1848),  de Marx e Engels, no qual diz: “Censurai-nos por 

querer abolir a exploração das crianças por seus próprios pais? Confessamos esse crime.” A 

partir daí chega-se à rápida conclusão de que a ideologia de gênero não quer o controle dos pais 

sobre os filhos: “Fiel à sua raiz marxista, a ideologia de gênero pretende que, no processo de 

educar, os pais não tenham qualquer controle sobre os filhos.” (MARISA LOBO, 2016, p. 65). 

Contudo, sequer gênero era um conceito em questão na época, nem para a universidade, nem 

para teóricos, nem para o próprio Marx e Engels. Ainda segundo Marisa Lobo (2016),  

 

A palavra gênero é usada desde os anos 1980 em estudos de grupos feministas, 

gayzistas e marxistas sobre família e sexualidade com base nas teses de Karl Marx e 

Friedrich Engels. Contudo, foi a partir de 1990, impulsionadas pela publicação do 

livro O problema do gênero, de Judith Butler, professora da Universidade de Berkeley 

(EUA), que essa ideologia gradativamente evoluíram para a atual configuração. 

(MARISA LOBO, 2016, p. 28) 

 

As feministas, os gays e os marxistas/comunistas/socialistas são colocados 

grosseiramente numa mesma categoria.  

A teoria queer tornou-se um segmento de estudos autônomo em relação aos 

feminismos. Há que se considerar também, como já foi explicitado, que nem toda pesquisadora 

de gênero considera-se feminista. Por outro lado, nem toda feminista é pesquisadora de gênero. 

Assim como nem todo feminismo e nem toda pesquisa de gênero atrela-se aos estudos 

marxistas. É preciso fazer tais distinções.  

Segundo Marisa Lobo (2016), o momento marco para o reconhecimento e 

desenvolvimento da chamada ideologia de gênero foi a IV Conferência Mundial sobre a 

Mulher: Igualdade, Desenvolvimento e Paz, que ocorreu em Pequim, em 1995. Seria a partir 

daí que o tema teria sido introduzido na agenda da ONU. É com a Conferencia de Yogyakarta 

que ocorreu na Indonésia, em 2006, que se produziram consensos em torno das categorias 

identidade de gênero e orientação sexual e que o tema ideologia de gênero foi posto, 
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definitivamente, no programa de direitos humanos da ONU para seus países membros, sendo o 

Brasil, como se sabe, um deles. Segundo Lobo (2016), a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

criou um “guia do sexo” (p. 87).  

O Brasil é tido pelos grupos de direita como um dos primeiros países a 

implementarem as orientações referentes à ideologia de gênero da ONU. O marco disso teria 

sido quando, em 2009, o presidente Luís Inácio Lula da Silva assinou o Decreto 7037 / 2009, 

que aprovou o 3º Plano Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3).   

Marisa Lobo (2016), numa descrição e apropriação da teoria de gênero que é pouco 

científica, a começar pela forma como classifica esse corpo teórico ou como apresenta os 

autores. Ela, clama à ciência e suas provas, a priori, irrefutáveis.  

Marisa afirma que a diferença conceitual entre sexo e gênero foi estabelecida pelo 

psicólogo norte-americano Robert Stoller, em 1968. Sexo referiria-se aos aspectos físicos do 

corpo, tais como anatomia, morfologia e fisiologia. O referido psicólogo estudou casos de 

meninos e meninas hermafroditas que hoje denominam-se intersexuais que foram educados de 

acordo com um gênero que não correspondia ao seu sexo biológico.  

Segundo Marisa Lobo (2016), a ideologia de gênero existe em inúmeros países 

desde os anos 1990, mas no Brasil ela começa a tomar vulto a partir de 2005, inicialmente no 

âmbito acadêmico, no âmbito da pós-graduação e voltado para formação de professores. 

Premiações eram oferecidas aos professores e profissionais que divulgassem a ideologia, como 

é citado o prêmio Construindo a igualdade de gênero no Brasil. Teve início no governo Lula. 

Premiava estudantes que escrevessem artigos acerca das relações de gênero.  

Mais à frente em sua obra afirma também que “Os estudos de gênero iniciaram-se 

na década de 1960, na Europa e nos Estados Unidos.” (p. 228). Quanto ao Brasil, situa o 

surgimento da “ideologia” aqui nas décadas de 1970/80, situando-se inicialmente na 

problemática da “condição feminina” que deveria ser pensado apenas por mulheres tendo em 

vista que o homem durante séculos a silenciou e a reprimiu. Esse é o processo de inversão, 

individualizar o problema “ao homem”, criando uma ideia errônea de que o problema são os 

homens e não o aspecto social, o machismo.  

Ressalta ainda ela que no Brasil os estudos de gênero aportaram no país por 

intermédio de pesquisadoras feministas norte-americanas na década de 1990 para “[...] assinalar 

que as características e os comportamentos que reputamos como naturais de um gênero são 
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construções sociais e culturais e que, portanto, não podem ser interpretados como determinados 

por aspectos biológicos.” (p. 229). Está relacionado à eclosão da segunda onda feminista.  

A apropriação que se faz da teoria de gênero é: “Nos estudos de gênero, o termo 

gênero é usado para referir-se às construções sociais e culturais de masculinidades e 

feminilidades. Nesse contexto, gênero exclui referencias para as diferenças biológicas e foca as 

diferenças culturais.” (p. 229) 

Segundo Marisa Lobo (2016), a sociologia interpreta as desigualdades e diferenças 

entre os gêneros de três formas. A primeira linha de autores sustentaria que as diferenças 

biológicas são determinantes para as diferenças comportamentais. Então, fatores de ordem 

natural seriam responsáveis pelas desigualdades de gênero. A segunda corrente seria guiada 

pelo que ela chama de “socialização de gênero”. As desigualdades de gênero seriam derivadas 

da socialização em papéis sexuais diferentes. A terceira vertente enfatizaria que assim como o 

gênero, o sexo também seria uma construção social. De modo geral, segundo a autora, a 

Sociologia compreenderia os papéis de gênero na perspectiva de “masculinidades” e 

“feminilidades” no plural, ressaltando a diversidade dentro das culturas. No entanto, a autora 

não cita quais seriam os autores contemplados em cada vertente.  

Ainda sobre os tensionamentos existentes entre os dois discursos, rodou em redes 

sociais um vídeo da apresentação da banda feminista anarquista “Putinhas aborteiras” na TVE 

cantando a música “Feminista”. É uma versão da música “Glamourosa”, do Mc Marcinho, que 

fez muito sucesso nos anos 1990. Um grupo formado por garotas de diversos estilos e 

estereotipado pelas redes sociais de direita. A letra dizia:  

 

Feminista/ Rainha do tanque / Tanque de guerra / Antidominante / Vem anarquizar  

Assuma seu corpão / Gorda, magra, média / Não precisa ter padrão (2x) / Negra não 

morena / Cabelo pixaim / Toque no seu corpo / E goze até o fim / Conheça o poder / 

Da masturbação / Não precisa de ninguém / Só você e sua mão / Pra desconstruir o 

gênero  Fale com as putinhas / Vem conscientizar / E libertar a bucetinha / Em matéria 

de aborto / A gente sabe bem / O corpo é da mulher / E a decisão também / Anarquista 

/ Antifascista e punk / Contra o tipo / Da classe dominante / Se envolve, reivindica / 

Expulsa o machão / Cria resistência / Contra as formas de opressão / (2x) /Sou 

anarquista doida / Pixadora e vida loka / Não vem com moralismo / Tu não vai calar 

minha boca / Vem vandalizar / Deixa de ser bundão / Se rolar prejuízo / É na conta do 

patrão / E quando rolar treta / Não vem homem se meter / As mina se organiza / E 

consegue resolver / Aprenda autodefesa / Saiba reagir / Combater a violência / 

Também começa por ti / Feminista / Rainha do tanque / Tanque de guerra / 
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Antidominante / Vem anarquizar / Assuma seu corpão / Gorda, magra, média / Não 

precisa ter padrão”151  

 

Após muitas polêmicas no facebook, foi feita uma paródia da música delas, 

agregando na letra da paródia todos os estereótipos em torno da figura “da feminista”, assunto 

a ser debatido no capítulo seis com mais profundidade: 

 

Não gosto de ser mulher (3 x) / Ser homem é bem mais legal / Pega pepega pepega 

pega o rodo, pá, pega / Nós é babaca à bessa / Ei, anta, deixa de faniquito / Quem sabe 

desse jeito a gente arranja um bom marido / Feminista, rainha do tanque  e da pia, 

também do basculante /Venha faxinar, pegue aí seu sabão / Esfregue direitinho, vai 

limpando até o chão (2x) / Pra limpar bem direitinho, comece no banheiro / Esfregue 

a privada com sabão em pó primeiro / Descubra o poder do cloro no chão / Não precisa 

de ninguém so um Bombril na sua mao / Meu maridinho vem chegando / Vou ficar 

cheirosinha / Eu sei que logo mais ele vai dar uma rapidinha / Em matéria de amor a 

gente sabe bem / Somos todas mal amadas e não tem pra ninguém / Esquisita / Baranga 

militante / Submissa / Ao macho dominante / Se sujeita e se preta a esse papelão / 

Bando de ridículas chamando atenção / Feminista / Baranga delirante / Vitimista / Não 

usa desodorante / Sovaco cabeludo e xereca também / Eu tenho um ovário mas eu não 

faço neném / Sua desvairada loca idiota útil e tola / Tu sabe que eu preciso mesmo é 

de uma bela rola / Vem me espancar, deixa de ser bundao! / Não há coisa melhor do 

que levar um sopetão!! / Enquanto to sozinha e aparece uma barata / Eu grito feito 

louca parecendo uma desvairada / Chamo o meu maxo e ele detona / Dependo dele 

até para abrir um pote de azeitona / Refrao 152 

 

Também rodou por meses o vídeo da artista e ativista Priscila Toscano, dita 

feminista, defecando na foto do deputado Jair Bolsonaro.153. A ação partiu de um coletivo 

chamado de Desvio Coletivo. Após a performance de nome “Máfia: exposição interativa”, o 

grupo passou a receber varias ameaças de morte. Foram cuspidas fotos de 38 políticos, mas 

apenas a ação envolvendo Bolsonaro ganhou as redes sociais.  

Em um dos meus dias de pesquisa de campo, a percepção sensorial dos grupos de 

direita foi a seguinte: 

 

Era uma noite de quarta feira. As dependências da igreja foram lotando aos poucos. 

Haviam cerca de 300 pessoas ali, em sua grande maioria jovens de todas as idades. 

George Mazza era o palestrante principal. Apresenta-se como servidor público 

federal, mestre em Direito e participante do Movida e da Casa Luz. (Diário de campo, 

15/02/2016) 

                                                           
151 Fonte: https://www.letras.mus.br/putinhas-aborteiras/feminista/. Acesso em 06/03/2017 

152 Fonte:  https://www.youtube.com/watch?v=nU0w2qTEfdA. Acesso em 06/03/2017 

153 Conferir mais informações sobre a notícia em: https://www.bol.uol.com.br/noticias/2016/04/29/grupo-que-

cuspiu-vomitou-e-defecou-em-fotos-de-politicos-recebe-ameacas-de-morte.htm 

https://www.letras.mus.br/putinhas-aborteiras/feminista/
https://www.youtube.com/watch?v=nU0w2qTEfdA
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O jovem senhor Mazza não é um pesquisador de gênero. Não existe em seu 

currículo acadêmico uma produção bibliográfica sequer que disserte acerca do assunto. Apesar 

disso, tem dois livros publicados. Em um deles, fruto da sua dissertação de mestrado em Direito, 

disserta sobre os movimentos que ocorreram contra a copa do mundo. No segundo, publicado 

em 2018, trata da questão do aborto.  

 Longe de acreditar que apenas pesquisadores de gênero e feministas possam falar 

sobre o assunto, até porque tais assuntos nos tomam hoje em dia e todos devem debater. 

Contudo, nem ele, nem pastora Silvana, nem vereador George Pinheiro, nem Marisa Lobo são 

pesquisadores de gênero. Mazza termina sua apresentação dizendo para a plateia que “Devemos 

ser as ondas contrárias a essa ideologia de gênero.”, no que é aplaudido/ovacionado pelos 

presentes.” (Diário de campo, 15/02/2016). Contudo, a onda conservadora brasileira atual vem 

de diversas direções, mas “[...] todas convergem no sentido da praia.” (ALMEIDA, 2017, s.p.).  

Que tamanhos tem essas ondas contrárias à “ideologia de gênero”? O que elas 

provocam no mar como um todo? Como essas ondas quebram nas mulheres? Nas pesquisadoras 

de gênero ou feministas? Como se dá essa confluência entre ondas que vão em sentidos 

opostos? Entre feminismo e pesquisas de gênero e, de outro lado, antifeminismo?  

 

É chegado o momento do enfrentamento popular contra essa desconstrução para que 

se estabeleça um equilíbrio que proporcione à humanidade viver de maneira muito 

menos intolerante e conflituosa. Não podemos negar, de forma alguma, direitos 

constitucionais a qualquer pessoa, porém também não podemos perverter e/ou 

inventar direitos promovendo abusos em nome de uma minoria vitimizada, que se vale 

de discursos distorcidos carregando em seu bojo preconceito contra quem não 

concorda com suas ações e opiniões. Estamos caminhando para uma cultura do 

desrespeito ao próximo e de privilégios e cerceamento de direito das maiorias, 

contudo, de acordo com os que defendem a teoria queer, levantar essa questão é agir 

com preconceito. (MARISA LOBO, 2016, p. 52) 

 

       Continua: 

 

Se o mundo chegou a tal ponto, fomos omissos até então. Jesus não agiu assim 

conosco: Ele enfrentou tudo e todos, enfrentou a cultura da época, que era exatamente 

a que hoje pretende se estabelecer, mesmo sabendo que seria sacrificado. Cristo 

mudou a forma das pessoas viverem, trouxe luz à humanidade, recuperou 

relacionamentos, resgatou a figura da mulher da prostituição, condenou 

comportamentos promíscuos, trouxe o homem ao centro do equilíbrio emocional, ao 

cerne da vontade de Deus. (MARISA LOBO, 2016, p. 55) 
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Segundo Marisa Lobo (2016), “Temos o dever, a obrigação de usar todas as armas 

pessoais, políticas, sociais e espirituais para conservar a instituição [família] e reconstruí-la para 

o bem da humanidade.” (MARISA LOBO, 2016, p. 69). Eles não só produzem uma narrativa 

sobre a “ideologia de gênero”, mas conclamam as pessoas, os profissionais a mobilizarem-se 

contra isso em todas as esferas. Na igreja na qual palestrou em Fortaleza, ao final de sua palestra 

sobre ideologia de gênero, ela convida os profissionais em formação a ficarem de pé. Logo 

após, conclama-os a estudarem o assunto, a fazerem coro contra a “ideologia de gênero”.  

 
Peço aos profissionais do Brasil que se levantem, independentemente de religião, e 

que se revoltem contra esse absurdo, pois a OMS está militando politicamente na 

ideologia de gênero e deturpando a Ciência para induzir convicções ateístas e de 

orientação que chama de não binárias, contrárias à heterossexualidade. (MARISA 

LOBO, 2016, p. 88) 

 

Numa escrita que pontua um medo, afirma: “Que Deus salve nossas crianças, e que 

nós, profissionais e pessoas de bem, estejamos unidos contra essa aberração. Além de orar, 

precisamos nos mobilizar.” (MARISA LOBO, 2016, p. 93). Em um dia de pesquisa de campo, 

sobre uma palestra sobre “Ideologia de gênero, o jovem GM. Também afirma que eles 

precisariam ser as ondas a quebrarem as ondas do feminismo, no que é ovacionado.   

No dia internacional da mulher, em 2017, o feminismo estava na boca da mídia 

televisiva. O programa Escola do amor responde, de Cristiane Cardoso154 e Ronaldo Cardoso, 

comentava uma notícia veiculada pelo site BBC News sobre uma professora que adaptou a 

história da princesa Cinderela ao mundo contemporâneo, numa releitura feminista. Comentava-

se, ironicamente, que “É um absurdo que uma mulher seja salva por um homem!”. Logo 

chegou-se à vida pessoal da professora feminista, que deveria ter tido experiências amorosas 

frustradas com homens e por isso revertia sua frustração nessas releituras das histórias infantis, 

influenciando as crianças a mudarem suas cabeças. Ela, provavelmente, não saberia o que era 

o “amor inteligente” (aquele propagandeado por eles em seu programa e livros).  

O que se comentava era que “As feministas querem castrar os homens”. Em nenhum 

momento se olhou para o foco real da crítica feminista, de que muitas mulheres estivessem 

reunidas numa festa para que o príncipe escolhesse apenas uma como esposa (em referência à 

história de Cinderela). E por que deveríamos continuar a disputar entre nós o amor de um 

homem? O problema não é a história de amor que se desenrola entre príncipe e cinderela ou 

                                                           
154 Filha do pastor presidente da Universal do Reino de Deus (IURD).  
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esta ser salva por um homem. Como o intuito era descredibilizar o movimento, coloca-se a 

venda sobre os olhos. Certamente que a exaltação da monogamia e do casamento como ideais 

de uma sociedade para esses grupos sociais não se encaixa na ideia de muitas mulheres que 

disputem um homem. Aí está a grande contradição do discurso.  

No programa Fé para hoje, exibido no dia 30/04/2018, do canal de televisão Novo 

Tempo (canal 214 na TV a cabo), ligado à Igreja Adventista do Sétimo Dia, apresentado por 

dois senhores... Três professoras são convidadas a falar sobre a exploração da mulher pela 

mídia. Duas da área de Comunicação Social e uma da Sociologia. Elas falam em 

empoderamento, machismo, feminismo, corpo. Vez ou outra, o discurso feminista adentra as 

igrejas.  

Comenta-se que feministas emitiriam uma indignação seletiva. Quando se trata de 

feministas, como nós, tenderíamos a nos solidarizar, opinar, proteger. Porém, quando se trata 

de figuras como Janaína Pascoal, Raquel Sherazade, não teríamos a mesma indignação.  

Alguns casos repercutiram nas redes sociais. Um deles, no qual a jornalista Raquel 

Sherazade recebe o troféu imprensa das mãos do patrão, Silvio Santos. Durante sua rápida 

apresentação, de pouco mais de 5 minutos, ele emite opiniões sobre o trabalho dela, tais como: 

“corpo de mocinha, né?”, “Você foi contratada para ler notícias, não foi contratada pra dar sua 

opinião”, “Se você quiser política, compra uma estação de televisão e vai fazer por sua conta, 

né?”, ao que ela retrucou: “Mas quando você me chamou, você me chamou pra opinar”. E ele 

responde: “Não, eu te chamei para você continuar com sua beleza, com sua voz, para ler as 

notícias do Teleprompter, e não dar sua opinião”. Ainda perguntou: “E o seu noivo deixa você 

trabalhar na televisão, ou ele é ciumento?”. E, no final, coroou com “Ganhou dos internautas, 

merece continuar quietinha. É melhor pensar no seu novo casamento. Opinião de Lola, em seu 

blog, sobre o caso Shera:  

 

Sheherazade é uma pessoa abjeta, mas ainda assim precisamos defendê-la. Não que 

ela queira nossa defesa ou solidariedade. Não que uma moça que ganhe centenas de 

milhares de reais por mês para vomitar o senso comum da direita precise de defesa. 

Até porque ela tem voz. Mas a defesa não é pra ela. É para as milhões de mulheres 

que já escutaram as palavras machistas que ela escutou, de que sua função no mundo 

é ser decorativa e ficar quietinha (mesmo sendo âncora de telejornal).155 

  

                                                           
155 Fonte: Blog Escreva Lola Escreva.  
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Os professores estão sendo cada vez mais penalizados. Os pais são convidados a 

entrar com ações judiciais contra eles, o governo, etc. “Quem disse que aula de sexo é 

obrigatória nas escolas? Quem disse que você tem de aceitar tudo o que o professor ensina ao 

seu filho?” (MARISA LOBO, 2016, p. 141).  

Porém, pouca atenção é dada igualmente para que os alunos tomem o professor 

como uma autoridade em sala de aula ao qual deva respeito. A autoridade aqui compreendida 

diferentemente de autoritarismo, posto que quando se remete à etimologia da palavra 

“autoridade”, esta deriva de autor, do latim “auctor”, particípio do passado de “augere”, 

“aumentar, fazer crescer”. Sendo assim, aquele que detem um conhecimento ativo que 

transmite.  

 É ruidoso o fato de que a sociedade não é convocada a denunciar os desvios de 

repasse público para investimento nas escolas. O déficit educacional e o anafalbetismo 

funcional ficam invisibilizados nessa discussão sobre “ideologia de gênero”. As condições 

insalubres de trabalho nas quais vive um professor brasileiro sequer são pontos levados à tona.  

        Continua: 

 

O que temos que questionar é: 1. Por que uma ideologia sem consenso na sociedade 

e na Ciência, mesmo nos campos científicos nos quais se estabeleceu, ganha status de 

verdade absoluta a ponto de influenciar leis e forçar a mudança de paradigmas sociais 

cristalizados? 2. Por que uma ideologia que, embora trate do corpo, não se firmou nos 

estudos biológicos e genéticos acomodou-se nas ciências sociais e humanas, 

sobretudo nos limites do discurso e do comportamento? 3. Por que é aceita uma 

ideologia que não consegue se equilibrar no critério cartesiano de verdade e que, para 

vestir-se no manto cientifico, orienta-se nos terrenos modeviços do desconstrutivismo 

e do relativismo filosófico? Muitos dos seus achados importantes derivaram fr método 

cientifico de pesquisa-ação, que é livre de preocupação objetiva e predominantemente 

subjetivo como nenhum outro método. (MARISA LOBO, 2016, p. 128) 

 

Segundo Paulo Freire (s.a.), outro autor rotulado como comunista/esquerdista e 

profundamente descredibilizado nos discursos de direita, afirmou: “A realidade nunca se reduz 

simplesmente aos dados objetivos, aos fatos concretos, mas é também a percepção que as 

pessoas tem dela.” (FREIRE apud HUBBARD, 1993, p. 29-30). Decerto ele não estava 

pensando a questão de gênero no Brasil, mas questionando os próprios termos da ciência.  

Dados não são apenas dados. Eles se produzem em contextos sociais específicos, a 

partir de conflitos sociais específicos. Há que se perguntar também: quem produz os dados? 

Que grupo social? Dados historicamente foram colados a interpretações dos sujeitos que os 
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produziram. As necessidades de ordem prática conduzem a criação de dados de qualquer 

natureza no terreno de toda ciência. Um mais um é igual a dois porque havia uma necessidade 

prática que conduziu a essa soma. Que necessidades práticas conduziriam os estudos de gênero 

e feministas? Mas também, que necessidades de ordem prática conduziriam as análises que se 

interpõem contra eles? Segundo Hubbard (1993): “A contribuição que as feministas tem de dar 

é insistir em que a subjetividade e o contexto não podem ser eliminados e devem ser 

reconhecidos, se quisermos compreender a natureza e utilizar o conhecimento assim adquirido 

sem agredi-la. (p. 31).  

A ciência em si, em qualquer área do conhecimento, precisa se autoquestionar, 

perguntar sobre si mesma. Não existe verdade absoluta dentro da ciência porque esta não é 

dogma. As verdades são históricas, socialmente produzidas. Muitas das verdades uma vez 

científicas já não o são mais atualmente. Há em toda ciência natural um pouco de social 

também. Não existe ciência pura.  

 

O problema é que a suspensão do contexto, que funciona razoavelmente bem na física 

clássica da queda dos corpos (que não sofrem fricção) e nas partículas ‘ideais’ (que 

não interagem), tornou-se o modelo de como fazer qualquer espécie de ciência; isso 

ocorre apesar dos físicos terem reconhecido, no inicio deste século, que o realizador 

da experiência faz parte da mesma e influencia seu resultado. (HUBBARD, 1993, p. 

31) 

 

Em contextos de projetos de lei como o Escola sem partido ou mesmo da crítica 

ferrenha às teorias de gênero, é preciso pensar a ciência e as práticas educacionais.  

 

A pretensão de que ela é objetiva, apolítica e neutra em termos de valores é 

profundamente política, porque obscurece o papel politico que a ciência e a tecnologia 

desempenham para manter a atual distribuição de poder na sociedade. Nenhum 

componente ativo da sociedade – e ciência e tecnologia são isso – pode ser 

politicamente neutro. Ao afirmar que são objetivos e neutros, os cientistas se alinham 

ao lado dos poderosos, contra os destituídos de poder. A ciência feminista – designo 

assim aquela feita pelos cientistas que conscientemente integram a politica feminista 

em sua ciência – tem de insistir na natureza e no conteúdo políticos do trabalho 

cientifico e da maneira como a ciência é ensinada e comunicada, de qualquer outra 

forma, ao publico; tem de expor a falsidade e a desonestidade da reivindicação de 

objetividade e neutralidade cientificas. A ciência e a tecnologia sempre trabalham no 

interesse de alguém e servem a algum grupo de pessoas. Na medida em que os 

cientistas pretendem ser neutros, estão apoiando a presente distribuição de interesses 

e poder. A ciência existente, dominada pelos homens, é tao politica e impregnada de 

valores quanto uma ciência feminista. (HUBBARD, 1993, p. 33 – 34)  
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A diferença marcante entre ciências (ou a ideia que se tem delas) naturais/exatas e 

as ciências humanas é que “[...] os cientistas dessa área comumente negam ou pelo menos 

ignoram, seu relacionamento com os ‘objetos’ de seu estudo. [...] os cientistas nas ciências 

naturais descrevem suas atividades como se eles e as atividades existissem num vácuo. 

(HUBBARD, 1993, p. 30). Segundo Grada Kilomba (2016),  

 

Descolonizar o conhecimento significa criar novas configurações de conhecimento e 

de poder. Então, se minhas palavras parecem preocupadas demais em narrar posições 

e subjetividade como parte do discurso, vale a pena relembrar que a teoria não é 

universal nem neutra, mas sempre localizada em algum lugar e sempre escrita por 

alguém, e que este alguém tem uma história. 

 

O mito da democracia de gênero se trata de uma ideologia criada por grupos 

conservadores. Nesta, havia uma era em que homens e mulheres conviviam pacificamente; as 

mulheres eram felizes com suas funções biologicamente estabelecidas. Não haveria também 

controle sobre a sexualidade das mulheres, como aposta Marisa Lobo (2016): 

 

Mesmo com a liberdade sexual alcançada, a neurose do feminismo contemporâneo 

ainda manipula o discurso e faz a sociedade acreditar que haja um controle sobre a 

sexualidade feminina, exercida social e culturalmente, e que ela é a grande 

responsável pela ignorância de inúmeras mulheres sobre seus corpos. (p. 248) 

 

A condição da mulher já teria avançado o suficiente. Contudo, feministas se 

apegariam a um passado que não existe mais. “Essa insistência em viver de passado e não 

reconhecer os avanços das próprias lutas tem desacreditado as políticas em favor das mulheres.” 

(MARISA LOBO, 2016, p. 249).  

 

O mundo caminha para uma reorientação sexual. Estamos vivendo um tempo em que 

o prazer, o desejo e as atitudes de enfrentamento contra o cristianismo e tudo o que é 

reconhecido na sociedade como princípios morais estão se tornando demasiadamente 

relativistas. (...) transformando-nos quase em animais irracionais. (MARISA LOBO, 

2016, p. 185) 

 

     Outra questão que cabe é: essa sociedade hedonista é fruto apenas da suposta 

ideologia de gênero? Será que sociólogos vislumbram a sociedade atual e futura apenas sob 

uma ótica positiva do “estamos caminhando para onde queremos”?  
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Segundo Marisa Lobo, “[...] Militam em favor dos homossexuais com que 

intenção? Para proteger os homossexuais ou para fazer caminhar uma agenda contra o 

cristianismo e/ou religiões e grupos que não aceitam tais comportamentos.” (MARISA 

LOBO, 2016, p. 200). Colocam a “ideologia de gênero” como contrária ao próprio 

Cristianismo.  

 

No inicio, o movimento feminista buscava direitos igualitários, liberdade sexual, 

equiparação salarial À dos homens, proteção à mulher e à sua maternidade e lutava 

contra a opressão da sociedade contra a mulher, a favor do voto etc. queimados os 

sutiãs na década de 60, ainda há um mal estar em reconhecer que a mulher conquistou 

o que almejava e, se conquistou, por que a violência tem aumentado? O movimento 

falhou? (MARISA LOBO, 2016, p. 246) 

 

Segundo Marisa Lobo, “Os movimentos feministas, em todas as suas vertentes, 

estão sempre descontentes. Eles reconhecem o avanço da participação da mulher no mercado 

de trabalho e na política; entretanto, acreditam que ela é induzida a exercer profissões 

femininas” (MARISA LOBO, 2016, P. 247) 

 

A maioria das mulheres consome produtos de beleza. Se elas os utilizam é prque 

gostam de serem admiradas. O próprio feminismo trata a mulher com preconceito e 

nega a sua inteligência quando tenta usar a beleza como algo contrário à inteligência. 

Por acaso as duas não podem viver juntas, beleza e inteligência? (MARISA LOBO, 

2016, p. 247) 

 

Segundo Marisa, questiona: “Por que não podemos fazer-nos respeitar, sendo 

bonitas, elegantes e inteligentes?” (MARISA LOBO, 2016, P. 247). Induz as pessoas a crerem 

que o feminismo é uma ideologia contra a beleza.  

 
[...] se todos os direitos sociais igualitários foram alcançados, por que isso não 

significou o fim da opressão feminina? Porque as estatísticas de violência tem 

aumentado? O movimento feminista tem de olhar para sua própria historia e 

reconhecer seus erros, que são bastante numerosos. (MARISA LOBO, 2016, p. 249) 

 

Conforme Marisa, “[...] Pergunto-me quem são os animais, irracionais, com quem 

estão aprendendo a subverter a natureza.” (MARISA LOBO, 2016, p. 265) 

 

[...] Quem são os verdadeiros intolerantes? Quem tenta desconstruir a humanidade 

tentando ressignificar conceitos milenares e subverter a sexualidade humana, gerada 

pela natureza do homem? quem quer quebrar paradigmas, somente porque a historia 
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afirma bem, com ramos da ciência, que um Ser inteligente criou a humanidade? 

(MRISA LOBO, 2016, p. 294-295) 

 

Segundo Marisa Lobo: “[...] Como podemos viver em uma sociedade totalmente 

amoral? Somos obrigados a viver debaixo de um regime anárquico para contentar alguns? 

Somos, por acaso, animais irracionais?” (p. 295). Continua: “Quem é o verdadeiro adversário 

do governo esquerdopata? A religião, pois ela impede ações governamentais, as quais tem 

cunho religioso fortíssimo. Não há como fugir dessa máxima.” (p. 295). Seria a “ideologia de 

gênero” também contra a religião.  

Muitas dessas perguntas parecem não ansiar por respostas porque estas parecem já 

estar embutidas nas próprias questões formuladas. São perguntas entrincheiradas. São discursos 

fechados. Além de propor possíveis respostas, queremos também propor outras questões que 

essas perguntas suscitam. Propor novas questões sobre as questões formuladas.  

Há um profundo descrédito sobre a produção teórica acerca de gênero e feminismos 

fora do mundo acadêmico: “[...] aqueles que a promovem nem se empenham em apelar para a 

ciência e preferem impô-la pela politica e pela mensagem enganosa.” (MARISA LOBO, 2016, 

p. 17). Por trás das pesquisas de gênero existem vários pesquisadores dedicados ao que fazem, 

com anos de experiência profissional e acadêmica  

Ao explicar sobre “ideologia de gênero”, o procurador Miguel Nagib afirmou: “Tá 

falando de vestir menino de vestido e vice-versa. Isso não é ciência, é lavagem cerebral. 

Ninguém é rato de laboratório. Não é honesto, é antiético.” (Diário de campo. Palestra sobre 

Escola Sem Partido. Fala de Miguel Nagib.). Segundo Grada Kilomba (2016), “Curiosamente, 

também nos discursos feministas, homens cis tentam tornar irracional o pensamento de 

mulheres, como se tais interpretações feministas não passassem de uma fabricação da realidade, 

uma ilusão, talvez até uma alucinação feminina.” 

Continua Grada Kilomba (2016):  

 

Para descolonizar o conhecimento, temos que entender que todos/as nós falamos de 

tempos e de lugares específicos, a partir de realidades e histórias específicas. Não 

existem discursos neutros.* Quando os acadêmicos/as brancos/as afirmam ter um 

discurso neutro e objetivo, eles/as não estão 8 reconhecendo que também escrevem a 

partir de um lugar específico, que, naturalmente, não é neutro nem objetivo, tampouco 

universal, mas dominante. Eles/as escrevem a partir de um lugar de poder. (s.p.) 

 



268 
 

O que temos em comum é uma profunda insatisfação com o presente e pessimismos 

quanto ao futuro. É preciso falar o que nos parece óbvio: feminismo não é “mimimi” e não é 

“vitimismo”. Por outro lado, o Estado não deve ser a resposta para tudo, mas para questões que 

envolvem as violências nas famílias, é. O Estado não pode ser conivente com a violência que 

acontece no lar.  

Quando se fala em educação sexual e de gênero, cria-se um fantasma de que as 

crianças aprenderiam sobre sexo, masturbação, homossexualidade, o que as induziria a ser 

homossexuais. Contudo, a despeito de acreditar que as crianças não tem maturidade suficiente 

para lidar com assuntos como sexualidade. Educação sexual é premente. Quando se fala em 

educação sexual se quer dizer sobre meninos poderem aprender sobre respeito às meninas. 

Crianças poderem aprender sobre bullying, a não perseguir umas às outras por questões de 

gênero, orientação sexual ou mesmo raça/etnia. Aprender sobre preconceitos.  

       O discurso que vem à baila nos grupos conservadores sobre educação sexual é um 

discurso muitas vezes sedutor, apelativo, emocional. Estariam ensinando sexo, masturbação, 

iniciação sexual às crianças e adolescentes. Livros paradidáticos distribuídos nas escolas, 

mamadeiras em formato de pênis sendo produzidas no mercado. Apela para chocar, provocar e 

capturar.  

        A educação sexual, na verdade, quer tocar nos pontos de abuso sexual infanto-

juvenil, consentimento nas relações sexuais e o assédio. 

        Apontam-se crianças e adolescentes costumeiramente como os seres mais frágeis 

de todo esse processo de doutrinamento. Como seres amorfos, submissos a um conhecimento 

transmitido dentro de sala de aula. Seres, a priori, incapazes de perguntar, questionar, 

confrontar. A ideia de um tabu sexual presente em escolas de nível básico da periferia.   

                    A ideia de “Nossas crianças” como esses seres que são dos pais, mas também dos 

deputados e vereadores. Uma propriedade coletiva a ser protegida por ambos. A ideia de que 

“eu vou proteger ela por você e para você”. Quando seus olhos não estiverem presentes, os 

meus estarão ali. Torna-se, então, uma ideia que vende muitos votos.  

        A família heterogâmica nunca foi esse manto protetor dos seus integrantes, tendo 

em vista que os grupos mais vulneráveis dentro do seio familiar são mulheres, crianças, 

adolescentes e idosos. Com isso, entretanto, não se quer dizer por sua vez que as famílias 



269 
 

homoafetivas são o manto protetor. O manto protetor é uma família que construa relações de 

afeto e respeito.  

 

5.8 Devolvam as mulheres ao “Santuário do lar”! 

“Era boa oradora, sabia fazê-los. Seus discursos eram sobre a santidade do lar, sobre 

como as mulheres deveriam ficar em casa. Ela própria não fazia isso, em vez disso, 

Serena Joy fazia discursos, mas apresentava essa sua falha como um sacrifício que 

estava fazendo pelo bem de todos.”  

(O Conto da Aia – Margareth Atwood) 

 

O título que enseja este tópico, “santuário do lar”, foi extraído do livro Casamento 

e Família (1959), de Monsenhor Tihamer Tuth. O extrato do livro me foi passado por uma 

antifeminista de modo privado em minhas redes sociais. Seria um trecho de livro para que eu 

pudesse refletir o papel do casamento e da mulher.  

Nesse jogo de discursos para remontar o papel ideal da mulher, a revista Veja (2016) 

publicou uma matéria sobre a esposa do então vice-presidente Michel Temer, a senhora Marcela 

Temer. O título era “Bela, recatada e do lar”, em uma valorização desse ideal de mulher. Na 

revista evidenciava-se que a primeira-dama seria uma mulher devota ao lar, ao marido e aos 

filhos.  

Então diversas mulheres passaram a postar fotos com o emblema da revista, numa 

crítica a esse padrão de mulher. O que levou, por sua vez, a uma onda de reacionarismo também. 

Acusou-se as feministas de quererem ditar que as mulheres não poderiam ser belas, recatadas e 

do lar. Muitas mulheres, inclusive, aderiram ao anti-movimento.  

Algumas figuras públicas no Brasil, como Ana Paula Valadão, uma cantora 

evangélica gospel, em contraposição à campanha empreendida por feministas e simpatizantes 

do movimento, aderiram ao anti-movimento. Em reação, ela incentivava as mulheres a 

exaltarem o padrão de mulher “Bela, recatada e do lar” e incitava as esposas a colocarem fotos 

em seus perfis fazendo algo pela casa, pelo marido ou pelos filhos. A iniciativa de Valadão foi 

a partir de uma campanha já incitada pela pastora Elizete Malafaia, esposa do pastor Silas 

Malafaia. 
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Figura I – Ana Paula Valadão na campanha “Linda, recatada e do lar”   

                           

Fonte: Site do portal do trono na internet156 

 

A esposa do pastor Silas Malafaia que deu início à campanha nas redes sociais. Ela 

conclamava as mulheres a colocarem fotos com maridos e filhos com a seguinte legenda: “A 

minha família é a minha prioridade” acompanhada das hashstags 

“#Felizporsermulheresposamãedolar”: 

 

Figura II – Esposa do pastor Silas Malafaia e campanha “Feliz por ser mulher 

esposa, mãe e do lar” 

                           

Fonte: Notícias do jornal Extra Globo157 

                                                           
156 Disponível em: http://www.portaldotrono.com/ana-paula-valadao-posta-foto-linda-recatada-e-do-lar-e-e-

criticada-na-internet/ 
157 Disponível em: http://extra.globo.com/noticias/extra-extra/mulher-de-malafaia-contraataca-campanha-bela-

recatada-do-lar-19182417.html 
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Dias depois, Ana Paula Valadão também encamparia outra mobilização nas redes 

sociais, em reação à propaganda da loja C&A que convocava as pessoas a trocarem as roupas 

e usarem roupas unissex. Ana, em reação, convocava as pessoas a promover um boicote à loja 

que alimentava a “ideologia de gênero”. A mesma Ana Paula Valadão publicou, no dia 

28/05/2016, um texto incitando que os meninos se vistam como meninos e pregando contra o 

que ela chamava de ideologia de gênero.  

 

Na classe média e alta o problema da resistência ao movimento feminista muda de 

figura. Muitas mulheres dessas classes não querem perder o "privilégio " de seu lugar 

social e ainda o privilégio de serem "bonecas" de luxo, rainhas do lar, mães/m ártires. 

Estes com portam entos lhes dão identidade e segurança. Criticam o movimento 

feminista como se fosse a negação de uma ordem estabelecida por Deus, como alguma 

coisa desordenada que lhes tira o troféu do martírio de ser mãe e esposa dedicada ao 

lar e à família. (IVONE GEBARA, 1987, p. 157) 

 

Acho legal a ideia da mulher perfeita. Essa, que as gurus da ideologia de gênero 

esfregam na nossa cara. Eu gostaria de ser uma delas: uma esposa com o casamento blindado e 

concomitantemente a filha de um milionário como o pastor Edir Macedo. Gostaria de ser uma 

Marcela Temer, que consome milhões no cartão corporativo. Se tivéssemos esse dinheiro, 

muitas certamente seriam elas ou fariam parecer que eram. O que incomoda é que essas 

mulheres não são reais. O que incomoda é que esfreguem na nossa cara o que devemos ser, sem 

nos perguntar o que podemos ser. As mulheres reais parecem bem mais aquelas descritas por 

Despentes (2016):  

 

[...] não vendidas, das complicadas, das que tem a cabeça raspada, das que não sabem 

se vestir, das que tem medo de cheirar mal, das que tem os dentes podres, das que não 

sabem como se comportar, das que não ganham presentes dos homens, das que 

transariam com qualquer pessoa que as quisesse, das putonas, das putinhas, das 

mulheres de buceta sempre seca, das que são barrigudas, das que queriam ser homens, 

das que sonham em ser atrizes pornô das que não dão a mínima para os caras mas que 

se interessam pelas suas amigas, das que tem bunda grande, das que tem pelos duros 

e bem pretos e que não se depilam, das mulheres brutais, barulhentas, daquelas que 

quebram tudo o que encontram pela frente, das que não gostam de cosméticos, das 

que usam batom excessivamente vermelho, das que são muito feias para se vestirem 

como gostosonas mas que morrem de vontade de fazê-lo, das que querem usar roupas 

masculinas e barba na rua, das que querem mostrar tudo, daquelas que são pudicas 

por serem complexadas, das que não sabem dizer não, das que são presas para que 

possam ser domesticadas, das que dão medo, das que provocam pena, das que não 

provocam inveja, das que tem a pele flácida, cara cheia de rugas, das que sonham em 

fazer um lifting, uma lipoaspiração, uma plástica de nariz mas que não tem dinheiro 

para tanto, das que estão acabadas, das que não tem nada que as proteja a não ser ele 

as mesmas, das que não sabem proteger, das que são indiferentes aos filhos, dessas 
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que gostam de beber nos bares ate caírem no chão, das que não sabem manter as 

aparências. (VIRGINIE DESPENTES, 2016, 9-10)  

 

Essas são as mulheres reais. As mulheres reais até podem gostar de cozinhar para o 

companheiro, mas as vezes estão cansadas para isso e desejam comer fora; sabem que o trabalho 

doméstico é cansativo e não ficam tentando fazer com que as mulheres engulam que não é. 

Limpar banheiros não é tão divertido quanto parece. As mulheres que optaram por ter filhos, 

mas sabem que a maternidade não é essa idealização toda que fazem. Amamentar dói, sangra, 

machuca também. Aquelas que estão casadas e fazem bodas de casamento, mas que já 

superaram violências,  traições e alcoolismo do marido, porque casar não é só uma promessa 

de felicidade eterna, também traz muito sofrimento. Posar de esposa feliz o tempo inteiro soa 

um tanto quanto hipócrita.  

As mulheres que tem sexo dentro do casamento, mas sabem que com o tempo ele 

esfria, que nem sempre estamos com vontade de fazer, que pegaram doenças sexualmente 

transmissíveis dos próprios maridos (apesar de não terem uma vida tida como promíscua e de 

terem casado virgens), que optaram não ser mães todas as vezes que tomam anticoncepcional 

ou usam a camisinha e não forçam a barra dizendo que maternidade é instinto, que separam na 

vida prática a reprodução da maternidade sim. Não precisou de um clássico do feminismo para 

adotar isso na vida prática. As mulheres que fazem o sexo socialmente aceitável, mas adoram 

falar sobre sexualidade com as amigas, compartilhar experiências. As mulheres que se depilam, 

mas que tem noção de como a depilação dói. As mulheres que se desdobram para dar uma ótima 

educação para os filhos. Aquelas, que enquanto viajam pelo Brasil com suas atividades 

profissionais tem a diarista em casa, uma cozinheira, os filhos estão na creche ou na escola. 

Essas são as mulheres reais. Não aquelas que parecem mostrar que são do lar o tempo inteiro e 

que dedicam integralmente suas vidas ao ambiente doméstico. Aquelas que tentam até 

transparecer a pose de uma moça jovem e feliz, mas que sofrem preconceitos porque se 

relacionam com homens bem mais velhos. Isso porque  

 

[...] o ideal de mulher branca, sedutora mas não puta, bem casada mas não nula, que 

trabalha mas sem tanto sucesso para não esmagar seu homem, magra mas não 

neurótica com a comida, que continua indefinidamente jovem sem se deixar 

desfigurar por cirurgias plásticas, uma mamãe realizada que não se deixa monopolizar 

pelas fraldas e pelos deveres de casa, boa dona de casa sem virar empregada 

doméstica, culta mas não tao culta quanto um homem; essa mulher branca e feliz, cuja 

imagem nos é esfregada o tempo todo na cara, essa mulher com a qual deveríamos 

nos esforçar para parecer – tirando o fato de que elas devem ficar de saco cheio com 
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qualquer coisa – devo dizer que jamais a conheci, em lugar algum. Acredito até que 

ela nem mesmo exista. (VIRGINIE DESPENTES, 2016, p. 11) 

 

5.10 Aborto: entre discursos “pró-vida” e “pró-escolha” 

 

Vale ressaltar aqui que a ideia não é trazer uma discussão pormenorizada sobre o 

aborto, mas sim apresentar os argumentos que pautam esse debate. Para a obstetrícia, área 

médica relacionada ao cuidado com mulheres em situação de gestação, o aborto é a interrupção 

voluntária ou involuntária da gravidez antes de completar 22 semanas de gestação e com peso 

menor que 500 gramas. No campo jurídico, o aborto é a interrupção da gravidez com o intuito 

da morte fetal, independentemente da idade gestacional do feto.  

As discussões em torno do aborto geralmente levam em consideração tanto os 

aspectos médicos, quanto jurídicos (o legal e o ilegal), quanto aspectos morais e religiosos. 

Destes, a discussão é pautada em torno das questões: quando começa a vida?  

O Brasil é signatário da Conferência Mundial sobre Direitos Humanos (Viena, 

Austria, 1993), da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (Cairo, 

Egito, 1994), da Conferência Mundial sobre Mulheres (Beijing, China, 1995). O país reconhece 

a questão como um problema de saúde pública. A Pesquisa Nacional sobre o Aborto, realizada 

pela Universidade de Brasília em 2010 demonstra como é uma questão de saúde pública na 

medida em que, mesmo criminalizado no país, as mulheres, ao completarem 40 anos de idade, 

mais de uma em cada cinco mulheres já fez aborto. Isso durante o centro do período reprodutivo, 

ou seja, entre 18 e 29 anos de idade. Além disso, a questão é transversal a outros dados, como 

escolaridade. A pesquisa mostra, por exemplo, que a ação é mais comum em mulheres com 

menor escolaridade. A religião náo é um fator preponderante na ação das mulheres, posto que 

a maioria dos abortos foram realizados por mulheres católicas, seguidas de protestantes e 

evangélicas. (PNA, 2010) 

Além do mais, é questão de saúde publica na medida em que é uma das maiores 

causas de mortalidade materna no Brasil. O país tem uma norma técnica do Ministério da Saúde 

que preza pelo atendimento humanizado das mulheres em situação de abortamento com 

privacidade e confidencialidade das informações.  

Ainda que seja considerada uma questão de saúde pública, posto que afeta muitas 

mulheres no país, líderes como GM. Afirmam que os dados mascaram a realidade, pois 
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questiona o modo como essas pesquisas tem sido feitas. Ele afirma que, além disso, que atacar 

a questão do aborto é tocar na consequência e não na causa do problema, que seria uma 

sexualização precoce e uma falta de educação sexual.  

 

[...] a mulher, mesmo no aborto, ainda é uma agressão ao seu corpo e do bebe. 

Antinatural, o corpo reage de uma forma estranha aqquela situação. Acho que as 

mulheres deveriam estar lutando por outros direitos. E sim de ter uma gravidez de 

qualidade. Assim, uma educação [...] para que evitem engravidar, não ter uma 

gravidez tao cedo...a preservação da mulher [...] jovens infectados com huv.[...] não é 

distribuir camisinha [...] voce ta incentivando as pessoas a terem relações sexuais [...] 

há casos e casos. (Entrevista com GM, ativista antigênero no Ceará) 

 

Ressalta ainda que as mulheres que estao tendentes a realizar o aborto, muitas vezes 

por desinformação dos aspectos psicossociais, das consequências psíquicas e da reação do 

próprio corpo ao ato de abortar. Nesse sentido que o movimento pró-vida atua, no fito de 

informar a mulher desses aspectos.  

 

O movimento pro-vida não obriga a mulher a levar a gestação ate o fim. O movimento 

provida cuida do feto e da mae. Algumas casas em fortaleza que cuidam dessas 

mulheres. [...] cita caso e diz [...] a mulher tem o direito de escolher. Se ela decidir 

abortar, quem vai impedir? Não é o movimento provida. Mas se ela disser sim a vida, 

o movimento provida, [...] se a gente ve uma desinformaca [...] não existe “meu corpo 

minhas regras”. O que esta sendo gerado é outra vida. É da natureza do animal. 

(Entrevista com GM, ativista antigênero no Ceará)  

 

Afirma, ainda, que a lei é abstrata. Prevê três casos em que o aborto seria legal, mas 

precisariam ser avaliadas as questões objetivas de cada caso. Mesmo dentro de casos em que a 

mulher poderia ter o direito de abortar, há aquelas que não querem: o movimento contrario leva 

a informação para ela e ela pratica o aborto. O movimento provida leva os danos psicológicos, 

a tendendica suidica, de se envolver com álcool e outras drogas. Há omissão de iformacao do 

outro lado.” 9GM). Segundo ele, o movimento pro-vida atua quando a mulher estaria 

desinformada ou toma a atitude de abortar por falta de informação.  

 

Minha preocupação, entretanto, é com a perda de propósito e de identidade dos 

direitos humanos. Até que ponto matar um inocente, como no caso de um aborto, ou 

deixar uma pessoa morrer (ortonásia, eutanásia ou mesmo suicídio assistido) é direito 

humano? Redução de danos é direito humano? Essas situações tem ocorrido em todo 

o mundo, e vem sendo justificadas pela via dos direitos humanos. (MARISA LOBO, 

2016, p. 199) 

 



275 
 

Ainda que a legislação brasileira em vigor preveja situações de aborto legal, os 

documentos necessários para a realização do procedimento são: termo de relato do evento feito 

pela própria gestante; parecer técnico com anamnese, exame físico geral e ginecológico, laudo 

da USG, analisando compatibilidade entre idade gestacional, data do estupro e laudo da USG, 

paralelamente a mulher deve receber avaliação da equipe multidisciplinar;termo de aprovação 

de procedimento do aborto decorrente do estupro, assinado por três integrantes da equipe 

multidisciplinar; termo de responsabilidade, assinado pela gestante, no qual deverá constar 

advertência sobre a previsão de falsidade ideológica prevista no Codigo Penal (1940) em seu 

artigo 299 e do aborto previsto no artigo 124 do mesmo código, caso não tenha sido vitima de 

violência sexual. Ainda: o termo de consentimento livre e esclarecido como garantia de sigilo, 

todos os documentos acima assinados pela paciente ou por representante legal, não sendo 

necessária autorização judicial para isso. (REZENDE, 2018) 

A epidemia por zika vírus em 2015 reacendeu o debate em torno do aborto. O vírus 

estaria relacionado à incidência de nascimentos de crianças com microcefalia no Brasil, mais 

incidentemente no Nordeste brasileiro. Contudo, o Brasil ainda não avançou em termos legais 

no que tange à questão do aborto e sua descriminalização. Tanto é que as mulheres que praticam 

o ato estão passíveis a sanções penais e à prisão, bem como os profissionais de saúde que 

facilitarem o procedimento. No país o aborto só é permitido em 3 (três) casos: estupro, quando 

a gravidez oferece riscos de vida à mulher e em casos anencefalia do feto.   

 No ano de 2015 o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, 

colocou em votação o projeto de lei que permitia punições mais severas aos profissionais que 

facilitassem o processo de abortamento, sendo o projeto aprovado. A Câmara é fortemente 

levada na aprovação de projetos de lei por valores morais dos seus deputados. Tem tido cada 

vez mais força o que chamam de Bancada Evangélica no Congresso. A aprovação do projeto 

levou diversas mulheres e movimentos sociais às ruas do país.  

O aborto como uma questão dentro do feminismo só veio surgir com a segunda 

onda feminista na década de 60. Segundo Biroli (2014), “O direito ao aborto pode ser, assim, 

situado em um domínio da vida e das escolhas individuais que é, profundamente pessoal, ao 

mesmo tempo que é político.” (p. 123). Segundo ela, o aborto no feminismo passa a ser situado 

no momento em que se problematiza o privado como um espaço também político.   
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Segundo o antifeminista, G.M., a luta do movimento feminista começou por direitos 

individuais e coletivos e depois passara por uma espécie de desvirtuação. Esste também é o 

pensamento da ativista antigênero, Marisa Lobo.  

 

A luta da mulher, o desejo da mulher de ocupar o seu espaço é dos mais nobres que 

existe. O desejo da mulher de constituir uma família, de ser bela recata da e do lar, é 

dos mais nobres. [...] a busca pelos direitos é completamente legitima. [...] o 

movimento feminista, quando surgiu, com uma ideia dessa de luta. [...] eu me baseio 

numa divisão quaternária. Sufragista, depois o movimento [...] hoje o pos feminismo. 

Estao se utilizando de direitos que vai contra a natureza da mulher. Cita exemplos. 

Estao forcando a mulher a ocuar espaços que não são do desejo dela. [...] coisa mais 

racista que cota racial? Sou completamente contrario. Baixando o nível do vestibular. 

Afirmando para o cara que ele não tem capacidade. (Entrevista com GM, ativista 

antigênero no Ceará) 

 

Personagens como Sara Winter viralizam na internet ao disseminarem a ideia de 

que as feministas estariam a distribuir pílulas abortivas às mulheres. Os argumentos sugerem 

que a legalização do aborto iria induzir muitas mulheres a praticarem o procedimento e que os 

índices de aborto tenderiam a subir. Não é o que mostram as pesquisas em países que já 

legalizaram o processo. 

Os discursos “pró-vida”, que questionam a legalização do aborto, se pautam na ideia 

de que desde o embrião há vida e que abortá-lo seria assassinar uma vida que não teve seu 

devido direito de escolha. Para o Coordenador da 8ª Marcha Nacional da Cidadania pela Vida, 

protesto contra a legalização do aborto no Brasil que ocorreu em Brasília, Alan Araújo, que 

defende a aprovação do Estatuto do Nascituro (visa garantir à criança antes de nascer os mesmos 

direitos da criança em vida, dando à mulher o direito de amparo para que o feto possa nascer, 

mesmo aquela vitima de violência sexual). O ato em tela foi organizado pelo Movimento 

Nacional da Cidadania pela Vida – Brasil sem Aborto, cuja presidenta é Lenice Garcia. Para 

esta, a vida começa no momento da concepção: “A mulher grávida não tem mais a escolha de 

ser ou não mae. Ela tem essa escolha antes de engravidar. Depois que ela esta gestante, pode 

escolher entre ter um filho vivo ou morto. Nós somos pela vida, tanto da criança quanto da 

mulher”, afirmou ela.  

A discussão sobre o aborto se situa ainda na esfera dos direitos reprodutivos ou, 

ainda, da autonomia reprodutiva das mulheres. Segundo os discursos fora do campo, a questão 

sobre abortar não é apenas individual, pois não competiria apenas à mulher, mas também 

competiria ao homem que gerou. Contudo, pouco se problematiza o abandono paterno que 
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muitos homens praticam ou o fato de que a ideia de abortar possa surgir dos próprios homens, 

ou seja, sobre os “abortos em vida”.  

Também vigora o discurso de que as mulheres abortariam em qualquer estágio da 

gravidez. Para ampliar o apelo emocional ao discurso “pró vida”, estes ativistas usam do 

artifício de compartilhar fotos de fetos abortados. Contudo, segundo o documentário 

Clandestinas (ano?), o abortamento se daria até a 12ª semana de gestação, quando o feto ainda 

não teria o sistema nervoso central desenvolvido a ponto de sentir dor.  

Descriminalizando ou não, isso não anula o fato de que as mulheres abortam e de 

que as que mais são afetadas pelas consequências de abortos sem as mínimas condições 

sanitárias são as mulheres negras. Muitos ativistas antigenero, como GM, aqui entrevistado, 

usam esse dados para afirmar que o movimento que defende a descriminalização do aborto seria 

racista, posto que abortar legalmente penalizaria mais as mulheres e crianças negras.  

Outro fato também que salta aos olhos é que homens continuam a legislar sobre 

questões referentes ao corpo da mulher. O Congresso Nacional brasileiro é composto de 92% 

de homens.  

 

Há uma lei aprovada pelo Superior Tribunal de Justiça que autoriza o aborto por 

estupro e por anomalias, sancionado pela presidente Dilma o PLC 3 / 2013. O perigo 

é uma mulher que não gostou da noite, ou do sexo, meses depois procurar um hospital 

e dizer que foi estuprada. Quem vai questionar, se ela não é obrigada a denunciar o 

nome do abusador? (MARISA LOBO, 2016, p. 145) 

 

As discussões em torno do aborto giram muito em torno da mulher: por que decidiu, 

então, ir para a cama com um homem? Por que não usou a pílula anticoncepcional ou outro 

método contraceptivo? Não se leva em consideração que a concepção é ato feito a dois e que 

um homem também deve entrar no palco das discussões. É preciso falar de abandono paterno, 

de sexualidade da mulher. O tabu masculino sobre mulheres que usam camisinha.  

 

A questão não e saber se determinado ser é vivo ou não, nem se ele tem o estatuto de 

‘pessoa’; trata-se de saber, na verdade, se as condições sociais de sobrevivência e 

prosperidade são ou não possíveis. Somente com esta ultima questão podemos evitar 

as pressuposições individualistas, antropocêntricas e liberais que desencaminharam 

essas discussões. (JUDITH BUTLER, 2016, p. 38) 
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       Segundo Judith Butler, “[...] a vida exige apoio e condições possibilitadoras para 

poder ser uma vida vivível.” (BUTLER, 2016, p. 40). Ainda: “[...] a decisão de abortar um feto 

pode perfeitamente estar baseada na suposição de que as formas de suporte social e econômico 

necessários para tornar aquela vida vivível estão ausentes.” (BUTLER, 2016, p. 41). Contudo, 

o antigenero GM, afirma que as condições financeiras não seria um motivo plausível para 

abortar, posto que  

 

[...] não tem dificuldade econômica que justitique tirar uma vida. [...] era pra ter 

pensado antes [...] todo mundo sabe que relação sexual, mesmo usando preservativo. 

[...] não acho justificativa nenhuma. [...] se criam vidas com dificuldades enormes e 

crescem seres humanos com altas capacidades intelectuais, etc [...] (Entrevista com 

GM, ativista antigênero no Ceará) 

 

No Brasil, no ano de 2014, foram presas 33 mulheres pelo crime de aborto. Parte 

das denuncias que levaram essas mulheres à prisão tiveram origem em hospitais, onde elas 

procuravam socorro.  

 

5.11 Nudez e os feminismos: somos todas vadias? 

 

Uma das estratégias feministas é usar o corpo como forma de luta. Ora, se é o corpo 

da mulher que é polemizado pela cultura, é sobre esse corpo que se colocam questões que o 

feminismo questiona. Os feminismos tem questionado o padrão de beleza da mulher brasileira: 

a mulher violão. O problema é que a mensagem parece não ser recepcionada da forma como 

deveria. O corpo nu não é despido, a mensagem não é transmitida de fato.  

Uma das formas que a televisão representa o feminismo é através disso. As 

feministas são representadas como as mulheres “radicais” que vão para as ruas, mostram os 

seios e queimam sutiãs. Por quererem ser homens, elas querem andar também com os seios de 

fora como se fosse algo normal, tal como é para o homem, segundo antifeministas.  

As percepções em torno da “marcha das vadias” parece ser a de que as mulheres 

gostam de ser chamadas de vadias. Muitas mulheres questionam essa ideia porque não querem 

se reconhecer como vadias. Isso também leva à própria dificuldade de se afirmar como 

feminista. Em resumo: a mensagem real do movimento não consegue, mais uma vez, ser 

alcançada.  



279 
 

A Marcha das Vadias é um movimento que teve seu início no Canadá em 2011 por 

movimentos feministas e ficou internacionalmente conhecida como Slut Walk. O movimento 

teve grande reverberação nas mídias. Tratou-se de uma reação à naturalização da violência 

contra as mulheres. A internet acabou tornando-se um recurso pelo qual feministas dialogam 

com a sociedade civil e conseguem angariar pessoas para a manifestação. Uma cena comum à 

manifestação é a exposição de corpos de vários gêneros. O corpo foi usado para a luta política 

da manifestação, tornou-a a principal performance utilizada. Isso chamou a atenção para a luta. 

Segundo Rodrigues (2013), o corpo nessas manifestações não aparece despolitizado, mas sim 

um meio para a crítica. Um dos propósitos também era desconstruir alguns estereótipos das 

feministas como mulheres sérias e infelizes.  

 

Figura XI - Marcha das Vadias 

                    

Fonte: Buscador Google158 

 

Figura XII – Marcha das Vadias 

                                                           
158 Disponível em: 

https://www.google.com.br/search?q=marcha+das+vadias&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ve

d=0ahUKEwiug_u515PMAhVFGpAKHZBqAUYQ_AUIBygB&biw=1525&bih=733&dpr=0.9#imgrc=0YW9_

A6EEThyxM%3A. acesso em 16/04/2016.  
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Fonte: Buscador Google159 

 

A ideia contida no termo “vadia” é ironizar a palavra, pois todas já fomos chamadas 

de vadias ou putas alguma vez na vida.  

 
Toda mulher é uma puta. Inclusive a sua mãe. Toda mulher é uma puta. Inclusive a 

sua. Toda mulher é uma puta. Inclusive. Toda mulher é uma puta, até que se prove o 

contrário. Toda mulher é uma puta e cobra barato. Toda mulher é uma puta e tem seu 

valor. Toda mulher é uma puta e merece respeito. Toda mulher é uma puta, graças a 

Deus. 

Toda mulher é uma puta. Quando dá na primeira noite. Quando não dá no primeiro 

encontro. Quando dá o cu. E quando não dá também. Toda mulher é uma puta se posa 

pelada. Se sai de sainha. Se sai sem calcinha. Toda mulher é uma puta quando finge 

o orgasmo. Quando cospe. E quando engole também. Toda mulher é uma puta 

chupando buceta. 

Toda mulher é uma puta maldita quando fecha as pernas pra você. Toda mulher é uma 

puta desbocada quando fala palavrão. Atrevida quando te desafia. Sem-vergonha 

quando dá mole, quando dá de quatro, quando dá motivo. Quando apanha. Calada. E 

quando apanha. Gritando. E quando denuncia. Quando enfrenta. Quando reage. Puta 

mãe solteira. Quando faz um aborto, quando tira o útero. Quando joga a criança no 

lixo. Puta. 

Toda mulher é uma puta se senta de perna aberta, se peida, se arrota, se coça o saco. 

Quando ganha mais que você. Quando é mais inteligente, mais sexy, mais bem 

sucedida, mais vivida e mais gostosa que você. Toda mulher é uma puta quando 

manda em você. Toda mulher é uma puta quando come mais mulher que você. 

Toda mulher é uma puta mesmo sendo um cara. Mesmo se tiver barba e bigode, um 

pau enorme e pentelhos grossos. Seu vizinho e seu irmão. Toda mulher é uma puta se 

                                                           
159 Disponível em: 

https://www.google.com.br/search?q=marcha+das+vadias&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ve

d=0ahUKEwiug_u515PMAhVFGpAKHZBqAUYQ_AUIBygB&biw=1525&bih=733&dpr=0.9#imgrc=0YW9_

A6EEThyxM%3A. acesso em 16/04/2016.  
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for o seu zelador. Todos somos umas putas quando estamos. Amargos, cansados, 

famintos, angustiados, magoados, desenganados. E quando temos dor de barriga. E 

quando pisamos no calo de alguém. Quando tudo dá errado. E na vitória, somos putas. 

E ganhando na megasena. Putas! 

Então somos todos umas putinhas arrombadas no inferno e nos restaurantes fast-food. 

No alto do Himalaia e rodando bolsinha na alça de acesso da Marginal. Afinal puta 

que é puta não conhece fronteira, moral nem contra-mão. Puta que é puta não pede 

perdão. Nem permissão. Puta que é puta paga sua própria fiança. E sabe os filhos que 

tem. (Toda mulher é uma puta)160 

 

 Em outro texto podemos exemplificar o que se quer dizer com o termo puta: 

 

Já começam desde pequenas, na escola mesmo... Ao invés de irem estudar, iam fazer 

o quê? Beijar na boca atrás da escola, matar aula para ir pra casa dos amiguinhos... O 

que elas são? Putas! Mas não você, Juliana. Você não ficava se esfregando com 

meninos, se dava ao respeito. Só namorou de forma decente, na presença de adultos, 

como se deve. Quando vcê não quis transar com ele, o príncipe terminou, furioso, e 

contou pra todo mundo as baixarias que "fazia" com você. O quê você é, Juliana? 

Puta, claro! Seu nome tá pixado no muro das ruas... Que vergonha! Mariana, ainda 

bem que você não é burra como ela, de perder tempo com canalha. Você soube 

escolher, né? Namorou seu melhor amigo, perdeu a virgindade com ele, tudo muito 

lindo e romântico. Até que engravidou com 15 anos. O que você é Mariana? Uma puta 

burra. O problema dessas meninas é que não se dão ao respeito. Não são como você, 

Carol, que é da turma, da galera, anda de skate com os brothers, ouve rock, ri dessas 

"minas" idiotas que eles pegam. Ah Carol, mas andar no meio de um monte de homem 

é coisa do quê? De puta ou lésbica. Só você que não sabia? Tá todo mundo falando! 

Ainda bem que você, Aline, não tem tempo pra essas coisas. Nunca vi menina boa 

assim... Só estuda, só tem amiga menina, frequenta a igreja, vai casar virgem, com o 

primeiro namorado, só depois de formada. Se depois de casada, como o Senhor 

ordenou, vocês quiserem tirar fotos pra apimentar a relação, tudo bem, né? Dentro dos 

laços sagrados de confiança do casamento é diferente, não é como essas piranhas que 

saem se expondo em público! O moço da assistência técnica achou as fotos e publicou 

na internet... Já sabe o que você é né, Aline? Uma puta! Uma piranha que envergonhou 

a família, ainda por cima. Os amigos do teu pai estão batendo punheta nesse momento 

com a tua foto, Aline. Você é uma puta! Que vergonha! Nunca imaginei... Antes fosse 

um muro pichado na adolescência, Aline! Você não cai nessa né, Fernanda? Imagina, 

tirar foto pelada ou fazer vídeo... Hahaha Tá pedindo, né? Você é mãe de família, nem 

pensa nessas baixarias. Vive para os filhos e o marido! Nem precisa trabalhar... Soube 

escolher um homem bom. Até que, depois de 12 anos, o casamento desaba porque 

você deixou de ser interessante. Simplesmente seu marido se apaixonou por outra 

mais bonita, independente e que usa batom vermelho (coisa que ele sempre reclamou 

que você usasse). O motivo do término? Não importa! Divorciada e mãe solteira é o 

que, Fernanda? Puta, óbvio! Para os outros, você deve ter feito algo muito ruim para 

um homem desses não te querer mais! As amigas não vão querer você perto dos 

maridos delas, né? Com razão! Se vocês, Juliana, Mariana, Carol, Aline e Fernanda, 

ao menos se espelhassem na dona Maria... Uma viúva, 63 anos de pura dedicação para 

a família e para o trabalho, que hoje agradece à Deus a morte do marido, pois vivia 

sendo espancada... Nunca soube o que era prazer, na vida! Acorda às 5 da manhã, 

todos os dias, pra trabalhar pra sustentar filhos e netos e nem tempo pra vaidade tem! 

                                                           
160 Fonte: https://www.facebook.com/sociedaderacionalista/posts/677014378975742 
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Mas dona Maria sabe... A beleza da mulher é a sua virtude, né? Mas, voltando do 

trabalho, tarde da noite e exausta, dona Maria foi estuprada... Se vocês, Juliana, 

Mariana, Carol, Aline e Fernanda, se espelhassem na dona Maria... Ainda sim seriam 

putas! Será mesmo que dona Maria estava vindo do serviço, às 4h da madrugada? 

Mulher que anda essa hora na rua e com esse tipo de jeans é o que? Puta! Tem que se 

orientar! Devia estar se oferecendo pro estuprador! E você, que está lendo? É, já foi 

ou ainda vai ser? Não se espante quando te chamarem de puta! Todas somos, fomos 

ou seremos... Infelizmente, essa é a sociedade de merda em que vivemos. Por isso, 

faça o que te der vontade, na hora que te der vontade; pois fazendo ou não, na boca 

dos hipócritas você é, já foi, ou será uma puta!" Juliana Wallauer161 

 

 O texto é de Juliana Wallauer, uma jornalista que, em parceria com a Cris Bartis, 

criaram o podcast do B9 chamado Mamilos. Nele as duas comentam todas as sextas-feiras, 

recebem convidados para debater os temas mais compartilhados na internet durante a semana. 

Em 19/10/2016 elas já contavam com 116 posts.162  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
161 Conferir em: http://adilsonrodrigo.blogspot.com.br/2015/12/tudo-puta.html. O texto original encontra-se no link: 

http://www.b9.com.br/58999/podcasts/mamilos/mamilos-31-manda-nudes-boechat-taylor-swift-e-fator-

previdenciario/. A partir do 38min.  

 
162 VER MAMILOS 31. Conferir em: <https://www.b9.com.br/>. Acesso em: 28/07/2019. É um programa de 

áudio. Elas se autodeclaram feministas.  

 

https://www.b9.com.br/
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6 CAPÍTULOS NA HISTÓRIA ANTIFEMINISTA E ANTIGÊNERO: 

PERSONAGENS E CENAS 

          

        Este capítulo foi um desdobramento do anterior. Tratei aqui de demarcar alguns 

dos personagens centrais no debate antifeminista e antigênero no Brasil: Ana Campagnolo, 

eleita deputada federal em 2018; Sara Winter, uma mulher que se diz liberta do feminismo, uma 

“ex feminista” (ficará claro em seguida o uso das aspas); Jair Messias Bolsonaro, atual 

presidente da república; Marisa Lobo, que se considera como a referência no Brasil no que 

tange à “ideologia de gênero”, além de Olavo de Carvalho, um autointitulado intelectual de 

direita. Por fim, as expressões do antifeminismo na internet, a partir de páginas antifeministas.   

 

6.1 Ana Caroline Campagnolo 

 

A notícia “Professora de história antifeminista processa orientadora por 

perseguição” (31/03/2017), foi uma legenda muito veiculada no site Uol. No caso figuram duas 

personagens principais: uma aluna do curso de mestrado em História da Udesc, uma 

universidade pública do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis, Ana Caroline 

Campagnolo, de 26 anos de idade à época, selecionada em 2013 (cuja dissertação de mestrado 

intitulava-se: “Virgindade e família: mudança de costumes e o papel da mulher percebido 

através da análise de discursos em inquéritos policiais de Chapecó”), e a sua até então 

orientadora da dissertação, a professora Marlene de Fáveri, por sua experiência com a 

ministração da disciplina “História e relações de gênero”.  

Instituto de Estudos de Gênero da Universidade Federal de Santa Catarina e o 

Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior e a Associação Nacional 

de História saíram publicamente em defesa de Marlene.163  

Anna tem 28 anos de idade, é professora de historia, afirma-se como uma mulher 

cristã, “antifrágil”, antimarxista e antifeminista. É apoiadora do Movimento Escola Sem 

Partido.  

                                                           
163 - Veja mais em https://educacao.uol.com.br/noticias/2017/03/31/professora-de-historia-antifeminista-processa-

orientadora-por-perseguicao.htm?cmpid=copiaecola. Escrito por Aline Torres.  
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A aluna acusava a professora de ter sido discriminada por ser “antifeminista e 

cristã” e solicitava na Justiça de Santa Catarina uma indenização de mais de 17 mil reais desde 

julho de 2016. Do lado de Ana entraram em seu apoio os grupos favoráveis ao Escola Sem 

Partido. Da professora, importantes entidades de ensino superior. Ana leciona História em 

escolas de Chapecó, oeste de Santa Catarina desde 2010. Classifica sua família como “[...] 

conservadora e religiosa, mas que nunca se opôs a estudar ideologias que não são suas" [grifos 

nossos].  

A aluna conta com uma página no facebook que já possui 34 mil seguidores desde 

que sua questão se tornou polêmica nacional. Ana afirma que seus colegas de mestrado 

começaram a entrar em sua página e comentar com a professora que seus comentários eram 

machistas e preconceituosos. A professora, então, buscou a aluna por e-mail para dialogar sobre 

as suas posições.  

Ana é responsável por frases polêmicas, tais como: "toda vez que uma mulher é 

empoderada, a civilização é enfoderada". Afirma também, dentre outras coisas, que o 

feminismo só faz merda e que o voto feminino é irrelevante ou também que “Mulheres gostam 

de apanhar”. Seu canal é vlogoteca.com  

Ana afirma: "Não estou processando a professora Marlene por ela ser feminista. 

São três os meus motivos. A intimidação velada, a humilhação que passei e a tentativa sutil de 

me prejudicar me dando uma nota inferior a que eu merecia, que consegui aumentar com 

recurso [grifos meus]”164  

A pedido da orientadora, Ana foi desligada da cátedra de História e Relações de 

Gênero, em 2014. Ela disse que, sem opção, foi obrigada a aceitar trabalhar com violência 

urbana, tema com o qual não tinha afinidade. "Nenhuma orientadora feminista me aceitou.”165  

Ela mantem um site pessoal no qual polemiza nas redes sociais. Uma de suas 

polêmicas que também chegou à Justiça, foi incitar alunos a filmarem os professores que 

manifestassem opções politico-partidarias ou ideológicas. Contudo, perdeu a causa na 

                                                           
164 - Veja mais em https://educacao.uol.com.br/noticias/2017/03/31/professora-de-historia-antifeminista-processa-

orientadora-por-perseguicao.htm?cmpid=copiaecola.  

165 - Veja mais em https://educacao.uol.com.br/noticias/2017/03/31/professora-de-historia-antifeminista-processa-

orientadora-por-perseguicao.htm?cmpid=copiaecola 
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Justiça.166. por fim, Ana lançou sua candidatura a deputada estadual pelo PSL em Santa Catarina 

e conquistou com 34.825 votos.  

 

6.2 Jair Messias Bolsonaro 

 

Segundo El País (2018), Bolsonaro saiu de Eldorado, interior de São Paulo, aos 18 

anos de idade. Trata-se de um capitão reformado do Exercito brasileiro. Em sua cidade 

interiorana, um caso chamou a atenção dos moradores, a passagem de Carlos Lamarca pela 

cidade, em 1970, deixando um policial morto. Chamara a atenção do adolescente, Bolsonaro, 

que tinha 15 anos de idade. Já dizia, à época, que iria alistar-se no Exercito. O pai? Dentista 

prático. Uma família de seis filhos. Seu amigo, Gilmar Alves, foi um grande parceiro, com 

quem vendia peixes com o fito de realizar seu sonho de entrar para as Forças Armadas, pois 

Bolsonaro precisaria ter dinheiro e estudo. Tentava influenciar o amigo para também ir para o 

Exercito e já nutria, segundo o amigo, desejo de ser presidente do Brasil. A amizade dos dois 

se rompeu após, em uma entrevista, Bolsonaro afirmar que o amigo era gay.  

Bolsonaro entrou na escola de cadetes da cidade de Resende, no Rio de Janeiro, nos 

anos 70. Em 2009, já como deputado federal, em seu gabinete estampava uma frase em alusão 

aos familiares que buscavam os restos mortais de seus familiares mortos na ditadura militar. A 

frase dizia: “Quem procura osso é cachorro.”.  

Um dos primeiros episódios que o deixou conhecido foi uma carta à revista Veja, 

em 1986, em que reclamava dos baixos salários dos militares, que acabava por incentivar muitos 

deles a deixarem a Academia. Em represália ao texto publicado na revista, foi detido por 15 

dias, respondendo a processo militar por indisciplina.  

Um grupo de oficiais sob seu comando elaborou o plano “Beco sem saída”. Que 

consistia em explodir bombas de baixa potencia em quarteis e academias militares no sentido 

de protestar contra os baixos salários. O tribunal militar absolveu-o em 1988, mas precisou 

deixar o Exercito e acabou por mirar na politica. Contudo, ele nega a operação.  

                                                           
166 https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/eleicoes/2018/noticia/2018/12/17/deputada-eleita-ana-caroline-
campagnolo-psl-tem-contas-reprovadas-pelo-tre-sc.ghtml 
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Sua carreira politica começou como vereador do Rio de Janeiro nas eleições 

municipais de 1988. Dois anos depois conseguiria o mandato de deputado federal pelo rio de 

Janeiro. Tendo permanecido por mais seis mandatos.  

No congresso ficou conhecido pelas suas polemicas entrevistas. Em 1990, numa 

delas, criticava as privatizaoes do governo FHC. Na mesma entrevista chegou a declarar que 

este presidente deveria ter sido fuzilado pela ditadura. Afirmava também que o regime militar 

havia errado ao não matar mais de 30.000 pessoas e que apenas uma guerra civil e não o voto, 

resolveria a situação brasileira. A mesma entrevista foi mote da campanha de Haddad em 2018. 

Nesta, recortes da entrevista eram lançadas em sua propaganda eleitoral.  

Além disso, tornou-se conhecido por defender grupos policiais violentos, ser 

defensor da pena de morte, partidário da redução da maioridade penal e da legalização do porte 

de armas.  

Embora exerça o cargo de deputado federal há 28 anos, em todos os anos de 

deputado federal conseguira aprovar apenas duas propostas. Sendo elas: uma em que aplica 

imposto sobre produtos industrializados também aos produtos de tecnologia e em outra para 

autorizar a utilização de comprimido para curar o câncer.  

Transitou em sete partidos diferentes. Durante a carreira como deputado federal, 

foram 190 projetos de lei apresentados à Camara dos Deputados. 32% destes estavam 

relacionados aos militares, 25% à segurança pública, 3 a assuntos econômicos, 2 à saúde e um 

sobre educação.  

Ficou conhecido por combater o que ele chama de kit gay. Termo usado para referir-

se a material supostamente distribuído em escolas e que estimulariam a homossexualidade entre 

crianças. Era um projeto parlamentar criado por ONGs, sob tutela do Ministerio da Educação, 

no qual o ministro era Haddad, atual candidato presidenciável. O projeto visava lutar contra a 

homofobia nas escolas. Foi rejeitado, contudo, pela pressão exercida pela igreja evangélica.  

Ficou também conhecido pela polemica envolvendo Maria do Rosario. Os dois 

davam entrevistas na Câmara dos Deputados, quando entraram em uma discussão na qual Maria 

do Rosário o chamou de estuprador e ele retrucou dizendo que ela não merecia ser estuprada.  

Também ficou conhecido pela afirmação de ser favorável ao controle de natalidade 

da população mais pobre.  
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Três de seus cinco filhos também ingressaram na carreira politica. Flavio 

Bolsonaro, deputado estadual e senador pelo rio de Janeiro. Eduardo Bolsonaro, deputado 

federal de São Paulo (reeleito). Carlos Bolsonaro, vereador pelo Rio de Janeiro.  

Não esteve por muito tempo ligado aos quadros de corrupção. Algumas faltas, 

contudo, são apontadas: uso de auxilio moradia tendo residência própria. Não explica o próprio 

patrimônio e dos filhos.  

Da sua vida pessoal, casou três vezes, tendo filhos gerados de todas as uniões.  

Lançou sua candidatura a presidente da republica em 2018. Tendo como vice o 

general Mourao. Seu lema de campanha: “Brasil acima de tudo. Deus acima de todos.”.  

Na seção: “Planos de campanha”: sobre impostos, redução da carga tributariae 

aumento da receita destinada aos municípios”. Imprensa: contra regulação ou controle social 

de mídia. (p. 7). Ministérios: reduzir os 29 ministerios existentes (p. 17). Presídios: prender e 

deixar na cadeia quem tiver cometido crimes, acabar com progressão de pena e saída 

temporária(p. 32). Segurança: tolerância zero com o crime (p. 10) e redução da maioridade 

penal (p. 32). Sindicatos: contra a obrigatoriedade do imposto sindical (p. 64). Drogas: combate 

à ideologia de liberação irrestrita de drogas ilícitas (p. 26). Ditaduras socialistas: deixar de 

louvar ditaduras assassinas socialistas (p. 79). Agronegócio: segurança no campopoliticas para 

consolidar mercado interno, abrir novos mercados internos... constituição: respeito e obediência 

à CF. (p. 6).  

Seu perfil tem 7 milhoes de seguidores. No facebook. Sua pagina estreou nas 

manifestações de 2013. De acordo com o Instituto Datafolha, 66% dos eleitores brasileiros 

consomem e compartilham notícias e vídeos sobre políticos por meio dessa rede. (BENITES, 

BETIM e BECKER, 2018)167.  

 

 

 

                                                           
167 Vida e ascensão de Bolsonaro. Afonso Benites, Felipe Betim, Fernanda Becker, Regiane Oliveira, Talita 

Bedinelli e Tom C. Avendaño. Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/19/politica/1539969259_171085.html?fbclid=IwAR3wnhfktTeeRqnTny

zx5gFplcEJCeNa2c0aB_LPcvx3fxs2M1S8z6kDxk8. Acesso em 27/10/2018.  
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6.3 Marisa Lobo168 

 

          Marisa Lobo é psicóloga, mas teve seu registro no Conselho Regional de 

Psicologia (CRP) cassado algumas vezes por promover, supostamente, uma “cura gay”. 

Psicóloga Clínica, formada em 1996, pela universidade Tuiuti do Paraná, pós graduada em 

saúde mental (especialização), com curso de extensão em sexualidade humana, dependência 

química, cursos de entrevista motivacional, psicossomática, psicodiagnóstico, psicoterapia 

breve, arte terapia, bibliodrama,  aconselhamento Pastoral e Teologia. Estagiou, a convite do 

Governo dos Estados Unidos da América, na Mont Sinai Hospital, em New York, na Divisão 

Internacional de Atenção Primária a Saúde. Ministra cursos e palestras e possui experiência de 

mais de 16 anos em clinica e Dependência Química. Realizou estudos sobre depressão infantil, 

violência e abuso sexual na infância, depressão, vícios e suas consequências. Marisa Lobo e seu 

esposo Jôfran e são membros a Igreja Batista do Bacacheri de Curitiba.  

            Em seu site pessoal afirma que é assessora voluntária da Frente Parlamentar 

Evangélica. Desde 2010 tem oferecido consultorias a deputados federais no sentido de 

denunciar projetos de lei que, segundo consta em seu site pessoal, tem por fim acabar com a 

família brasileira. 

     Afirma também ser ser do Ministerio Psicologia Cristã. Ainda nessa seção 

esclarece: 

 

Você sabe o que reorientação sexual? É o que estão tentando implantar no Brasil. 

Mas como? Através de leis que estão em andamento no Congresso Nacional. 1 – 

Ideologia de Gênero. É criar as crianças sem papéis sexuais definidos: menino como 

se não fosse menino, e menina como se não fosse menina. Querem que seja tudo 

igual.  É o que estão querendo impor nas escolas deste país. E nós não podemos deixar 

isso acontecer. 2. Fim do Dia dos Pais e Dia das Mães. Em Curitiba tem escola que 

comemorou o Dia da Família no lugar do Dia das Mães. Em São Paulo o prefeito 

instituiu o Dia do “Cuidador”. Querem acabar com a família no seu sentido mais 

profundo – de união entre os pais e os filhos. 3. Sexualização Precoce. Sabe o que 

isso significa? Querem baixar a maioridade sexual para 12 anos, uma idade em que a 

criança não tem como se defender dos abusos. Se isso acontecer, será uma porta aberta 

para a pedofilia. Quem vai proteger nossas crianças do abuso sexual? 4. Legalização 

das drogas. Os brasileiros não aceitam, mas os políticos não estão nem aí para o povo. 

Desde que criou a campanha MaconhaNão, em 2008, Marisa Lobo vem denunciando 

todas as tentativas para legalizar as drogas no Brasil. 

  

                                                           
168 Os dados aqui dispostos foram coletados em seu site oficial: marisalobo.com.br, em 29/10/2016. Chama de 

“Ministério Marisa Lobo Franco Ferreira Alves”.  

 

http://marisalobo.com.br/denuncia-cartilhas-apoiadas-pelo-mec-estimulam-criancas-a-fazerem-sexo
http://youtu.be/r12Ei7C9ULM
http://youtu.be/r12Ei7C9ULM


289 
 

Vale ressaltar que uma familiar próxima de Marisa, teve seu primeiro contato com 

as drogas com a entrada no ensino superior. Marisa militava em torno de uma questão que 

também passava no cenário familiar. Continua sua apresentação pessoal no site: 

 

5. Prostituição como profissão. Existe um decreto presidencial para reconhecer os 

direitos trabalhistas dos profissionais do sexo. Isso mesmo... 

6. Legalização do Aborto. Marisa Lobo faz parte do Movimento Brasil Sem 

Aborto e há anos vem lutando contra a legalização desta prática no Brasil. 

7. Perseguição religiosa. Mas para que seja imposto tudo isso, eles tem que calar a 

igreja. Como? Criando leis. Querem nos taxar de homofóbicos. Dizer que somos 

contra os homossexuais. Mentira! A opção sexual é escolha do cidadão, da mesma 

forma a liberdade de culto e religião são direitos garantidos pela Constituição. Chega 

de mentiras! Acorda igreja!. 

 Por causa destas denuncias, junto aos Deputados Federais em Brasília, e por professar 

sua FÉ em DEUS nas redes sociais  é que o Conselho Regional de Psicologia do 

Paraná (CRP) cassou o registro profissional de Marisa. Agora querem calar ela.” 

Tem como apoiadores figuras como Silas Malafaia e Magno Malta.  

 

É casada com Jôfran Alves, e têm dois filhos. Sua página no facebook, contava com 

4.992 amigos e 68.835 seguidores.  

Tem os seguintes livros publicados: “Ideologia de gênero na educação: como essa 

doutrinação está sendo introduzida nas escolas e o que pode ser feito para proteger a criança e 

os pais” e também “Famílias em perigo: o que todos devem saber sobre a ideologia de gênero 

(2016)”, que tem na capa uma família tradicional (nuclear) branca – pai, mãe e dois filhos - 

caminhando num bosque e a imagem do retrato está quebrada. O livro é dividido em 22 

capítulos, com 319 páginas, que foi material para usos fartos nessa tese.  

Vinculada ao Partido Social Cristao (PSC). Ela é consultora do partido de forma 

voluntária. Participa de várias audiências publicas (em novembro de 2016 conta que já havia 

participado de 68 audiências públicas – diário de campo) em torno do aborto e do que chama 

de ideologia de gênero.  

O primeiro contato pessoalmente com Marisa deu-se em uma palestra que ela 

promoveu em uma igreja evangélica em Fortaleza, por sinal, a minha. Desde então, passou a 

participar de congressos promovidos na igreja para as mulheres.  

Dando início à sua palestra na igreja, apresenta-se como psicóloga, especialista em 

direitos humanos, faz parte do movimento pró-vida e é teóloga. (Diário de campo, 12/11/2016). 

http://marisalobo.com.br/prostituicao-infantil-cresce-no-brasil
http://marisalobo.com.br/perseguicao-religiosa-no-brasil-se-confirma-
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Apresenta-se também como uma cientista (no entanto, não existem pesquisas de pós-graduação 

sob sua autoria, conforme dados da plataforma lattes). 

 Ela é oriunda de uma igreja batista tradicional. É psicóloga desde 2010. Tem 

proximidade com todos aqueles que fazem parte do PSC, tais como Marco Feliciano e Silas 

Malafaia. Faz parte da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional.  

Diz-se ser perseguida pelo Conselho de Psicologia. Segundo ela, o Conselho 

ordenou que ela tirasse “[...] em 5 dias o que tinha de Deus nas redes sociais”. Nesse sentido 

esses personagens vao dando a entender às massas que a batalha é espiritual, que o problema é 

Deus e que “[...] a guerra é espiritual [...] o debate é com as ideias.” (Diario de campo. Palestra 

de Marisa Lobo sobre ideologia de gênero em 12/11/2016).  

Durante sua palestra, apareceram no local líderes do Endireita Fortaleza e uma 

vereadora ligada ao movimento, Priscila Costa. Alguns estavam caracterizados com a blusa do 

movimento.” (Diário de campo) 

Penso que há uma mistura perigosa entre Bíblia e Códigos de ética profissionais. A 

ideologia é transmitir a ideia de que os códigos profissionais são ateus. Há uma mistura perigosa 

entre exercício profissional e religioso. Em parte acredito que isso se explique pela 

mercantilização da educação. Muitos profissionais estão formados sem a mínima capacidade 

de exercer o oficio, sem elementos éticos profundos... ela afirmou “Meu código de vida é a 

Bíblia Sagrada.” (Diario de campo. Palestra Marisa Lobo.), quando foi ao Conselho prestar 

esclarecimentos.  

Durante a tarde da palestra disse que “O cabelo azul é o símbolo do lesbianismo.”. 

Cria cisões entre as feministas e as mulheres da igreja “Nós somos as coitadinhas na igreja”, 

mulheres que não seriam empoderadas e que precisariam do feminismo para isso. Contrapõe: 

“O poder que o mundo quer me dar não quero para mim.”. Defende, por sua vez, que uma 

mulher deva ser empoderada por Deus.  

Existem muitas pesquisadoras de gênero no âmbito da Teologia Feminista, tanto 

dentro da hierarquia das igrejas quanto da fora dela .  

Quando feministas falam ser empoderadas, são tidas por não saberem exatamente 

do que falam. Decerto que não podemos negar as diversas noções de empoderamento que 

surgem, como a explicitada acima, referente a Deus.  
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Empoderamento é um conceito que surge da práxis para a teoria. Foi, de fato, 

utilizado inicialmente por feministas e movimentos de base para, posteriormente ser teorizado. 

É um neologismo, pois a palavra não se encontra dicionarizada no Brasil. As feministas tem 

preferido esse termo ao invés de poder por duas razoes principais: a) traz o foco mais para 

oprimidos que para os opressões; b) traz uma noção de poder que capacita, de competência ao 

invés de dominação. Para as feministas significa: 

 

[...] o processo de conquista da autonomia, da auto-determinação [...] O 

empoderamento das mulheres imlica, para nós, na libertação das amarras da opressão 

de gênero, da opressão patriarcal [...] para nós o objetivo maior do ‘empoderamento’ 

é destruir a ordem patriarcal vigente nas sociedades contemporâneas, além de 

assumirmos maior controle sobre nossos corpos, nossas vidas. (SARDENBERG, 

2012, p. 2) 

 

Há tanto o empoderamento individual quanto o coletivo. A noção não é consensual 

nos feminismos, pois há aquelas que entendem que o individual é individualista, tendo em vista 

focar nos aspectos cognitivos, de domínio e controle individual, sem relacionar-se comas 

estruturas maiores de poder da sociedade.  

Sarah Mosedale: a pessoa ou grupo deve ser desempoderada; b) ninguém empodera 

ninguém, pois é um ato auto-reflexivo, mas pode ser facilitado esse processo; c) é relativo à 

construção da autonomia e d) é processual, “[...] não existe um estagio de empoderamento 

absoluto [...]” (2012, p. 4).  

Ainda segundo Mosedale (2005), existem três dimensões do poder: a) poder sobre: 

referente à dominação; b) poder de dentro (auto-estima, auto-confiança); c) poder para: a 

capacidade de fazer algo “poder alarga os horizontes do que pode ser conquistado por uma 

pessoa, sem necessariamente estreitar, invadir, os limites de outra pessoa [...]” (p. 4); d) poder 

com, que se compartilha em ações coletivas.  

São grupos que sentem o prazer, sem nenhum desconforto, de se afirmarem como 

conservadores. Fazem uma distinção entre o que viria a ser conservador e de esquerda. “Somos 

conservadores, os defensores da família [...] De esquerda é libertário e de direita é conservador. 

De esquerda quer liberar drogas, sexo, rock n’roll.” (Diário de campo. Palestra Marisa Lobo) 

Conservadoras são aquelas que “[...] no sentido de preservar sua história, sua 

tradição, sua cultura e sua natureza biológica humana, e de conservar o modelo de conduta do 

amor ensinado pelo Deus a que servimos.” (MARISA LOBO, 2016, p. 290) 
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Precisamos deixar claro o que entendemos por conservador e conservadores. O que 

não queremos conservar? O que queremos de fato liberar?  

Na seção “Lutas”: Prevenção e enfrentamento às drogas, não à legalização!”, do 

seu site pessoal, “Prostituição não é profissão”, “Somos a favor da vida e contra qualquer forma 

de legalização do aborto”, “Projetos de lei vao impedir a implantação da ideologia de gênero 

nas escolas” “Você sabia que o Plano Nacional de Direitos Humanos (PNDH3) visa, entre 

outras coisas, a reorientação sexual da nossa Nação?” 

Em primeira instancia foi cassada seu registro profissional por 9 (nove) votos a 3 

(três). Contra-argumenta “Estudei 9 anos”.  

Quando estava decidida a desistir de sua “militância”, percebeu, em evento que 

ocorreu em Fortaleza, na Marcha pela Vida, a convite da família Girão, que  sua militância 

estava sendo reconhecida e decidiu continuar.  

Precisamos, então, pensar o que seria militância, ser militante, o que é movimento 

social e o que busca um movimento social. Urge pensar quando os termos não são pensados 

dentro de coletivos que pensam a emancipação humana. Urge-se repensar o termo quando 

movimentos de direita dao outros significados ao que antes tínhamos sobre movimento social.  

A novela das cartilhas, ela faz referencia a uma cartilha lançada pela OMS. Nesta, 

as crianças entre 0 a 4 anos teriam ótimo desempenho para desenvolver a homossexualidade. 

Já nas crianças de 12 a 15 anos o cristianismo seria um impedimento para o gozo saudável. Na 

cruzada contra essas cartilhas, ela diz que houveram so no Brasil 300.000 assinaturas.  

Afirma-se, sem pudor, ser “contra cotas [...] a favor de cotas sociais.” Ou que: as 

“religiões de matriz africana não é cultura”. Critica o politicamente correto, pois o Ministerio 

Publico so vai considerar religião em 2014.  

Para dar maior embasamento ao que diz, afirma que a ciência comunga com a ideia 

de que a ideia de ideologia de gênero é uma farsa. Diz: “Estamos vivendo uma ditadura 

ideológica de gênero.”. (Diário de campo) 

Em sua palestra, ao final entrou na discussão sobre o feminismo. Afirmou que em 

debate com uma feminista disse “Sou do lar, recatada [...] Foi Deus que me empoderou.”. Há 

uma crítica voraz ao empoderamento feminista, conclamando as mulheres a serem, na verdade, 

empoderadas por Deus. Disse que as feministas divulgavam a ideia de que “A mulher que é 
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recatada e do lar não presta. Elas tem que se empoderar, ser macho. [...] Marxismo cultural.” 

(Diário de campo) 

Segundo Marisa Lobo (2016), “[...] A mulher cristã não deve aceitar ser 

empoderada segundo o conceito feminista, porque o poder pertence a Deus (Sl 62.11).” (p. 

255). O verdadeiro empoderamento seria dado por Deus e não pelo feminismo.  

O ideal da mulher cristã é construído: “A mulher cristã jamais foi oprimida. (...) Ela 

não envolve em contendas com o movimento feminista para ser respeitada, muito menos com 

politica publica.” (p. 257). Chega a ser contraditório que haja, então, ela, a estar frequentemente 

nos bancos da politica defendendo suas teses.  

Contou durante a palestra que constavam contra ela 5 (cinco) processos: Jean 

Willys, Gleise Hoffman, 2 (dois) gays e o do conseho de psicologia.  

A ditadura de gênero pretenderia, segundo ela, “Desconstruir Deus através da 

desconstrução da família tradicional através da ideologia de que os homem não é homem e 

mulher não é mulher.” (Diário de campo).  

 

Conclamou estudantes que estavam terminando suas respectivas graduações a se 

levantarem de suas cadeiras e pediu que escrevessem em seus trabalhos de conclusão 

de curso assuntos relacionados à fé cristã. Segundo ela, as universidades estão 

impregnadas de movimentos desconstrucionistas:  “Falem da disforia de gênero que 

isso provoca. Falem da família tradicional. [...] deve haver um ministério dentro das 

igrejas para trabalhar com essas pessoas que fazem universidade. Nos estamos 

vivendo uma onda conservadora e temos que aproveitar isso [...] eleger candidatos 

[...] juízes [...]. (Diário de campo. Palestra Marisa Lobo. 12/11/2016) 

 

Ao som arranhado de teoria ‘qer’, ela segue seu discurso, sem sequer saber pronunciar 

o nome do que se pretende explicar. Procura chocar as pessoas pelas imagens de uma 

mulher gato, um homem dragão, uma mulher trans gay dragão e, por fim, o ator Buck 

Angel e a atriz Thamy Miranda”. A reação dos presentes é de terror. Senhoras idosas, 

mulheres jovens se chocam com o que veem: homens grávidos, mulheres vestidas de 

homens e homens vestidos de mulheres em relacionamentos supostamente 

heterossexuais. Casos como o da modelo Lea T servem de paradigma para mostrar 

como a ideologia de gênero não dá certo, como provoca sofrimento e arrependimento 

nas pessoas que optam pela cirurgia de mudança de sexo e, o mais salutar, é diabólico. 

Apresenta o dado de que 82% das pessoas que fizeram ressignificação de gênero 

tentaram o suicídio. O que mais esses dados dizem? Justifica seu argumento pelas vias 

cientificas, de que isso é classificado no CID – 10 como um ‘transtorno de identidade 

de genero’. A intolerância está do lado de cá, das feministas e dos grupos LGBTIs, 

que afirmam as coisas e “Nós temos que aceitar.”. Afirma que a ideologia de gênero 

‘não defende a mulher. Ela defende o ser mulher e ser mulher é ser homem”. (Palestra 

sobre ideologia de gênero em Fortaleza em 12/11/2016) 
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Despentes traz uma resposta plausível: 

 

Querer ser um homem? Sou melhor do que isso. Não dou a mínima para o pênis. Não 

dou a mínima para a barba e para a testosterona, tenho tudo que preciso em termos de 

agressividade e coragem. Mas é claro que quero tudo, como um homem, num mundo 

de homens, quero desafiar a lei. frontalmente. Sem intermediários, sem pedir 

desculpa. Quermo mais do que o que me foi prometido no inicio. Não quero que me 

calem. Não quero que me expliquem o que posso fazer. Naoq uero que me abram a 

carne para aumentar o peito. Não quero ter um corpo de menininha longilínea no 

momento em que chego perto dos quarenta anos. Não vou fugir do conflito para evitar 

revelar minha força ou perder minha feminilidade. (DESPENTES, 2016, p. 117) 

 

O livro Famílias em perigo (2016) é da editora Central Gospel, que já publicou 

livros sobre a famigerada ideologia de gênero sob autoria do doutor Guilherme Schelb. Ele é 

um procurador geral da república e tem vários livros publicados, entre manuais direcionados ao 

professor sobre as leis, como o “Manual do professor: tudo o que a escola precisa saber sobre 

as leis e a justiça”; sobre a violência nas escolas, com manuais de como a família e os 

professores devam portar-se diante disso, como o “Conflitos e violência na escola – guia legal 

e prático para professores e família”; orientações para pais e professores para identificar casos 

em que crianças e adolescentes estejam inseridos em contextos criminosos, como o “Crianças 

e adolescentes: como investigar casos suspeitos”. Um deles é “Orientações sobre sexualidade 

infantil – limites e desafios”. Parte do resumo do livro no site diz: “É direito fundamental da 

criança, desde seu nascimento, ser respeitada, preservada e educada conforme sua identidade 

biológica de sexo. O combate a preconceitos ou discriminação injusta não pode servir de 

pretexto para a violação de direitos da criança.”.  

Supostamente pautados em sociólogos, doutores, pesquisadores, justificam o fato 

da teoria de gênero ser uma ideologia. Silas dá argumento de autoridade sobre seu discurso, 

tanto citando o procurador acima, quanto citando a socióloga alemã Gabriele Kuby que diz: “A 

ideologia de gênero é a mais radical rebelião contra Deus que é possível: o ser humano não 

aceita que é criado homem e mulher, e por isso diz: “Eu decido! Esta é a minha liberdade!” – 

contra a experiência, contra a Natureza, contra a Razão, contra a ciência!”. (p. 6).   

 Gabriele Kuby: 169 estudou sociologia em Berlim e Konstanz. Também é mestra. 

No livro “My way para Maria: a partir do poder da fé viva”, ela conta seu processo de conversão 

ao protestantismo. Dentre seus livros que atacam o que chama de ideologia de gênero e 

revolução sexual, destacam-se: “A revolução sexual mundial: a destruição da liberdade em 

                                                           
169 Dados extraídos do seu site pessoal (http://www.gabriele-kuby.de/person-und-werk/person-und-werk/). 

http://www.gabriele-kuby.de/person-und-werk/person-und-werk/
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nome da liberdade” (2012); “Socialização da educação: um caminho para o novo gênero das 

pessoas” (2007); “A revolução de gênero: o relativismo em ação” (2006); “Surto por amor: para 

os jovens, o futuro queer” (2004). 

Salta aos olhos que um tema aparentemente tão local, a onda conservadora contra 

o feminismo e seu produto, o gênero, seja algo tão ocidental, rondando vários países do 

Ocidente.  

Familias (2016) é prefaciado pelo pastor Silas Malafaia com o título “Essa tal de 

ideologia de gênero”, onde ele explica que “A ideologia de gênero, em outras palavras, a 

ideologia da ausência de sexo, afirma que a criança nasce sem um sexo definido.” (p. 5). E faz 

o apelo aos leitores: “Quando, prezado leitor, prezada leitora, uma criança nasce como fruto do 

amor de vocês, não deve ser considerada do sexo masculino ou do sexo feminino.” (p. 5).   

Em um país com poucos leitores e leitoras, poderíamos nos perguntar qual a 

repercussão real desses discursos. O problema é que eles estão no Congresso Nacional, nas 

Assembleias Legislativas, nas Câmaras Municipais, nas igrejas, na televisão lançando seu 

veneno e suas inverdades.  

As igrejas deixaram de ser locais apenas para pregar uma fé, um Evangelho, mas 

também para promover discursos com forte teor político. Tanto é que se valem de editoras como 

a Central Gospel para lançar suas ideias e palestras nas igrejas.  

Esses discursos criam uma sensação de pânico e de que a ideia é acabar com a igreja 

de Cristo na Terra, pois, como afirma Silas categoricamente, a ideologia de gênero é diabólica: 

“Poucas vezes tenho visto o diabo atacar a família com tanta fúria como tem feito com essa tal 

ideologia de gênero. Na Europa, já existem escolas para crianças onde não se pode chamar o 

aluno de menina ou menino.” (p. 5). A mensagem chega a ser apocalíptica: “[...] um projeto de 

construção de uma Nova Ordem Mundial.” (p. 32). Marisa Lobo, durante sua palestra na igreja, 

afirmou que existem escolas na Alemanha em que os pais são presos por questionarem a 

metodologia que tenta introduzir a discussão de gênero nas escolas.  

Justificam ainda conforme a Bíblia sagrada, citando Gênesis, versículo 27, 

concluindo que “Deus é contrário à ideologia de gênero; é inimigo dela.” (p. 5). Afirmam que 

a ideologia de gênero permite a compreensão de que não existem apenas dois gêneros, como 

Deus criou, e sim múltiplos gêneros. Finaliza Silas: “Deus é contrário à ideologia de gênero; é 

inimigo dela.” (p. 6) 
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Finda o seu prefácio profetizando que “ela no futuro não terá nem nome nem futuro. 

Será uma ‘superada fulana de tal’. Prevalecerá o bom senso, a vontade da sociedade e a Verdade 

da Palavra de Deus.” (p. 6).  

Esses discursos misturam códigos de ética profissionais com a Bíblia Sagrada; 

exercício profissional com evangelização; política com religião; Bíblia com ciência; Deus com 

ciência; discursos que, a priori, teriam fundamentação científica com ciência. Dá-se uma mescla 

perigosa entre esses núcleos de discurso.  

Marisa também palestra em DVDs intitulados da seguinte forma: Desconstrução 

familiar: família tradicional em risco”; “Ditadura ideológica de gênero: desconstruindo a 

família tradicional”, dentre outros sobre sexualidade, relacionamentos, papel da mulher.  

Marisa Lobo, Ana Paula Valadão adotam discursos distanciados de suas práticas de 

vida. Ora, são mulheres que tem, cada uma, suas profissões, viajam o país inteiro e o mundo 

por conta de seus ofícios, dando shows, fazendo palestras, consultorias e pregações. Como 

seriam, pois, “do lar”?  

 

6.4 Olavo de Carvalho: o autointitulado intelectual aclamado pela direita 

 

O jornal El País (2018) refere-se a ele como um intelectual ignorado nas 

universidades brasileiras e como uma figura folclórica da direita nas redes sociais. Trata-se de 

uma figura que tomou visibilidade nacional com as redes sociais, pois comumente coloca vídeos 

nos quais reflete sobre o Brasil em seu site pessoal. Seus vídeos são comumente veiculados 

pelos principais círculos de direita brasileira através das redes sociais desses grupos.  

Apresenta-se e é apresentado pelos grupos de direita como um filósofo (embora sua 

formação acadêmica não seja comprovada) de 71 anos de idade, que chegou a indicar dois 

ministros no novo governo de Bolsonaro: Ernesto Araújo, Ministério de Relações Exteriores e 

Ricardo Vélez Rodrigues, para o Ministério da Educação. Um dos primeiros vídeos após o 

resultado das eleições em que Bolsonaro conquista o cargo de Presidente da República, o atual 

presidente aparece com a Blíbia e um livro de Olavo de Carvalho sobre a mesa. Os filhos de 

Bolsonaro já chegaram, inclusive, a participar de vídeos ao lado de Olavo. Isso mostra a estreita 

relação entre movimentos de direita e o governo atual. Não reside no Brasil e sim nos Estados 

Unidos. É de lá que ministra vários cursos de Filosofia em seu site pessoal. Alvaro Bianchi, 
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professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp), avalia que a narrativa filosófica apresentada por Carvalho [...]se mostra persuasiva 

e eficaz por abordar "os medos e as inseguranças do homem comum perante as transformações 

do mundo contemporâneo." (COLETTA, 2018) 

Segundo Secches (2018), em artigo publicado na Folha de São Paulo, chegou a 

estudar na Conpefil (Conjunto de Pesquisa Filosófica) na Pontifícia Universidade Catolica do 

Riode Janeiro, não tendo completado o curso. Possui canal no youtube, criado em 2015, tem 

mais de 500 mil inscritos e ao menos 10 milhoes de visualizações. Afirma que seus vídeos são 

modos de “enfrentar a morte da cultura brasileira”. Seus alvos principais: a imprensa, a 

universidade e o cenário cultural. Afirma que esses espaços tornaram-se locais de doutrinação.  

Segundo o site Catraca Livre (2019)170, informa que não tem curso superior pois 

abadonou a escola na 4ª série do ensino fundamental (equivalente hoje à 8ª série do ensino 

fundamental).  

Segundo a BBC (2016)171, Olavo não reside no Brasil e sim nos Estados Unidos. 

Amante de armas. Faz transmissões quase diárias em seu site oficial com cursos de filosofia. 

Tem cerca de 500 mil seguidores nas redes sociais. Nascido em Campinas, em São Paulo. 

Nunca concluiu um curso universitário.  

Produziu 18 livros, entre eles o mais conhecido, O mínimo que você precisa saber 

para não ser um idiota (ano), comumente encontrado nos salões e cafés dos encontros de direita 

em que estive presente. Muitos conservadores carregavam o livro a tiracolo nesses eventos.  

 Figura como personagem central do documentário O Jardim das Aflições (2017), 

veiculado pelo grupo de direita pesquisado aqui na tese. O documentário foi promovido e 

reproduzido em várias universidades brasileiras através de movimentos de direita, inclusive na 

Universidade Federal do Ceará. Reuniu muitos estudantes de direita aqui e liderados pelo 

Endireita Fortaleza.  

Seu perfil no facebook chegava, até então, a 543.000 mil seguidores. Dentre suas 

afirmações polêmicas na internet, diz que: classificou o fascismo de "variante do movimento 

socialistas" e afirmou que "ideologia de gênero, abortismo e gayzismo" são parte de uma 

                                                           
170 Mais informações em: https://catracalivre.com.br/colunas/dimenstein/guru-de-bolsonaro-abandonou-escola-

na-8a-serie-do-fundamental/. Acesso em 02/06/2019.  
171 Disponível em: <https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/um-otimo-perfil-de-olavo-de-

carvalho-feito-pela-bbc-brasil/>. Acesso em 02/06/2019.  

https://catracalivre.com.br/colunas/dimenstein/guru-de-bolsonaro-abandonou-escola-na-8a-serie-do-fundamental/
https://catracalivre.com.br/colunas/dimenstein/guru-de-bolsonaro-abandonou-escola-na-8a-serie-do-fundamental/
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/um-otimo-perfil-de-olavo-de-carvalho-feito-pela-bbc-brasil/
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/um-otimo-perfil-de-olavo-de-carvalho-feito-pela-bbc-brasil/
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"revolução cultural" coordenada por esquerdistas. Além disso, “Carvalho publicou em suas 

redes sociais uma mensagem na qual afirmava que Fernando Haddad, candidato do PT que 

acabou derrotado, fez em um livro apologia à prática do incesto. O conteúdo da postagem, 

posteriormente apagada por Carvalho, foi considerado mentiroso por sites de checagem de 

informações no Brasil.” (COLLETA, 2018) 

Para Olavo, o avanço da esquerda no Brasil teria acontecido após o golpe militar de 

1964, a partir da inserção do pensamento de Antonio Gramsci. Ele costuma apresentar-se entre 

quem o apoia como uma “mente que se rebelou contra um suposto monopólio do pensamento 

de esquerda na imprensa e na academia brasileira” (COLLETA, 2018). Ao afirmar-me como 

feminista na entrevista que realizei com os líderes do Endireita Fortaleza, contra-argumentaram 

“Você não é feminista!”. Frisaram, logo após o argumento “Você já leu o livro O mínimo que 

precisa saber para não ser um idiota”? no sentido de que eu seria uma das idiotas úteis no Brasil 

atualmente.  

No texto “Breve história do machismo”, do livro “O mínimo que você precisa saber 

para não ser um idiota (2013)” (indicado, inclusive, pelos representantes do movimento que 

falei acima), ele vomita sua aversão ao feminismo, seu machismo, sua misoginia de forma crua. 

Num texto cheio de ironias, a intenção é afirmar que o mundo se fez com o trabalho duro dos 

homens enquanto as frívolas mulheres ficaram com a parte mais fraca, menos importante, 

menos trabalhosa do mundo.  

Em curtíssimos parágrafos ele vai da era de neanderthal até o mundo 

contemporâneo, o que já é de se estranhar para um leitor mais cuidadoso. Foram os homens que 

domaram as feras na era primeva do mundo, plantaram e colheram, caçavam, foram para a 

guerra, estiveram em cruzadas, desbravaram os revoltos mares nas expedições marítimas, 

enfrentaram os nativos. A história vista sob um ângulo totalmente superficial. A história que 

clama por heróis. Enfim, o trabalho pesado da história foi deles. Às mulheres couberam a parte 

frívola do mundo, como ler livrinhos fúteis. Mas, que mulher? Que mulheres liam? Quem eram 

as que não liam? Por que umas liam e outras não? Liam aonde? No interior de suas alcovas ou 

nas grandes bibliotecas das universidades? Tinham acesso à universidade? Se não, por que não?  

Eram eles que estavam à frente das cruzadas? Mas, por que as cruzadas se faziam 

necessárias? Qual foi seu real motor político? Quem intelectualmente estava à frente do 

empreendimento cruzadístico? Quem foram as pessoas mortas na Inquisição? Por que 

torturavam, queimavam pessoas? Quem mais foi queimado? 
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Se meu trabalho doméstico é tão frívolo assim, por que todo o clamor para que eu 

o faça? Para que eu o cumpra? Para que eu retorne ao lar? Para que eu me dedique aos meus 

filhos, meu marido e minha casa?  

O machismo, então, seria uma criação? O machismo de que se fala no texto, na 

verdade, seria a bravura do homem que enfrentou o mundo. Feministas teriam invertido o 

sentido do machismo. Foi o machismo que criou e desenvolveu o mundo.  

A questão não é troca de lugar, de tomada de posição, de quem tem mais força 

física, se homens ou mulheres. As questões que devem ser colocadas são: que ideias explicam 

que mulheres fossem chamadas ao trabalho fora do lar durante os períodos de guerra? Que 

ideologia é essa que as chama novamente ao lar? Já não são mais necessárias? Que mulheres 

foram chamadas ao mercado de trabalho no período entreguerras? E aquelas mulheres que há 

muito trabalhavam, como as escravas? Por que incomoda estudar sobre a mulher ou buscar lhe 

viabilizar mais direitos? Por que incomoda que mulheres estudem e trabalhem? Por que 

mulheres saem em defesa de quem parece ser seu próprio algoz?   

Mais uma vez me deparo com a paranoia do “mito da democracia de gênero” sendo 

estilhaçado no mundo: tudo estava bem até as feministas chatas, mimizentas, chegarem e 

mudarem o sentido das coisas. Mexeram onde não deveriam. Colocaram a mão no vespeiro.  

     Tudo caminhava bem até virem os historiadores e desvirtuarem a história da ditadura 

militar. Tudo caminhava bem até virem as feministas e darem um novo sentido ao machismo 

nosso de cada dia. Tudo estava bem até sociólogos fazerem todas essas perguntas indesejadas. 

As ciências humanas tornaram-se alvos. Um metier de fazer ciências humanas tornou-se alvo. 

Norbert Elias (1991)172 mencionou que o processo civilizador descreve um movimento 

pendular, de avanços e recuos, entre civilização e descivilização. No Brasil isso se expressa no 

período republicano (que vai de 1899 até os dias atuais, com alguns golpes ditatoriais) que 

transitou entre governos com forte apelo popular, como Getulio Vargas, João Goulart, sendo 

arrefecido pelo período militar (1964 a 1984), voltando à tona um novo governo popular, como 

o de Luis Inacio Lula da Silva e retomando a linha conservadora, Michel Temer e o então 

presidente da republica, Jair Bolsonaro.  

                                                           
172 ELIAS, Norbert. Conceitos sociológicos fundamentais. In: NEIBURG, Federico; WAIZBORT, Leopoldo. 

(Org.). Norbert Elias: escritos e ensaios 1 - Estado, processo, opinião pública. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 

v. 1. Também: ELIAS, N. A condição humana. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1991. 
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 6.5 Escola Sem Partido (ESP) 

 

A querela envolvendo a “ideologia de gênero com as crianças”. Segundo Marisa 

Lobo (2016),  

 

A ideologia de gênero advoga que as crianças não são diferentes, e sim que os pais, a 

família, a cultura, a escola as obriga a serem diferentes. A menina é obrigada pela 

cultura, pela religião, pela família a ‘ser’ menina, e o mesmo acontece com os 

meninos, ou seja, as diferenças externas e internas no corpo são ignoradas por essa 

ideologia social. (MARISA LOBO, 2016, p. 96) 

 

Ainda segundo Marisa Lobo (2016): “A proposta é não mais estabelecer distinção 

entre meninos e meninas, enxergando apenas uma criança que seria ‘de gênero neutro’. [...] 

Resumindo: a criança pode fazer sexo com menino, com menina, casar a três, não importa. Essa 

seria a noção de família.” (MARISA LOBO, 2016, p. 97) 

No ano de 2015 uma das questões do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

fazia referência à Simone de Beauvoir e ao feminismo. O tema da redação da prova também foi 

relacionado à mulher: a violência contra a mulher. Isso gerou uma série de manifestações e 

críticas à prova. O discurso da oposição do governo na esfera política dizia que o governo estaria 

realizando uma doutrinação marxista e gayzista: 

 

Figura XIV – Publicação de Jair Bolsonaro sobre questão do ENEM 
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Fonte: Notícias do site G1173 

 

Quem conhece a fundo a obra de Simone, pode perceber facilmente que a autora 

não queria com isso dizer que crianças não nascessem com pênis ou vaginas, a intenção não era 

anular o biológico. A proposta era pensar que o “ser mulher” é algo mais construído e moldado 

pela cultura do que propriamente biológico. Não existe uma genética que predefina que seremos 

necessariamente mães, esposas e donas de casa.  

Paralela à polêmica questão do ENEM, houve uma tentativa de descredibilização 

da autora Simone de Beauvoir. Ela foi chamada de “Pedófila”, por assinar uma petição que 

diminuía a idade para consentimento de relação sexual. Também foi chamada de nazista por ter 

trabalhado numa empresa vinculada ao nazismo. Também foi descredibilizada pelo seu 

envolvimento com Jean Paul-Sartre, como uma mulher promíscua. Após a prova do ENEM o 

site Wikipédia recebeu diversas (des)contribuições sobre a vida e obra de Simone. O site teve 

que suspender a parte de Simone porque estava sendo alvo de uma profunda deturpação da 

autora. Nas próximas sessões discutiremos, então, os nós do conflito de forma mais 

pormenorizada.  

                                                           
173 Disponível em: http://g1.globo.com/educacao/enem/2015/noticia/2015/10/deputados-bolsonaro-e-feliciano-

acusam-enem-de-doutrinacao.html.  Acesso em 16/04/2016.  
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As provas do ENEM de 2015 foram impregnadas dessa doutrinação ideológica 

política partidária de esquerda e de gênero. [...] As questões das provas denunciaram 

que não apenas professores, mãos o governo, por meio do MEC, instrumentaliza essa 

ideologia. (MARISA LOBO, 2016, p. 159) 

 

Dentre as questões mencionadas como doutrinadoras, está a questão 26, na qual a 

obra de Thomas Hobbes, Leviatã (ano?), um clássico da ciência politica, é visto como 

doutrinação de gênero. É marisa lobo que afirma isso.  

Outras questões como a 34, na qual Nietzsche, em Crítica Moderna. Também a 

questão 40, a obra de Max Weber. A questão 42, na qual é contemplada Simone de Beauvoir. 

“Outras questões envolvendo as religiões e a desconstrução do criacionismo foram temas de 

prova, portanto o conteúdo curricular mostra claramente a tentativa de sugestionar os alunos 

contra sua fé e sua moral.” (MARISA LOBO, 2016, p. 160). Então a ideia seria não deixar 

disponíveis ao adolescente como a ciência explica o mundo e a criação dele?  

Teríamos, como “ideólogos de gênero”, como alvo as crianças, enquanto teóricos 

de gênero feministas, através da escola: “Os defensores dessa ideologia chegaram à conclusão 

de que a escola, então, seria a melhor maneira de alcançarem seus objetivos, porque lá, longe 

dos pais , da família e de sua religião, podem reprogramar o que é ‘ser’um menino e uma 

menina.” (MARISA LOBO, 2016, p. 98) 

Ela faz o resgate de alguns estudos dentro da neurobiologia para provar como as 

diferenças sexuais, mesmo a nível de psique, são saudáveis e naturais. Para isso se vale de 

autoras como Carrie Paecher, em Meninos e meninas (2009). Também de Roberto Barberena 

Graña, autor do livro Transtornos de Identidade de gênero na infância (2009). Ela firma seu 

argumento de que pessoas que não se identificam de acordo com seu respectivo sexo sofreriam 

de um transtorno de identidade de gênero. 

Os nossos argumentos são usados contra nós: “[...] se o gênero é apenas uma 

construção social, pode ser mudado; a criança que se diz ‘trans’ pode estar acompanhando a 

moda e vivendo apenas um desajuste, possível de ser simbolizado e corrigido.” (MARISA 

LOBO, 2016, p. 101) 

Para provar como a ideologia é um projeto de “reengenharia social”, que utiliza 

crianças como “cobaias sociais” (p. 102), cita um exemplo também citado por Mazza durante 

sua palestra, o do psicólogo e sexologista neo-zelandês John Money. O titulo que introduz o 
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debate no capítulo é “Capítulo 9. A experiência catastrófica de um psicólogo com a ideologia 

de gênero”.  

Segundo ela, o caso envolvendo o médico Money seria todo baseado na ideologia 

de gênero, que “castrou e torturou um menino de 2 anos”, o David Reimer, levando-o ao 

suicídio após a experiência de gênero. O sexologista teria obrigado um menino de 2 anos de 

idade a transformar-se em menina a fim de comprovar que o gênero é socialmente construído e 

não determinado pelo corpo, os genitais. O caso ocorreu em Winnipeg, Manitoba e envolveu 

dois irmãos gêmeos, David e Brian. David havia nascido com o sexo masculino. Após uma 

preocupação dos pais dos garotos que, à época tinham apenas 6 meses de vida, sobre o modo 

diferente como urinavam, os meninos foram diagnosticados com fimose e encaminhados à 

circuncisão com apenas 8 meses de idade. O médico urologista responsável por fazer o 

procedimento, usando um método não convencional, acabou por produzir um dano no pênis de 

Bruce (nome de nascimento de David). Já Brian não apresentou problemas, pois a fimose 

desapareceu com o tempo.  

Os garotos passaram por diversos experimentos nas mãos do sexologista, tais como 

o irmão encenar psocições sexuais com Bruce na posição que seria atrelada a uma mulher. O 

caso é documentado no livro As nature made him: the boy who was raised as a girl (ano??). O 

caso também é comentado por Judith Butler no livro Desfazendo gênero (2004) no capitulo 

“Fazendo justiça a alguém: mudança de sexo e alegorias da transexualidade”. 

É desse psicólogo que seria creditada a expressão “papel de gênero” (gender role), 

cunhada em 1955 e que significa “[...] tudo o que a pessoa diz ou faz para evidenciar a si mesma 

como garoto ou homem, como garota ou mulher, respectivamente. Isso inclui, mas não é restrito 

a, sexualidade, no senso de erotismo.” (MARISA LOBO, 2016, p. 108) 

Uma das pautas em questão é até que ponto vai o Estado. O público e o privado 

misturam-se no ambiente escolar. Há muitas experiências de ordem privada na escola. Sendo 

assim, a escola teria uma responsabilidade com essas experiências.174 Através do CONAE, 

pelos programas Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e Programa Nacional 

Biblioteca da Escola (PNBE), haveria uma tentativa de implantação de discussões de livros 

                                                           
174 Questoes suscitadas após live no facebook do candidato a governador Ailton Lopes do PSOL com Helena 

Vieira sobre o tema “ideologia de gênero” no dia 31/10/2017.  
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didáticos para crianças que discutissem gênero e sexualidade. O MEC também foi demonizado 

como a instituição responsável pela produção e distribuição de inúmeras cartilhas discorrendo 

sobre sexo na infanica, homossexualidade, etc.  

Estamos transformando as crianças e adolescentes em seres idiotizados, como se 

não pudessem pensar por si mesmos, seres altamente sugestionáveis. No entanto, a própria 

noção de infância e adolescência são criações da modernidade.  

 

[...] não cabe à escola transmitir conteúdos sobre ideologias, orientação sexual, 

conceitos morais ou religiosos às crianças e aos adolescentes, pois esse é o dever dos 

pais, o qual, aliás além de amparado pela Carta Magna, é assegurado no Pacto San 

José, do qual o Brasil é signatário. (MARISA LOBO, 2016, p. 136-137) 

  

A escola estaria entrando num domínio exclusivo dos pais. (MARISA LOBO, 

2016).  

Por que a família é tida como o lado mais frágil da questão? Sem possibilidades de 

agencia? Estaríamos igualmente preocupados com os valores que as famílias tem construído 

para crianças e adolescentes? Estaríamos também preocupados com o que os alunos tem levado 

para a escola? 

 Muitos advogam serem os protetores da família e das crianças que chamam de 

“nossas”: “Pais e filhos, sociedade, professores, profissionais e Igreja unidos em amor à 

infância, para que nossas crianças não sejam vitimas e massa de manobra dessa doutrinação 

sexual.” (MARISA LOBO, 2016, p. 149).  

A instituição que tem sido alvo preferencial da crítica da ideologia de gênero é o 

MEC, como produtor de cartilhas que ensinariam crianças e adolescentes a homossexualidade, 

a masturbação, no que chamam de “doutrinação ideológica de gênero” (MARISA LOBO, 2016, 

p. 144).  

Dentre as produções do MEC estariam a indicação de livros infantis, dentre eles, 

apontados por Marisa Lobo (2016): O fado padrinho, o bruxo afilhado e outras coisinhas mais, 

de Anna Claudia Ramos (2009); Olivia tem dois papais (2010), de Márcia Leite e da mesma 

autora Do jeito que a gente é (2009); Meus dois papais, de Walcyr Carrasco (2010); A história 

de Júlia e sua sombra de menino (2011), de Christian Bruel, Anne Galland e Anne Bozellec; 

Meu amigo Jim (1996), de Kitty Crowther; Ceci tem pipi? (1998), de Thierry Lenain; Olivia 
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não quer ser princesa (2014), de Ian Falconer; Amor entre meninas (2006), de Shirley Souza; 

Tal pai, tal filho (2010), de Georgina Martins; Tenho dos papais (2015), de Bela Bordeaux; 

Mamãe nunca me contou (2003), de Babette Cole. A doutrinação do MEC pulverizar-se-ia em 

diversas ações e disciplinas: aulas de Biologia, de Português, Redação, História (o filme Guerra 

do Fogo apresentado pela Marisa Lobo...mães que denunciaram a escola porque no filme havia 

cenas de sexo que foram apresentadas a 80 crianças de duas classes da 5ª série do Ensino 

Fundamental do colégio estadual Noêmia Bueno do Valle. O filme teria a classificação 

indicativa para 14 anos de idade., atividades extraclasse.)  

Reaparece a linguagem do “subversivo”, tão comum à ditadura militar de 1964. São 

rotulados como “textos subversivos” (MARISA LOBO, 2016, p. 143), o próprio feminismo é 

visto como subversivo. O capítulo 18 do livro de Marisa indica isso: “Feminismo subversivo e 

promoção da ideologia de gênero” (p. 228) 

Segundo Marisa Lobo, “Os conhecimentos transmitidos no ambiente em que vivem 

e na igreja que frequentam são essenciais para formar cidadãos seguros, que não se deixam 

influenciar por falsas doutrinas.” (MARISA LOBO, 2016, p. 149) 

Amparados na questão da doutrinação ideológica de gênero, nasce o projeto escola 

sem partido. O Ministério da Educação, sob pressão da Bancada Religiosa no Congresso 

Nacional, alterou o texto final da Base Nacional Comum Curricular, na qual se baseiam todos 

parâmetros de ensino das escolas públicas e particulares do país. Já havia sido entregue um 

texto no dia 04/04 à imprensa, sendo este mesmo alterado no e apresentado sua nova versão 

dias depois. A parte alterada tratava, justamente, dos termos que se relacionassem à identidade 

d gênero, orientação sexual. Antes o texto dizia:  

 

Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade 

humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética) e a necessidade de respeitar, 

valorizar e acolher a diversidade de indivíduos, sem preconceitos baseados nas 

diferenças de sexo, de identidade de gênero e de orientação sexual 

 

Após as modificações a partir da pressão de grupos conservadores o mesmo trecho 

ficou da seguinte forma: “[...] sem preconceitos baseados nas diferenças de gênero”. Antes de 

ocorrer a mudança, o então presidente da República, Michel Temer, havia se reunido com 

alguns parlamentares ligados à bancadas religiosas, ruralistas e militares, a Frente Parlamentar 

Evangélica no Palácio do Planalto. Em ofício remetido a Temer, assinado pelos presidentes da 

frente evangélica e a da família, lideradas pelos pastores Hidezaku Takayama (PSC-PR) e Alan 
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Rick (PRB-AC), além do vice da bancada católica, Flavinho (PSB-SP), os parlamentares 

solicitavam: “[...] que foram pedir-lhe a não legalização do aborto e das drogas, o fim da 

‘ideologia de gênero nas cartilhas dos nossos filhos’ e o ‘não uso do mesmo banheiro para 

ambos os sexos’.”  

Alan é ligado à Igreja Batista do Acre. Sentindo-se vitorioso com as mudanças 

processadas no documento, afirmou à Folha:175 que se sentia vitorioso com o “apagão” 

ideológico que puderam promover. “Defendo os princípios que a sociedade me cobra. Os pais 

não querem ver seus filhos doutrinados.”.  

No mesmo ofício também constava que era absurda “[..] a pedagogia que busca 

importar uma teoria com base sociológica que desconsidera a realidade biológica das crianças 

e adolescentes”.  

 

 

Figura XV – O MBL celebrou as mudanças 

                                 

                                                           
175 Para compartilhar esse conteúdo, por favor utilize o link 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/04/1873511-bancada-evangelica-celebra-retirada-de-questao-de-

genero-de-base-curricular.shtml?cmpid=twfolha 
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Fonte: Escreva Lola Escreva176 

 

Marco Feliciano também celebrou as mudanças e que o governo tenha sido 

favorável às mudanças: “[...] os pais poderão descansar, pois o Estado não vai interferir na 

educação de seus filhos.”.177. Marisa Lobo, numa passagem pelo aeroporto, encontra o ministro 

da Saúde e o sauda com um dos seus livros sobre ideologia de gênero.  

 

 

 

 

Figura XVI – Marisa Lobo com o Ministro da Educação 

                                                           
176 Conferir fonte em: http://escrevalolaescreva.blogspot.com.br/2017/04/sai-ideologia-de-genero-entra-

ideologia.html 

177 Bancada Evangélica celebra a retirada dos termos da Base: 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/04/1873511-bancada-evangelica-celebra-retirada-de-questao-de-

genero-de-base-curricular.shtml?cmpid=twfolha 

 

http://escrevalolaescreva.blogspot.com.br/2017/04/sai-ideologia-de-genero-entra-ideologia.html
http://escrevalolaescreva.blogspot.com.br/2017/04/sai-ideologia-de-genero-entra-ideologia.html
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Fonte: Twitter e Instagram de Lola 

 

A Base é composta por quatro áreas de conhecimento, sendo elas: Matemática; 

Ciencias da Natureza; Linguagens (língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa) e 

Ciencias Humanas (geografia e história). Sociologia, após a primeira grande reforma do ensino 

médio, passa a ser uma disciplina mesclada nas demais. O ensino religioso, que a Constituição 

de 1988 considerava como algo facultativo nas escolas, caberá a cada Estado, municípios e 

escolas privadas decidir. Isto dá uma margem de manobra maior para que deputados e 

vereadores possam manejar essas questões.  
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Para dialogar e, de certa forma, responder ao que chamam de ideologia de gênero 

com as crianças e adolescentes, discutir-se-á aqui um livro publicado pela editora Companhia 

das Letras (2016) de autoria de Chimamanda, uma feminista negra. Para educar crianças 

feministas: um manifesto.  

O livro é uma espécie de carta escrita à filha de uma grande amida da autora que 

acabara de nascer. Nele constam 15 (quinze) recomendações à menina que nasceu. A primeira, 

ser uma pessoa completa, não definida apenas pela maternidade. Ao comentar a recomendação 

afirma “Isso de supermulher não existe” (p. 16), pois segundo ela mulheres podem e devem 

pedir ajuda. Também podem permitir-se falhar. Na segunda recomendação, afirma que os 

papéis de gênero são totalmente absurdos. Questiona o fato de cozinhar ser teste de boa esposa, 

ora “Saber cozinhar não é algo que vem pré-instalado na vagina. Cozinhar se aprende.” (p. 22). 

É uma habilidade que pode ser aprendida por homens e mulheres.  

Na terceira recomendação, critica o “feminismo leve”, ou seja, uma igualdade 

feminina condicional. Para ela, se é feminista ou não. “Ou você acredita na plena igualdade 

entre homens e mulheres ou não.” (p. 29). As feministas leves conseguem defender a lógica do 

homem como cabeça, o que dirige, superiores. 

Sugere que a amiga ensine à filha o gosto pelos livros. Também a questionar a 

linguagem, sendo esta repositório para preconceitos, crenças e pressupostos. Casamento não 

seria algo que deva ser inspirado nas meninas para que elas possam aspirá-lo. Fala também que 

o cavalheirismo tem como premissa a fragilidade feminina.  

Na sétima recomendação, sugere que a recém-mae não fale de casamento como 

uma realização. Isso não quer dizer, por outro lado, que um casamento possa ser apenas infeliz, 

pois pode ser as duas coisas. O problema é que meninas são educadas a colocar muito valor no 

casamento e meninos não.  

Chimamanda também fala à amiga para não ensinar a filha a preocupar-se em 

agradar os outros e sim ser ela mesma, exercer plenamente sua personalidade. Meninas são 

instruídas a agradar demais aos outros, serem boazinhas e até mesmo fingidas. A consequência 

mais catastrófica vai expressar-se em pensar os “[...] sentimentos dos seus agressores. Que 

outras pessoas não gostem de você tudo bem, outras pessoas gostarão.” (s.p.)  As mulheres 

também poder ser sujeitos que também gostam ou desgostam.  
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Chimamanda também fala sobre o senso de identidade. Para que a garota valorize 

as raízes culturais das mulheres Igbo. Entenda que a resistência dos africanos e negros e tenha 

orgulho da historia africana e da diáspora negra.  

Na decima recomendação, pede para que ela esteja atenta às atividades e a própria 

aparência. Cria-la como feminista não é rejeitar a feminilidade, pois feminismo e feminilidade 

na são excludentes. Aparência não está relacionada à moral. A forma como as pessoas se vestem 

é questão de gosto, não tem relação com a moral. Não associar o cabelo à dor e questionar a 

ideia do “bem ajeitado” quando se fala em cabelo, pois sugere uma noção, um padrão a ser 

seguido.  

A autora também fala em questionar o uso da Biologia como razão para normas 

sociais. Além disso, conversar sobre sexo desde cedo, pois o sexo tem consequências físicas e 

emocionais. Além de tudo, o corpo dela é dela. A vida adulta deve ser o melhor para viver esse 

momento.  

No decimo terceiro ponto da carta, fala que os romances vao acontecer e é 

importante dar apoio à filha. Amar não é apenas se doar, mas também pegar, receber. No 

penúltimo ponto, ao ensinar sobre opressão, não converter oprimidos em santos. Mulheres não 

são moralmente superiores aos homens, pois a maldade e a bondade são verdades para ambos. 

Além disso, existem mulheres que odeiam outras mulheres e a misoginia pode ser feminina. 

Por fim, ensinar sobre a diferença como algo comum, normal. Não atribuir valor à diferença. 

Não universalidade suas experiências pessoais.   

As mudanças ou diagnósticos que as discussões de gênero trazem para a educação 

não se trata de um simples trânsito dos meninos para o universo das meninas, tanto menos o 

contrário. Vamos dar os brinquedos das meninas para os meninos e vice-versa. Um simples 

trânsito seria apenas colocar meninas em condições de subjugamento de meninos. Seria apenas 

coloca-las em situação de poder em relação aos meninos.  

O problema não está nem nas diferenças. As diferenças devem ser aceitáveis. O 

mundo é diverso, heterogêneo, afinal. O problema está no oposto das criações que geram 

diversos conflitos interpessoais.  

As brincadeiras de criança são ensaios da vida adulta. Há problemas, por exemplo, 

na falta de possibilidades que são dadas às meninas. Brincar de carrinhos é construir uma vida 

autônoma no futuro. Bonecas serão transformadas em bebês. Carrinhos transformados em 
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veículos motorizados. Pratinhos, panelinhas, vassourinhas transformadas em vida doméstica, 

trabalho doméstico.  

Brincar de bonecas desenvolve senso de responsabilidade, cuidado, afeto. 

Brincadeiras de casinha desenvolvem habilidades necessárias à administração do trabalho 

doméstico no futuro. Não há problema no azul e no rosa. O problema está na oposição em que 

essas criações são feitas. Quando meninas são educadas para serem fiéis, para o casamento, a 

maternidade, o afeto. No oposto, meninos são educados para serem predadores de mulheres, 

não se apegarem, não demonstrarem sentimento, certamente isso trará infindáveis conflitos para 

a vida adulta, nos casamentos e relacionamentos em geral.  

A menina que foi educada para ter o casamento como um objetivo importante na 

vida vai, geralmente deparar-se com o cara que não quer se apegar. As mulheres são educadas 

a desenvolver a dimensão dos afetos. Os homens, a não demonstrarem afeto. Mulheres serão 

mães e pais terão noção muito estreita de paternidade, sem vínculos, sem cuidado.  

Pensemos em soluções para casamentos e relacionamentos mais felizes. Feministas 

os propõem de um lado, conservadores de outro. Nem uma proposta nem outra irão dissipar os 

conflitos, mas podem ser saídas mais positivas para relacionamentos mais saudáveis.  

Impossível é falar de uma narrativa única no feminismo atualmente. Há feministas 

que concordem que uma educação homogênea e neutra seria a solução. Há aquelas, porém, que 

não querem abandonar sua fé.  

Conservadores buscam o domínio sobre a criação dos próprios filhos, “meus filhos, 

minhas regras”, afirmou uma antifeminista líder de um grupo conservador pesquisado na tese, 

parafraseando e ironizando um lema feminista. Feministas também. Os caminhos é que são 

totalmente diferentes. Aqueles buscam sentidos nos valores tradicionais do único modelo de 

família (pai, mae e filhos), a heterossexualidade, a maternidade. Para os outros existem outras 

configurações familiares, além da tradicional, outros tipos de orientação sexual possíveis, a 

maternidade também como fardo e como algo que não é um determinismo biológico para a 

mulher. Fala-se, aqui, da maternidade aprendida. No fim, o horizonte parece ser o mesmo. A 

criação dos filhos do modo como queiram criá-los.  

O Estado não pode ser considerado esse ser absoluto que administra todo o lar. Há 

limites para a ingerência do Estado na vida das pessoas, das famílias. Contudo, há limites 
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também para a ingerência das famílias na educação dos filhos. O limite, no meu entender, é a 

violência. Pais não podem estar autorizados oficialmente a agredir e abusar de seus filhos.  

A despeito de muitos estudiosos referirem-se a esse e outros “movimentos” como 

movimentos, não se entende aqui como movimentos, posto que o sentido não é para frente e 

sim um caminhar para trás. Denomina-se aqui este e outros movimentos como anti-

movimentos.  

Falar de movimentos sociais é desvirtuar a noção clássica que se tinha até então de 

movimentos. Também desvirtua-se a noção de luta também, pois luta, segundo Marcia Tiburi 

(2018), “[...] nos diz de um bom afeto, de algo que nos anima, inspira e instiga. Luta é ação do 

desejo que nos politiza. Luta é o nome próprio da ação politica, ela mesma uma ação poética, 

no sentido de criação de uma obra.” (p. 54). 

O movimento Escola Sem Partido data sua criação de 2004. Seu coordenador é o 

procurador de São Paulo, Miguel Nagib. É apresentado como uma iniciativa de pais e estudantes 

que estariam preocupados com o que consideram “[...] um alto grau de contaminação político-

ideológica das escolas e universidades brasileiras.” (AMORIM e SALEJ, 2016, p. 33). Afirma-

se, contudo, como um movimento não-ideologico. Segundo o MESP: 

 

[...] a pretexto de transmitir aos alunos ‘uma visão critica’ da realidade, um exercito 

organizado de miliantes travestidos de professores prevalece-se da liberdade de 

cátedra e da cortina de segredo das salas de aula para impingir-lhes a sua própria visão 

de mundo. MESP, s.d. apud AMORIM e SALEJ, 2016)  

 

A nível local, cearense, explodiram vários casos evidenciados em redes sociais de 

vereadores e deputados antigenero de professores que estariam supostamente usando de sua 

função para a doutrinação. Um dos casos aconteceu envolvendo um professor e um aluno da 

rede pública e chamou atenção nas redes sociais com a hashtag #ProfessorEuclidesAgride. Na 

cena, uma sala de aula lotada e uma discussão entre professor e aluno é filmada por vários 

destes. Discutem eles sobre eleições e o professor fala ao aluno que se refere ao Bolsonaro 

“Você aprendeu isso com o policial imbecil ou o pastorzinho vagabundo da sua igreja?”. O 

aluno é retirado de sala pelo professor e sob o afã de uma sala de aula enlouquecida. O caso 

gerou uma ação de queixa-crime na superintendência da Policia Federal sob a responsabilidade 

de uma vereadora conservadora de Fortaleza.  
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O segundo caso acontece na rede pública também, em que o professor é fotografado 

com a blusa “Eleição sem Lula é golpe.”. Repercute também nas mesmas redes sociais de 

vereadoras como Priscila Costa.  

O MESP e seus adeptos convocam a comunidade escolar e os pais dos alunos a 

agirem contra a suposta doutrinação em sala de aula. Define-se o MESP como uma associação 

informal, sem fins lucrativos, sem qualquer vinculação politico-partidária e ideológica que 

lutaria contra qualquer espécie de doutrinação que estaria assolando o sistema educacional 

brasileiro.  

Os objetivos principais do MESP seriam: 1) desinfetar e desmonopolizar politica e 

ideologicamente as escolas. 2) garantir respeito à integridade intelectual e moral dos estudantes. 

3) garantir respeito ao direito dos pais de dar aos seus filhos a educação moral que esteja de 

acordo com suas próprias convicções. Também propõem-se a: 1) apoiar iniciativas de pais e 

estudantes condizentes com sua bandeira. 2) orientar pais e estudantes no enfrentamento da 

instrumentalização do ensino para fins politico-ideologicos e partidários. 3) oferecer à 

comunidade escolar e ao publico em gerl analises criticas de livros didáticos e programas 

curriculares. 4) promover o debate e ampliar o nvel de conhecimento do publico sobre isso. 

(AMORIM e SALEJ, 2016, p. 33) 

O objetivo principal do MESP pode ser resumido na tentativa de incorporar seu 

programa à Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Como não conseguiu ainda seu 

intuito, existem vários projetos de lei nas três esferas (federal, estaduais e municipais) 

condizentes com os princípios do MESP. Nesses projetos constaria, logo nos primeiros artigos, 

os deveres dos professores que deveriam ser afixados na parede das salas de aula do ensino 

básico.  

No site do MESP, logo em sua página inicial, constam em destaque que deveres 

seriam esses: 

 

1) O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover 

os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferencias ideológicas, 

religiosas, moraispoliticas e partidárias. 

2) O professor não favorecerá ou prejudicará os alunos em razão de suas 

convicções politicas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas.  

3) O professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula nem 

incitará seus alunos a participar de manifestações , atos públicos e passeatas. 

4) Ao tratar de questões politicas, sócio-culturais e econômicas, o professor 

apresentará aos alunos, de forma justa – isto é, com a mesma profundidade e seriedade 

– as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. 
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5) O professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação 

moral que esteja de acordo com suas próprias convicções.  

6) O professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anterioressejam 

violados pela ação de terceiros detro da sala de aula. 178 

 

Baseiam seus argumentos, ainda, citando a Constituição Federal (1988), a 

Convenção americana sobre direitos humanos. Finaliza a página na internet com uma 

citação de Max Weber:  

 

Em uma sala de aula, a palavra é do professor, e os estudantes estão condenados ao 

silêncio. Impõem as circunstâncias que os alunos sejam obrigados a seguir os cursos 

de um professor, tendo em vista a futura carreira; e que ninguém dos presentes a uma 

sala de aula possa criticar o mestre. É imperdoável a um professor valer-se dessa 

situação para buscar incutir em seus discípulos as suas próprias concepções políticas, 

em vez de lhes ser útil, como é de seu dever, através da transmissão de conhecimento 

e de experiência cientifica. (WEBER, s.a., s.p.) 

 

Sim, porque os direitos humanos e a sociologia, outrora tao severamente 

criticados, em alguns casos são perfeitamente utilizáveis. O trecho acima de Max Weber 

consta no site oficial do anti-movimento. 

Segundo Nagib, “[...] a doutrinação é um abuso do direito que o professor faz, 

da liberdade de ensinar e de liberdade de consciência e de crença (que é inviolável)”. (Diário 

de campo. Palestra sobre Escola Sem Partido em Fortaleza, promovida por grupos 

conservadores em 2018). O militante disfarçado de professor, segundo ele, gosta de usar as 

palavras “combate ao preconceito”.  

Segundo ele, a doutrinação que estaria sendo realizada nas escolas também fere o 

principio da impessoalidade, pois o professor não poderia usar de seu cargo para promover 

preferencias politico-ideologicas. O estudante teria o direito de ser avaliado com avaliações 

estritamente acadêmicas. Aproveita-se da simpatia do aluno para isso.  

Dos 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, 14 Estados da federação com 

65 candidatos a vereador estariam alinhados ao MESP. Destes, 53, homens e 12 mulhres. 

(AMORIM e SALEJ, 2016) 

                                                           
178 Fonte: https://www.programaescolasempartido.org/ acesso em 25/04/2018.  

 

https://www.programaescolasempartido.org/
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Na câmara federal consta 1 PL 867/2015, de Izalci Lucas (PSDB). Senado a PL 

193/2016, do senador Magno Malta (Partido da Republica, o PR). No levantamento realizado 

em 2016, haviam iniciativas em 11 estados por deputados. São projetos de lei, mudanças nas 

leis orgânicas dos municípios, leis ordinárias). No Ceará figura o PL 273/2015, de autoria da 

pastora Silvana, vinculada ao PMDB. (AMORIM e SALEJ, 2016).  

O Plano Nacional de Educação (PNE) tem sido o alvo da luta dos ideólogos. Vários 

congressistas, parlamentares são os porta-vozes do que chamam de ideologia de gênero e 

barram a entrada da discussão nas escolas. Visto com desconfiança, o PNE é entendido como 

“[...] a grande arma para a doutrinação ideológica de gênero.” (MARISA LOBO, 2016, p. 122). 

O PNE é apenas um dos eixos das contrarreformas em curso no Brasil, pois temos o Escola sem 

partido e a reforma do ensino médio.  

O pensamento sobre ideologia de gênero e o conservador em geral coaduna-se com 

um formato de educação que prepare para o mercado de trabalho e não para a emancipação 

humana: “A escola deve servir aos cidadãos com o intuito de dar-lhes conhecimento suficiente 

capacitando-os para o mercado de trabalho, constituindo-se, então, o lugar de ensino e 

aprendizagem, jamais de doutrinação.” (MARISA LOBO, 2016, p. 137)  

A votação do PNE deu-se no Senado no ano de 2012 e na Camara dos Deputados 

em 2014, sendo gênero rejeitado nas duas casas legislativas.  

 

O FNE elaborou um texto referencia para ser discutido nos municípios e estados. 

Depois dessas etapas, o texto seguiu para discussão em nível nacional, por ocasião da 

Conferencia Nacional de Educação – CONAE/2014 – que aconteceu entre os dias 17 

a 21 de fevereiro de 2014 em Brasilia. A conferencia tee caráter deliberativo, de 

acordo com a Portaria nº 1.410. de 03 de dezembro de 2012. (MARISA LOBO, 2016, 

p. 123) 

 

Questiona-se, inclusive, o financiamento de pesquisas na área:  

 

No final da página 33 [em referencia ao documento do CONAE de 2014] e início da 

34, o 10º item da planilha de proposição trata do financiamento publico a pesquisa nas 

áreas relacionadas a etnia, raça, gênero e orientação sexual, entre outras. O que me 

espanta é que, quando se menciona a questão religiosa, o incentivo é par a pesquisa 

orientada à investigação da liberdade e diversidade religiosa. Ou seja, não deve haver 

incentivo a pesquisa relacionando a religião com a possibilidade de desenvolvimento 

social, a ressocialização e os laços de família, entre outros temas nesse sentido.” (p. 

125) 
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O movimento criou o modelo de notificação extrajudicial que pais podem utilizar 

caso percebam que seus filhos passam por tal tipo de doutrinação. O referido documento 

encontra-se em anexo no livro de Marisa Lobo (2016). Percebe-se, então, uma ligação entre 

todos esses discursos. Segundo ela,  “[...] as cartilhas parecem drogas: estão nas salas de aula 

viciando nossos filhos em desobedecer e questionar nossa autoridade.” (MARISA LOBO, 

2016, p. 142) 

Saltam aos olhos que tanto os projetos de lei, quanto as publicações brasileiras e 

traduções de autores antifeministas estrangeiros girem em torno de 2014 em diante.  

O MESP atua junto aos poderes executivo e legislativo nos três níveis de governo. 

Conta com o apoio politico de 23 partidos políticos. Reúnem em seu bojo pastores ou 

representantes de denominações religiosas protestantes ou católicas alidados a outras forças 

conservadores como latifundiários e defensores de armamentos. (AMORIM, e SALEJ, 2016). 

Apesar da discussão de gênero perpassar vários âmbitos do social, os ativistas 

antigenero centram sua ação na educação. Contudo, a luta é bem maior que uma mera proteção 

de crianças indefesas. Trata-se de uma luta politica.  

 

O que a luta contra a ‘ideologia de genero’ empreendida pelo MESP no campo do 

currículo visa é a redefiniçao do programa escolar, para impedir que vasto 

conhecimento produzido pelas ciências humanas seja difundido pelo ensino porque a 

abordagem desse conhecimento na escola poderia servir à reinvenção de mulheres e 

homens e ao questionamento da hierarquia social vigente que organiza as 

feminilidades e as masculinidades [...] querendo mesmo é evitar qualquer 

questionamento da percepção naturalizada dos papeis sexuais... sua ideia de 

neutralidade se baseia na ficcao de um conhecimento que não é situado socialmente. 

Toda produção de conhecimento parte de um local especifico [...] é procurar garantir 

que os meninos de hoje venham a ser os homens de outrora. (AMORIM,e SALEJ, 

2016, p. 38).  

 

O movimento Escola sem partido foi criado há 12 anos por um pai indignado com 

o professor de História da filha. O movimento ganhou protagonismo maior apenas em 2015. O 

projeto de lei é do deputado Rogerio Marinho, do PSD. Educadores, por sua vez, batizam o 

projeto de “Lei da Mordaça”.  

Volta-se os olhos para o professor, mais do que nunca. Se quer ensinar o professor 

como lecionar: “[...] o professor pode e deve ajudar o aluno, sendo um mediador no processo 

de ensino-aprendizagem, mas não pode pensar ou agir por ele.” (MARISA LOBO, 2016, p. 
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133). Segundo Nagib, “Professor não é pai, não é padre, não é pastor.” (Diário de campo de 

palestra promovida por grupos de direita sobre o ESP).  

O Escola Sem Partido funda-se na noção de que há uma doutrinação política e 

ideológica nas escolas e universidades brasileiras, tal doutrinação, teria como objetivos 

arregimentar crianças para a ” esquerda política”, perverter a “neutralidade da ciência” e se opor 

à “naturalidade da família tradicional”, implantando a ideologia de gênero nas escolas. É 

sobretudo com base nos argumentos acerca da ideologia de gênero que os defensores do Escola 

Sem Partido conseguem impor sua agenda à população em geral.179 

Ora,  

 

A ideia de uma doutrinação comunista não assusta aos mais simples e aos 

desinformados tanto quanto a ideia de que seus filhos estarão expostos a todo tipo de 

perversão sexual, confusão de gênero e não saberão mais o que vão ser. As pessoas se 

preocupam com seus filhos e aceitam estes discursos. [...] o dispositivo da ” ideologia 

de gênero” é um organismo completo, reúne sob o mesmo signo tanto o comunismo, 

o marxismo, a teoria queer, o feminismo radical, Butler, Marx e Beauvoir e tem sido 

um dos principais estandartes de avanço da direita. É muito mais fácil mover as 

pessoas contra um grupo que elas pensam querem fazer mal a seus filhos do que movê-

los por um debate econômico. Aquilo que chamam de ideologia de gênero se 
estrutura em distorções básicas: 1-) A distorção de que existe uma agenda 
internacional de destruição dos modelos tradicionais de família; 2-) A distorção de 
que o feminismo atual tem por objetivo a supremacia feminina ou ainda o fim da 
reprodução humana; 3-) A distorção de que o entendimento da homossexualidade 
como um dado da realidade, como a heterossexualidade, promoveria a destruição 
ou condenação da heterossexualidade; 4-) A distorção de que queremos confundir 
as crianças, dizendo que elas devem experimentar múltiplos gênero e múltiplas 
sexualidades.180 

 

6.6 Sara Winter 

 

 Sara Winter, hoje uma, senão a principal, figura pública que se volta contra os 

feminismos, dizendo-se uma “ex-feminista” ou liberta do feminismo, tem um histórico no 

mínimo questionável. No antigo Orkut ela participava de grupos como “Amo a Rota” e grupos 

neonazistas. Seu próprio nome artístico, Sara Winter, faz alusão a uma nazista.  

                                                           
179 Fonte: http://www.ssexbbox.com/2017/10/ideologia-de-genero-o-gatilho-do-panico/ 

180 http://www.ssexbbox.com/2017/10/ideologia-de-genero-o-gatilho-do-panico/ 

 

https://www.programaescolasempartido.org/
https://www.programaescolasempartido.org/
http://www.ssexbbox.com/2017/10/ideologia-de-genero-o-gatilho-do-panico/
http://www.ssexbbox.com/2017/10/ideologia-de-genero-o-gatilho-do-panico/
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Pouco se sabe sobre a personagem que Sara adota como nome artístico: Sarah 

Winter. Sabe-se apenas que nasceu em Domville-Taylor, em 1870 e morreu em 1944. Foi uma 

socialite nas décadas de 20 e 30, membro da Uniao Britanica de Fascistas  

Em uma de suas muitas falas polêmicas, chega a chamar seu filho de “XY”. Tem 

artigos (não-acadêmicos) publicados em sites, tais como: “O feminismo brasileiro não me 

representa mais”. Ainda: “Eu me arrependi de ter abortado e hoje pelo perdao” 

Criou, juntamente com duas outras amigas, o Movimento Pró-mulher que “[...] 

acolhe as mulheres que são ou não religiosas, que entendem ou não de política, mas que sentem 

vontade de lutar pelo fim da violência contra a mulher” (MARISA LOBO, 2016, p. 260) 

Sara participou do movimento Femen/Brazil, uma variante no país de um 

movimento que, segundo Moita (2013), teve origem ucraniana em 2008 com o fito de combater 

o turismo sexual e a prostituição no país. O grupo é marcado por suas performances, que 

mesclam teatro com política em suas ações. Suas atuações são quase sempre nuas e em espaços 

públicos. Alegam que essa forma de se mostrar visa chamar a atenção da mídia para as suas 

questões. Está presente em diversos países e aqui no Brasil foi fundado em 2012, sendo uma 

das frentes da Ucrânia. Teve uma rápida história no país, pois já em 2013 a filial brasileira foi 

desativada pela sede ucraniana, sob alegativas de desvio de dinheiro, no que as representantes 

brasileiras negam.  

O Femen sofre críticas tanto da mídia conservadora, quanto de ativistas feministas 

que discordam do uso da nudez e também de feministas que não veem no Femen um movimento 

dentro do feminismo. As ativistas do Femen defendem a ideia de uma suposta essência feminina 

que seria superior à dos homens. No entanto, essa ideia de uma suposta supremacia do sexo 

feminino sobre o masculino não vem com o Femen. Valerie Solanas, não aceita no cânone 

feminista, em Manifesto SCHUN (nome que levariam as ativistas da causa) (1967), afirma 

coisas do tipo: homens vem com cromossomo defeituoso, o Y, além de considerarem a 

aniquilação do sexo masculino pela superioridade feminina. É então que nasce a necessidade 

dentro do feminismo de situar o que seria o “femismo”, que seria o equiparado ao machismo. 

Sendo as teorias femistas também consideradas como antifeministas por advogarem uma 

superioridade do sexo feminino. (MOITA, 2013).   

Em pesquisa realizada por Moita (2013) no site do Femen Ucrania, as ativistas do 

Femen são classificadas como “soldadas ajustadas moral e fisicamente”, trazendo uma retórica 

do discurso militar. Entrar para o grupo não passa apenas pela vontade da mulher e sim por uma 
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seleção também que, dentre outras coisas, exige-se um “monoprotesto solitário” e a passagem 

por uma entrevista. Mesmo selecionadas, passam por uma espécie de treinamento, sendo 

definido à época por sara Winter como um “treinamento moral, psicológico e físico”. Nesse 

sentido é bem similar à proposta de Solanas, que também previa o treinamento de mulheres 

como soldadas em sua doutrina SCUM.  

O grupo, geralmente acusado de racismo, pois suas “soldadas” tem o estereótipo 

europeu: brancas e loiras. Seu ativismo escancara também o etnocentrismo ao direcionar suas 

ações às mulheres do Oriente Médio e também afirmando: Nós construiremos uma imagem 

nacional de feminilidade, maternidade e beleza”. (MOITA, 2013). Acusada de desvio de 

dinheiro, Sara acaba saindo do movimento. O Femen se considera um movimento 

“sextremista”. 

O título do livro de Sara expressa bem a tentativa de desvirtuamento do discurso 

feminista: Vadia, não! Sete vezes que fui traída pelo feminismo (2015). Com sete capítulos. 

Entende-se que é “[...] através do relato das dificuldades mais ‘pessoais’, as tensões e das 

contradições aparentemente mais estritamente subjetivas, geralmente se exprimem as estruturas 

mais profundas do mundo social e suas contradições. (BOURDIEU, 2012, p. 591) 

Na linha de Queiroz (1988), “[...] O indivíduo é também um fenômeno social.”. 

Além disso, entende-se que o individual pode muito em seus efeitos sociais. Ora, “[...] Mesmo 

as percepções mais distantes da realidade são ‘reais’ em suas consequências” (THOMAS apud 

BERTOUX, 2010, p. 35). Figuras públicas emergem como contrárias ao feminismo e ao que 

chamam de ideologia de gênero. Dentre elas, Sara Winter se destaca e faz coro a um conjunto 

de vozes, como os de Ana Paula Valadão e Marisa Lobo. Sendo “[...] esse o espírito da 

utilização das narrativas de vida em uma perspectiva etnossociológica: partir do particular para 

o geral.” (BERTOUX, 2010, p. 34) 

Seu discurso de “cura do feminismo” tem tido efeitos sociais, sendo difundido em 

vídeos por ela mesma nas redes sociais ou audiências públicas das quais participa sobre o tema 

do aborto. Além disso, reverbera nos discursos antifeministas de outros personagens do 

antimovimento. Coaduna-se, então, com o movimento antifeminista e a promessa de que é 

possível uma cura ao feminismo, sendo este uma doença, um mau social que, por sua vez, 

levaria a um caos social. Seu perfil também casa-se com o ideal de mulher que se tem vendido 

no Brasil: mãe, convertida às leis de Deus, defensora da vida, contra o aborto e a liberação da 

mulher, conservadora, de direita, alimentando a polarização no Brasil.  
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Além disso, seu discurso tem projeção nacional, pois é propalado em instituições 

como o Congresso Nacional, associado a partidos políticos como o Partido Social Cristão – 

PSC e figuras públicas de renome nacional. Aliás, sua imagem já nasce com projeção nacional: 

de uma “feminista” ligada a um “feminismo”181 internacional, o Femen.  

 Desse modo, escolhemos o seu livro, de natureza autobiográfica, no qual relata 

sua trajetória no “feminismo”, recobrindo parte de sua vida e ativismo, no sentido de avaliarmos 

o trânsito entre vozes solitárias e os efeitos sociais delas. A pequena narrativa de Sara no livro 

tem sido propagandeada por diversos movimentos de direita, para citar apenas um dos efeitos 

sociais que tem sua voz. Não tendo encontrado audiência dentro dos feminismos, encontra 

ressonância da sua voz em meios conservadores e antifeministas.  

O livro Vadia, não! Sete vezes em que fui traída pelo feminismo (2015), de autoria 

da própria Sara Winter, contem breves 50 páginas e 7 (sete) capítulos. Em cada capítulo entra 

em cena a figura de um “tipo de feminista” ou feminismo pelo qual se deparou em sua trajetória. 

Trata-se de uma narrativa de vida, pois há descrição, sob forma narrativa, de um fragmento da 

experiência vivida (BERTOUX, 2010).  

A primeira frase do seu livro é: “Por muito tempo pensei que não existiam homens 

que fossem bons. Os via com medo, ódio ou repulsa.” (SARA WINTER, 2015, p. 4). De início, 

ela credita sua primeira experiência com o movimento feminista com o Femen-Ucrânia. O 

Femen, por sua vez, possui várias dissidências com os feminismos no mundo, não sendo 

inclusive bem quisto pelos próprios feminismos. Afirma ter entrado em contato com os 

ativismos de “topless” [grifos nossos]182. Relata uma viagem que fez à Ucrânia, em 2012, aos 

20 anos de idade, para “aprender a protestar pelo direito das mulheres.” junto ao Femen, grupo 

este conhecido por performar de “topless”. Afirma ainda que “Desde então dei toda a minha 

vida em nome do movimento feminista.”. Relata ter passado por muitas situações difíceis, como 

                                                           
181 Ao referir-me ao Femen como um todo, as aspas justificam-se pelo fato de que o ativismo do Femen, desde 

suas origens, nunca foi bem quisto pelo próprio feminismo. Suas ativistas tendem a ter padrões de beleza europeus, 

exaltando um ideal de mulher. Seus ativismos geralmente só giram em torno de ações em locais públicos com os 

seios de fora sem fazer refletir na posição política disso, tanto é que Sara em vários momentos do livro usa o termo 

“ativismo de topless”, confundindo o uso do topless na praia com ativismo político do feminismo. As participantes 

do Femen também são questionadas por fazerem um treinamento para entrarem no movimento, quando o 

feminismo de um modo geral não treina mulheres para serem feministas. Por fim, são reconhecidas pelo uso de 

flores na cabeça e por afirmarem lutar contra a prostituição, num sentido muitas vezes até salvacionista das 

mulheres que se prostituem.  
182 Entende-se aqui, por sua vez, que o topless não é uma forma de ativismo. É apenas um meio de bronzear os 

seios numa praia. Quando feministas mostram os seios em manifestações, não se busca o mesmo objetivo. Procura-

se, aqui, por exemplo, questionar a sexualização dos seios das mulheres; padrões em torno do corpo da mulher, 

dentre outros fatores. Há um sentido político nisso.   
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fome, ter sido presa, agredida e responder a 13 processos criminais. Tudo isso para “levar 

informação feminista às mulheres brasileiras.”.  

Diz provir de uma família que caracteriza como “humilde”. Isso parece lhe dar 

argumento de autoridade sobre o que fala. O que não fica claro é como uma garota vinda de 

família “humilde” tenha dinheiro para viajar para a Ucrânia e que, à época, já falasse inglês 

fluente.  

Afirma ter sido violentada pelos homens que passaram pela sua vida, como o pai, o 

irmão, alguns namorados, o ex-marido e clientes de programa como prostituta. Foi o seu filho, 

seu cachorro Axl e seu atual companheiro que a fizeram mudar suas percepções sobre os 

homens, aos quais ela nutria ódio e o feminismo só teria potencializado isso. Por fim, ela diz 

estar curada da depressão, do ódio aos homens e do feminismo, “Com certeza estou curada”, 

finalizando o trecho com uma citação bíblica (João 13.34).  

Diz ter desenvolvido uma “doença” que chama de “misandria”183 e o feminismo 

teria agravado isso. Conclui: “Hoje, meus caros, estou curada.”. Apresenta a sua trajetória como 

a de uma “menina adoecida pelo ódio aos homens.”. Foi, nas palavras dela, uma “militância 

esquerdista [grifos nossos]”. Nessa trajetória ela percebeu existirem “mulheres vilãs” e 

“homens mocinhos”. Ela se pretende, então, apresentar os bastidores do movimento feminista 

brasileiro.  

No entanto, o feminismo não é um ódio aos homens como o antifeminismo costuma 

apregoar: 

 

[...] aquelas pessoas definidas como homens também devem ser incluídas em um 

processo realmente democrático, coisa que o mundo machista – que conferiu aos 

homens privilégios, mas os abandonou a uma profunda mmiseria espiritual – nunca 

pretendeu realmente levar à realização. (TIBURI, 2018, p. 12) 

 

Na apresentação do capítulo, a bandeira com o símbolo do feminismo pinga sangue. 

Na narrativa conta que havia tornado-se garota de programa há 8 meses, não entrando em 

detalhes sobre o que tenha motivado sua entrada na prostituição. Afirma apenas que vivia numa 

família “desajustada” e “repleta de violência”. Retoma o fato de ter sido abusada, agredida por 

várias vezes, desenvolvido depressão e sofrido ameaças de morte por parte de familiares. 

                                                           
183  
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Na época, ela tinha 17 anos de idade e estudava Relações Internacionais em São 

Paulo, na capital. Dentre os amigos de faculdade, conheceu a primeira feminista que assim 

descreve: “Ela vivia esbravejando sobre os direitos das mulheres.”.  

Ao contar para a amiga feminista sobre sua condição de prostituição e esperar que 

ela tivesse empatia pela sua condição, a ajudasse, a acolhesse, dissesse o que fazer e como sair 

da vida na qual se encontrava, encontrou, por sua vez, “euforia” e uma aberta aprovação da 

amiga ao que fazia. “Acho que nunca ninguém quebrou meu coração como ela.” (p. 12) e logo 

lhe bateu o arrependimento por ter contado. Passou, desde então, a evitá-la. “Só depois entendi 

que para uma feminista a prostituição é uma maneira de ‘empoderamento’.” (p. 12). Continua: 

“A mulher que eu havia escolhido como amiga e salvadora tornou-se fã do meu estilo de vida 

depressivo.” (p. 12-13). A amiga, inclusive, a incentivava a permanecer na prostituição porque 

acreditava, segundo Sara, que ela se tornava dona do próprio corpo, pois conseguia sustentar-

se e construir o próprio futuro.  

Quando viajou para a Ucrânia, em 2012, largou um emprego como jornalista no 

maior jornal da cidade de São Paulo. Por meio do seu ativismo no Femen, ganhou expressão 

nacional, sendo convidada por vários meios de comunicação para ser entrevistada. Entrou 

também em contato com diversos coletivos feministas, sem êxito.  

Conseguiu contato com uma feminista “Muito conhecida no meio virtual” e que se 

deram muito bem. Era “uma acadêmica”. Entra em cena, então, a segunda figura feminista em 

sua trajetória. Conseguiu abrigo em sua casa e, levada a uma festa de rua, começa a beber (Sara 

deixa claro que isso não era do seu costume), apoiada pela amiga que também a achava careta 

por não usar drogas. “Éramos todos de esquerda [...]”, comenta em relação aos amigos da festa. 

O acento dado ao termo esquerda é digno de nota, pois coaduna-se com a tentativa de 

descredibilização que grupos conservadores e de direita fazem frequentemente a tudo que 

designam de esquerda: feministas, “ideólogos de gênero”, público LGBT, contrários ao 

armamento, dentre outros.  

Ela travou conversa sobre a “descriminalização das drogas”, posicionando-se 

contrariamente pelas experiências pessoais que viveu com um ente familiar. No fim da 

conversa, uma embalagem de cocaína é colocada em sua mão por um dos amigos da amiga 

feminista. Sara afirma ter medo de assumir suas posições publicamente porque seria chamada 

de “direitista, fascista e nazista”.  
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A amiga “feminista” a abandonou na festa, sem dinheiro e abrigo, para ir com os 

rapazes para o apartamento deles fazer um “ménage à troi”. Bloqueada de suas redes sociais, a 

amiga feminista começou a difamá-la em redes sociais feministas, acusando-a de “direita” e 

por tentar “oprimir a liberdade sexual dela.”. Continua: “E foi a partir desse dia que eu coloquei 

na minha cabeça que a coisa mais segura que eu podia fazer é ter medo de feministas.” (p. 21) 

Afirma que o feminismo atraía muitas mulheres. De cada 100 e-mails que ela 

recebia, metade eram de mulheres querendo “protestar de topless” e a outra metade era da mídia. 

Uma dessas mulheres entrou no Femen por conta dela, Sara. De família de classe média alta, 

“linda” e dentro dos padrões de beleza europeus. Era lésbica e a assediava constantemente. 

Quando a conheceu, Sara tinha orientação sexual bissexual, apesar de não sentir atração por 

ela. Era uma “bissexualidade forjada” (p. 25), pois  

 

[...] não passava de uma tentativa minha de engolir a propaganda de teoria de gênero 

e assim desconstruir minha heterossexualidade e parecer mais legal aos olhos das 

irmãs de luta. Mulheres heterossexuais não são exatamente a melhor propaganda para 

o movimento feminista [...] (WINTER, 2015, p. 25) 

 

Numa noite na qual se hospedavam na casa de um amigo jornalista, a “amiga 

feminista” lésbica decidiu dormir na cama de casal com ela. No meio do sono, Sara é acordada 

com os beijos dela e uma de suas mãos em seu seio. “Eu simplesmente não conseguia reagir. 

Eu fui ensinada que não devemos gritar com pessoas homossexuais, isso é homofobia.” (p. 26). 

Sara, ainda assim, relata que a interrompeu e foi para a sala.  

Na tentativa de afastar-se dela, a amiga feminista a perseguiu. A perseguição só 

findou quando Sara ameaçou fazer um boletim de ocorrência e dizer à mãe da menina que ela 

era lésbica.  

Na figura que introduz o capitulo, figura um homem barbado com o símbolo do 

feminismo dizendo coisas indecifráveis. O Femen foi a uma palestra na UFScar sobre o tema 

“ideologia de gênero”, promovida por feministas. “As feministas nunca nos tratavam bem por 

causa de divergências ideológicas ou por não concordar com a execução da nossa militância.” 

(p. 30-31). O Femen era facilmente notado pelo grupo e recebia reprovações gestuais. “[...] 

pudemos aprender que se uma pessoa se identifica como mulher, então será mulher em sua total 

essência, e isso não tem nada a ver com ter vagina. A mesma coisa para o caso da identificação 

com o gênero masculino. [grifos nossos]” (p. 31). Segundo ela, boas feministas concordam com 

isso. A aula foi o que ela chama de uma “lavagem cerebral”. 
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O clímax do capítulo emerge com uma agitação no fim da palestra, quando todos já 

estavam num bar. Os outros as acusavam de “fascistas”, gritavam para saírem dali e as vaiavam. 

No grupo que gritava, entre mulheres e homens, haviam mulheres feministas. Um dos homens, 

um “feministo”184, destacou-se do grupo ao vociferar “piranhas fascistas!” e derrubar uma 

cadeira. Um homem de “esquerda”, se espanta. Então, “[...] entendemos que se não agíssemos 

conforme a ideologia feminista predominante, nosso destino era ser linchada moral e 

fisicamente. [grifos nossos]” (p. 32) 

No quinto capitulo, na imagem que introduz o capitulo, um sutiã e uma calcinha. 

Outra personagem feminista aparece aqui: uma feminista liberal185. Sara, mais uma vez, 

encontrava-se hospedada na casa de uma feminista que dividia o apartamento com mais três 

pessoas: uma cabelereira, um engenheiro e uma travesti. Após um dia longo de trabalhos em 

prol do movimento, ela se ve no apartamento com mais seis travestis que escutavam um som 

altíssimo que não a deixava dormir, inclusive, oferecendo-lhe drogas. Questionou-se: “Será que 

usar drogas é um requisito para ser feminista ou para ser simpatizante LGBT?” (p. 36). Foi ao 

banheiro, que estava todo vomitado, e chorou copiosamente. “Chorei debaixo do chuveiro ao 

me lembrar que algumas daquelas pessoas, incluindo Patricia (nome fictício), estudavam em 

universidades públicas e eram sustentadas por seus pais.” (p. 37). Eram “[...] pessoas que falam 

sobre acabar com a corrupção do governo, mas que deviam o dinheiro suado dos pais para 

gastar em drogas e bebidas. Quanta hipocrisia [...]” (p. 37).  

No sexto capítulo, começa o capitulo afirmando gostar de cozinhar e limpar. Entra 

em cena, então, outra feminista, a Melissa (nome fictício). Ao passo que ela, Sara, era super 

romântica com o namorado (o ex-marido), a amiga feminista experimentava outro tipo de 

relação com o namorado. Ela “dava ordens” ao namorado, que obedecia passivo, além de 

humilhá-lo com piadas. Após o final de semana com esses amigos, a amiga feminista afastou-

se dela. Querendo esclarecer a situação, Sara a procurou e a tal amiga a acusou de ser uma 

fraude. A amiga feminista dizia ser um absurdo que ela, Sara, fosse uma feminista “doninha de 

casa” e querer agradar o próprio “macho” (p. 41). Chamou-a de “Amélia”, acusando seu 

comportamento de ser um “retrocesso a todas as mulheres” (p. 41-42). Continua: “[...] 

feministas de verdade devem se impor e jamais podem dar qualquer tipo de luxo aos seus 

                                                           
184 De modo geral, é um homem que é simpatizante do feminismo e, inclusive, costuma afirmar-se feminista.  
185 O liberal aqui não é semanticamente o mesmo do uso corrente no feminismo. O liberal usado por Sara tem 

relação com a liberação do corpo, da sexualidade.  
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parceiros.” (p. 42). A tal amiga feminista também espalhou em vários grupos feministas que 

Sara era uma “Amélia”, uma fraude.  

No oitavo capitulo, A figura que precede o capítulo é de uma corda que sugere um 

suicídio. Agora em cena, em mais uma de suas hospedagens, dessa vez na casa de um casal de 

amigos no qual a mulher era uma anti-feminista e de direita. Elas aproximaram-se com o 

término do casamento de Sara, dando-lhe apoio emocional como nenhuma feminista havia lhe 

dado até então. Uma feminista a acusou de racismo nas redes sociais. Isso porque no relato de 

Sara havia dormido com um cara negro na noite anterior. Na tentativa de defender-se das 

acusações, argumentou até que o próprio pai era negro. “Caí na sopa de letrinhas do código 

sagrado do feminismo.”. Daí descobrir a palavra “token”, que é termo sociológico usado, 

segundo ela, quando a pessoa justifica seu racismo usando relacionamentos ou preferencias por 

pessoas negras. “Eu virei um alvo humano.” (p. 46). Foi, então, excluída de todos os grupos 

feministas dos quais participava.  

Foi a amiga antifeminista que a apoiou emocionalmente outra vez diante de tudo 

isso, agora pelas acusações feministas. “Sobrevivi para contar e estou só começando.” (p. 49). 

A ideia de continuidade que lança para fora das letras do livro e que se faz real no seu ativismo 

agora contra o feminismo. Tanto a interpretação da sua trajetória quanto a própria apresentação 

de sua trajetória por ela mesma tem seus sentidos inacabados. “[...] jamais é um projeto fechado, 

delimitado e perfeito que se desenrola necessariamente sob modalidades de uma tensão no 

inacabado.” (BOUILLOUD, 2009, p. 35).  

Estamos longe de esgotar os sentidos e intepretações possíveis do relato 

autobiográfico de Sara e todos os outros personagens antifeministas que percorrem essa 

pesquisa. Ora, “[...] não há completude possível no relato de uma vida [...]” (BOUILLOUD, 

2009, p. 50). Por ora, transitei entre pensar que todos os sujeitos que compõem o antifeminismo 

estariam imersos num sistema de dominação simbólica nos termos bourdieusianos. Entretanto, 

ao pensar os dados mais a fundo e os discursos propalados, são sujeitos que se apresentam muito 

convictos em suas posições políticas. A dimensão inconsciente da dominação esmaece em seus 

discursos. Afirmam-se abertamente como conservadores, de direita, contrários ao feminismo e 

à “ideologia de gênero”. Outrora pensei também seus discursos mobilizados com as esferas 

políticas. Mas, ao que tudo indica, o sentido parece ser mais complexo: a mistura entre esferas 

políticas com religiosas. Mobilizados em seus valores morais ditos “cristãos”, esses sujeitos 

amalgamam-se a grupos políticos para conquistar seus objetivos que giram em torno, por 

exemplo, no combate a leis e projetos de lei sobre “gênero”, “orientação sexual”, cotas e direitos 
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LGBTs. Trata-se de fenômeno parte pensado, planejado, mas em parte também sem saber no 

sentido que darão suas ações e posicionamentos individuais.  

O maior desafio metodológico nesta pesquisa foi pensar relatos autobiográficos, 

tanto em livros como o de Sara e entrevistas do tipo narrativas de vida com antifeministas, que 

não projetam a emancipação humana e a democracia. A cidadania no discurso conservador 

volta ao ideal de “igualdade para todos” num sentido estritamente genérico sem considerar mais 

a heterogeneidade/especificidade ou demandas específicas de cada grupo de cidadãos. A 

cidadania deveria ser operacionalizada numa lógica de “direito para todos” e não direitos 

específicos para grupos específicos.  

São depoimentos que estipulam/classificam vidas que merecem ou não ser vividas. 

Seus adeptos defendem a ideia de uma democracia dos “iguais”, sem direitos aos diferentes. 

Sugerem, por exemplo, que minorias estariam tentando engolir as maiorias. Estabelece o 

discurso inimigo e seus alvos: esquerda, teoria de gênero, teoria queer e étnico/racial. Identidade 

de gênero, orientação sexual e racismo não existem nas suas perspectivas políticas. Logo, acaba 

por estabelecer também o que se quer combater: as mulheres liberadas, o público LGBT e os 

negros. As formas aceitáveis de se compreender o “gênero” são duas possíveis e binárias: 

masculino e feminino, sendo gênero o consequente do sexo ou mesmo sinônimos. A orientação 

sexual possível e legível é a heterossexual. O racismo não mais existe. É apenas um fantasma 

que ronda o passado, diacrônico para os dias atuais.  

O que entra em cena não é uma guerra no sentido mais literal da palavra: um povo 

contra outro, nação contra outra. Esta guerra na qual os corpos sangram e as pessoas se 

distanciam de sua humanidade ao eliminar o outro, a dominação de um sobre outro, ou de um 

grupo sobre outro, acontece nas ruas, na morte de travestis, transexuais, mulheres, gays. A ideia 

defendida é de que tudo é morte. O sentido da morte dos grupos não é questionado. Não foi 

homofobia ou racismo, segundo eles. Seus racismos e homofobias e feminicidios ficariam 

invizibilizados. Sabe-se, contudo, que há uma morte por LGBTfobia a cada 23 horas no Brasil. 

O que leva jovens a espancarem Dandara é o mesmo que leva um homem como Heredia a tentar 

matar sua esposa? O sentido da ação é diferente? Decerto que todos são vidas. Entretanto, o que 

leva a mão a tentar eletrocutar uma mulher e os pés a chutarem uma travesti até mata-la? Qual 

o sentido desse ódio? Esse ódio é mobilizado da mesma forma?  

A mão que soca, a língua que escarnece, o sentimento moral que mobiliza as ações 

de violência tem causas culturais, enraizadas em discursos, ideologias. A guerra também é 
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simbólica, ideológica e, diríamos, esta é a base para a guerra física travada nas ruas. Toda 

violência tem uma base emocional e cultural.  

É um discurso que, a princípio, não se diz ideológico e, por não se dizer assim, é 

ideológico. É um discurso que separa vidas/corpos reconhecíveis, legíveis, que podem ser lidos, 

dos ilegíveis, corpos que não devem ser lidos.  

É um discurso que afirma preocupar-se com as vidas que sequer podem defender-

se, como os fetos humanos, mas que, por outro lado, não se preocupam na vida possível de ser 

vivida desses mesmos fetos e das mulheres que os carregam e a “A questão não é saber se 

determinado ser é vivo ou não, nem se ele tem o estatuto de ‘pessoa’; trata-se de saber, na 

verdade, se as condições sociais de sobrevivência e prosperidade são ou não possíveis.” 

(BUTLER, 2016, p. 38)  

 É, por outro lado, um discurso afetivo, emocional. É também discurso de 

atomização das pessoas. Além de serem consideradas inteiramente responsáveis pelos seus 

destinos, são plenamente capazes de fazer a partição total entre social e individual. O indivíduo 

não poderia ser compreendido a partir do social. Homens e mulheres não se tornam assim por 

elementos culturais. É o individual e a natureza a fonte de explicação. O biológico que explica 

o social e não o contrário, segundo esses grupos.  

O livro/relato de Sara pode levar a um sentimento de empatia no leitor por tudo que 

ela passou. Ora, uma autobiografia é uma forma de estratégia retórica, como afirmam Bruner e 

Weisser (1997). Ainda segundo estes, “[...] A estratégia tarefa do contar [...] é tornar a narrativa 

crível.” (p. 145). Alguns leitores poderão compadecer-se da história dela e das experiências 

ruins pelas quais passou. Pode ser gerada uma empatia no seu relato de abuso, na depressão, na 

repulsa/atração pelos homens e relacionamentos abusivos na vida ou a experiência com a 

prostituição. Talvez esse seja mesmo o objetivo: buscar essa sensação de desconforto. Seu 

relato é pesado, como os relatos antifeministas em geral, em livros, vídeos, entrevistas.  

 

A ambivalência da autobiografia deriva daquilo que seu autor, necessariamente, 

dissimula [...] A imodéstica de se colocar como modelo ou de fazer a defesa de si 

próprio, sendo também o juiz e o réu, sem a intervenção de um terceiro, obriga o autor 

a estratégias retóricas de argumentação e de persuasão necessariamente ocultas, cujas 

evidenciações poderiam colocar em xeque a sua ambição.  [...] há sempre dois níveis 

de um ‘discurso aparente’ e de um ‘objetivo subjacente’ [...] o autobiografo se esconde 

no mesmo momento em que ele se expõe, e todo o desafio do leitor é o de reconstituir 

os diferentes níveis, explícitos e implícitos, expressos ou latentes e, entre outros, 

confessáveis ou não, do projeto autobiográfico. (BOUILLOUD, 2009, p. 36).  
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A prática da autobiografia incomoda no âmbito das ciências humanas porque foge 

ao controle dos pesquisadores. Trata-se de um escrito que foge aos direcionamentos, 

enformações que o pesquisador dá. Ora, este não se encontra no momento da escrita de um 

relato autobiográfico.  

 

[...] É para ser reconhecido como pesquisador, sábio, ‘grande homem’ ou outra coisa, 

é para que esta identidade seja aceita que são convocados os topoi do texto 

autobiográfico, os quais vao induzir, por sua vez, os conteúdos e os efeitos de estilo 

necessários para se chegar a esse resultado. (BOUILLOUD, 2009, p. 38 – 39) 

 

Sara apresenta-se passiva ante as situações que se desenrolam na sua frente em cada 

capítulo. É injustiçada por cada figura feminista que se apresenta a cada lance de sua trajetória. 

Não é acolhida emocionalmente pela amiga feminista que descobre que ela se prostituía; é 

assediada por uma amiga de ativismo que é lésbica; dorme na rua porque a amiga a deixa fora 

de casa ou não consegue dormir por conta das outras; é linchada moralmente nas redes sociais 

e quase fisicamente por pessoas que se dizem de esquerda após um debate acadêmico sobre 

“ideologia de gênero”. Sua capacidade de agencia pouco aparece em seu relato. Justifica-se 

perante as injustiças a que fora vítima, a sua posição social de então, fazendo coro ao 

antifeminismo. Ora,  

 

[...] A função última da autobiografia é a autolocalização, o resultado de um ato de 

navegação que fixa a posição em um sentido mais virtual que real. Pela autobiografia, 

situamo-nos no mundo simbólico da cultura. Por meio dela, identificamo-nos com 

uma família, uma comunidade e, indiretamente, com a cultura mais ampla. (BRUNER 

e WEISSER, 1997, p. 145).  

 

É relatando que ela se situa no mundo social, é encontrando apoio afetivo numa 

mulher antifeminista que vai aos poucos situando-se no círculo antifeminista também: “[...] o 

elemento biográfico é condição de compreensão dos outros e, em seguida, de si mesmo através 

dos outros. [...] Levinas: ‘é abordando o outro que acesso a mim mesmo’.” (BOUILLOUD, 

2009, p. 35).  

Seu relato transita do pessoal ao social a todo o momento. Da experiência com um 

irmão drogadicto, emerge sua posição de fala contrária à descriminalização das drogas que volta 

ao seu plano micro na repulsa pelas drogas. Das experiências mal sucedidas com namorados e 
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um ex-marido e, noutro plano, com clientes em redes de prostituição, emerge seu discurso, 

inclusive no Femen, de salvação das mulheres prostituídas e sua profunda repulsa pela atitude 

supostamente feminista consensual de que apoia-se a prostituição como um todo. Por sua vez, 

a experiência de tornar-se mãe desemboca na luta que trava em torno do aborto.  

As figuras políticas mais comuns dentro dos feminismos atuais aparecem em cada 

cena/capítulo do livro para serem descredibilizadas moral e socialmente: a feminista que 

defende a prostituição. O próprio título do livro sugere uma interpretação, a de que ela não 

aceita ser chamada de vadia, como as feministas apregoam. Com isso, uma ideia do feminismo: 

como um todo defende a legalização da prostituição, pura e simplesmente.  

Aparecem também os feministos e acadêmicos, adeptos da teoria de gênero, que se 

propõem discutir democracia, feminismo, defender as mulheres, mas são capazes de xingar e  

quase linchar  fisicamente outras mulheres, insultando-as publicamente; a feminista acadêmica  

conhecida na internet, que faz “ménage à troi”. A ideia de feministas e feminismos que levariam 

à “promiscuidade” de quem é feminista. A lésbica que assedia e estupra. Com ela, a ideia de 

que criticar atitudes de desrespeito de pessoas com orientação sexual diferente é homofobia.  

Além de uma apropriação do que venha a ser gênero, também existe uma 

apropriação do termo homofobia. Neste sentido, a ideia de homofobia ser tudo o que se possa 

dizer sobre homossexualidade é mais própria da direita conservadora que da própria luta LGBT. 

Ao afirmar que na malha da homofobia cai tudo, é afirmar que não se pode pensar e se expressar 

sobre o assunto. Isso gera desconforto e repulsa, sendo mesmo esse o intuito em questão. Além 

disso, há uma montagem do que venha a ser uma “boa feminista” dentro dos círculos feministas, 

sendo esta: uma mulher que tem a sexualidade forjada para ser aceita, que monta sua 

sexualidade para ter a carteirinha de uma feminista bem vista entre suas pares e esta imagem 

remontaria a quaisquer tipo de orientação sexual que não a heterossexual.  

Aparecem também as travestis  e a “liberal”, todas usuárias de drogas. Pessoas que 

estão na academia, “filhinhos de papai” que usam do dinheiro suado dos pais num discurso 

vazio de legalização das drogas. Por fim, a feminista que é mandona em seus relacionamentos 

pessoais. Emerge o estereótipo da feminista mais uma vez, como aquela que não é romântica, 

é autoritária nos relacionamentos, quer ser mais que os homens e não estar numa situação social 

de igualdade e sim de superioridade.  

Surgem também as ativistas das redes sociais que promovem “linchamentos 

virtuais”. Em quase todos os personagens feministas, são dados acentos especiais ao fato de 
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serem acadêmicas, lésbicas ou travestis. O fato é que o feminismo não livra ninguém de ter 

péssimas atitudes e falta de empatia em relação a outras pessoas, assim como o antifeminismo.  

 O problema é que todas nós mulheres já fomos um dia chamadas de vadias ou 

putas. O movimento usa desse termo para empoderar mulheres a compreender os assédios que 

sofremos durante nossas trajetórias de vida. De fora, contudo, parece à sociedade que as 

mulheres feministas tem o simples prazer de serem chamadas de putas.  

 O termo foi apropriado pelos movimentos feministas. O termo, no seu jargão 

popular, é usado para designar mulheres que tem atitudes mais livres diante das amarras sociais, 

sobretudo se essas atitudes são de ordem sexual. Se ser livre é ser vadia, então todas seriam 

vadias. Assim como o termo queer, que numa versão abrasileirada poderia ser designado por 

“teoria cu”, “teoria viada” ou “teoria sapata”. Evidencia-se esses termos para ressignificá-los, 

tornar evidente os diversos preconceitos sobre nós mulheres. Contudo, mesmo dentro do 

movimento houveram diversas discussões sobre o uso do termo vadia. É o que em outros termos 

mais contemporâneos chamamos de “piriguetes”, ou vagabundas, ou “raparigas”.  

 

Figura IX – Capa do livro de Sara Winter 

 

Fonte: Fanpage da Sara Winter 

 

O problema é que Sara Winter se diz traída pelo feminismo sem ter feito parte de 

nenhum coletivo feminista de fato, pois antes ligada ao Femen Brazil que não deita raízes no 

feminismo. Também põe em evidencia em seu discurso uma fala como se estivesse liberta do 

feminismo, como se feminismo fosse uma questão de conversão.  
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As ativistas do Femen lançam a ideia de serem “neofeministas” porque estariam 

baseadas em uma nova forma de protesto, através do nú. No entanto, o uso do nú pelos coletivos 

feministas não nascem com o Femen. A Marcha das Vadias já fazia uso do nú desde suas 

origens. Algumas polemicas com as feministas, como a Carta ao Femen Br publicada no site 

“Blogueiras feministas”.186  

Em uma de suas primeiras aparições na mídia televisiva, entrevistada por Marília 

Gabriela no programa “De frente com Gabi”, em 2012, no SBT, Sara aparece com uma coroa 

de flores na cabeça, comum nas performances do Femen pelo mundo. Na época ela tinha 20 

anos de idade. Na entrevista ela fala um pouco de sua trajetória de vida, como o fato de ter dois 

irmãos homens e as dificuldades que enfrentava com os pais em decorrência de seus ativismos.  

Ela soube do Femen através de um jornal em que viu as ativistas protestando. Disse 

que, em viagem à Ucrânia para saber como as ativistas do Femen se organizavam, participou 

de um treinamento. Em outubro de 2011 ela entrou em contato através de uma notícia nos 

jornais sobre as ativistas do Femen fazendo topless e isso chamou a sua atenção. A ideia era 

trazer a luta contra o turismo sexual para o Brasil, tendo em vista a problemática do Brasil. Ela 

afirmou que seu ativismo começou aos 15 anos de idade, em torno dos direitos dos animais, 

além de ser “lactovegetariana”. A ideia que ela diz querer trazer com o ativismo do Femen era: 

“Eu controlo a minha nudez”.  

Ela explica para a entrevistadora que Sara é o nome dela mesmo, já o sobrenome 

Winter, não. Explica que este sobrenome é por conta de uma violinista que ela gostava muito, 

Woton ? e, como não tinha criatividade, criou o Winter. Há quatro anos já usava esse nome. Ela 

dizia que o povo brasileiro era muito conservador, religioso. Ela diz que é um movimento 

feminista. Ela diz que as ativistas do Femen não ganhavam repercussão quando iam às ruas 

cobertas. Passaram a ter visibilidade quando passaram a fazer uso do nú. “Se fossem educadas, 

tivessem um emprego, não fariam isso”, “dinheiro fácil”. Elas precisam de ajuda. “antes de 

escolher essa vida...tenta de novo, uma vida comum, um trabalho comum.”.   

 

Figura X – Sara Winter em protestos no Femen Brasil 

                                                           
186 http://blogueirasfeministas.com/2012/08/carta-ao-femenbr/. Publicada em 2012.  
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Fonte: Buscador Google187 

 

       Sara é a idealizadora do primeiro Congresso Antifeminista do Brasil. Em igreja 

chamada Sant’Ana, nome da suposta avó de Jesus. No rol de palestrantes do evento estão Ana 

Caroline Campagnolo, que se define como “antimarxista, antifeminista e cristã”, que ficou 

conhecida pela polemica envolvendo a professora Milena de Faveri e cujo título de seu trabalho 

era “Virgindade e família: a mudança de costumes e o papel da mulher percebido através da 

analise de discursos em inquéritos policiais da comarca de Chapecó.” Outro que é arrolado para 

palestrar foi o aluno de filosofia, Felippe Chaves, conhecido por frases como “homens 

afeminados buscam ideologias como o feminismo pois, nelas, encontram justificativas para a 

sua propia falta de masculinidade.” Sara o descreve como sendo conhecido pelas feministas 

como o homem mais machista do Brasil. O tema central do encontro é o aborto.  

Houve também o evento Cúpula Conservadora das Américas, ocorrido no Centro 

de Convenções do Hotel Recanto das Cataratas, em Foz do Iguaçu, no Paraná, em 2018.o evento 

contou com videoconferência de Olavo de Carvalho.  

 

 

 

                                                           
187 Disponível em: 

https://www.google.com.br/search?q=marcha+das+vadias&newwindow=1&source=lnms&tb

m=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiug_u515PMAhVFGpAKHZBqAUYQ_AUIBygB&biw=1525&bih=7

33&dpr=0.9#imgrc=fOYslQulT1wViM%3A 
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Figura  - Protesto do Femen Br 

                                

Fonte: Uol  188 

 

Na foto acima, Sara à direita e Bia Spring à esquerda. O evento? Um beijaço na 

Candelária. Contra a homofobia e a defesa de um estado laico. Em 2014.  

Sara lança sua primeira candidatura à deputada federal em 2018 pelo DEM-RJ. É 

“amiga pessoal” de Jair Bolsonaro.  

Diz ainda para Uol, que uma “arma na mao de uma mulher faz mais diferença que 

a lei do feminicídio.”. Noiva de um militar, exclama “Deus foi tao espertoque me deu um filho 

homem e um sargento do Exercito para por um  pouco de disciplina na minha vida.”  

Lançado o primeiro Congresso Antifeminista que, segundo O Globo, haviam cerca 

de 150 pessoas no congresso. Que ocorreu no auditório da igreja de Sant’Ana em 4 de agosto. 

                                                           
188 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/congresso-antifeminista-une-cristas-amiga-pessoal-de-

bolsonaro-homem-mais-machista.shtml 

 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/congresso-antifeminista-une-cristas-amiga-pessoal-de-bolsonaro-homem-mais-machista.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/congresso-antifeminista-une-cristas-amiga-pessoal-de-bolsonaro-homem-mais-machista.shtml
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O publico foi majoritariamente masculino, ainda que a maioria de palestrantes fossem mulheres. 

Foram cinco palestras.  

 

6.7 A face antifeminista na internet 

 

Uma das faces do antifeminismo brasileiro expressa-se na internet, por meio de 

blogs, canais no youtube, páginas e perfis no facebook. O ódio direcionado ás feministas contam 

com o quase anonimato das redes sociais.   

Por trás de um computador o discurso se torna mais cru, mais próximo do que de 

fato as pessoas pensam. O trabalho de escrita de um “textão” de facebook é um trabalho 

momentaneamente isolado, você e o computador. A repercussão, no entanto, não é isolada.  

No sentido de avaliar o sentimento de inquietude que o feminismo provoca nos 

internautas, contabilizamos o número de páginas antifeministas mais curtidas no facebook e 

chegamos aos seguintes resultados preliminares. Primeiro, não quisemos contabilizar páginas 

com curtidas abaixo de 100. As que foram contabilizadas foram as antifeministas abaixo desse 

numero pelo nível de absurdo dos títulos. Consideramos que o universo virtual pode ser muito 

volátil e paginas que contabilizem menos de 100 possam chegar a números bem amplos 

A ideia é calcular a inquietude que o feminismo gera nas redes, entendendo, porém, 

que feministas podem curtir paginas antifeministas e vice-versa. Por isso, isso não indica a 

quantidade de feministas ou antifeministas no mundo virtual, mas sinaliza o que tem tido mais 

audiência, se discurso antifeminista ou feminista.  

Há disputas observáveis claramente, pois a partir das paginas feministas são criadas 

paginas antifeministas fazendo parodias de seus títulos. Também há certa reação mais tímida 

de paginas feministas que fazem paródias das antifeministas. Dois universos 

simbólicos/discursivos em disputa 

 

 

 



335 
 

Tabela II – Principais páginas no facebook antifeministas189 

Fanpages 2016 2017 

Mulheres contra o feminismo  30.808  47.613 

Garota reaça 58.263  77.548 

Ideologia de gênero não 756  1.511 

Feminismo é uma doença 

gravíssima 

24.599  22.599 

Feminismo é uma doença 

gravíssima 2.0 

3.722   NME 

Moça você é vitimista 1.875   

Moça, você é vitimista - 1.636 

Moça, você é vitimista 2 - 28.839 

Moça, você é vitimista  - 2.069 

Moça, você é vitimista 3 - 78 

Moça, você é vitimista 4 - 54 

O diário de uma feminazi Não encontrada 113 

Moça, não sou obrigada a ser 

feminista 

372.062 
 

791.057 

Moça, não sou obrigada a ser 

feminista³ 

- 198.269 

Moça, não sou obrigada a ser 

feminista 4 

- 29.001 

Moça, não sou obrigada a ser 

feminista, sou feminazi 

- 305 

Moça, não sou obrigada a ser 

feminista 5 

- 723 

Moça, não sou obrigada a ser 

feminista – reclamando sobre 

censura?  

- 316 

                                                           
189 Dados coletados em 05/05/2016.  
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Moça, não sou obrigada a ser 

feminista 2 

41.969 
 

NME 

Mulheres contra o feminismo 

2.0 

1.647 1.716 

Esta é uma femimimista 2.515 20.816 

Esta é uma femimimista 2.0 - 2.356 

Femimimismo autozoativo 20.450 23.256 

Esta é uma femimimista 21.912 20.816 

Esta é uma femimimista 2.0  2.356 

Feminista cabaça 1.425 1.519 

Resistência anti-feminismo 

marxista 

28.209 
 

59.192 

Amigo, tua namorada é 

feminista 

2.570 
 

2.486 

Eu não mereço ser feminista 1.685 NME 

Machismo é amor 7.555 
 

9.749 

Feminismo sem demagogia da 

depressão 

- 8.409 

 

Jessicão, a feminista  85.674  

TOTAL  1.440.076 

Fonte: autoria da pesquisadora 

 

Foram elencados, portanto, 32 páginas antifeministas. A forma como se apresentam 

como páginas são: humorista, comunidade, causa, site de sociedade e cultura, organização 

comunitária, organização política e site de entretenimento. Muitas paginas antifeministas no 

facebook, quando foram novamente contabilizadas em 2017, apareceram diversas outras 

réplicas da mesma página, principalmente nas seguintes: Esta é uma femimimista; Moça, não 

sou obrigada a ser feminista; Moça, você é vitimista. Algumas outras não foram mais 

encontradas para nova contabilização em 2017, tendo sido sinalizadas na tabela com o termo 

NME (Não Mais Encontradas).  
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Tabela III – Principais páginas feministas190  

Página Curtidas (2016) Curtidas (2017) 

Não me Khalo  1.109.311 1.244.006 

Moça, você é machista 899.260 866.100 

Moça, você é machista 

ORIGINAL 

- 1.414 

Moça, seu namorado é machista - 22.151 

Feministas revolucionárias 2.669 2.174 

Mulheres feministas 

revolucionárias 

- 945 

Movimento revolucionário 

feminista 

- 1.342 

Moça, você é mais poesia que 

mulher  

1.113.282 

 

1.929.041 

MOÇA, você é mais poesia que 

mulher 

- 354 

Feminismo sem demagogia 1.072.576 1.078.267 

Feminismo - 2.519 

Feminismo consciente  - 353.918 

Feminismo radical - 146.973 

Feminismo poético - 269.498 

Feminismo real - 71.370 

Diários de uma feminista191 381.014 724.435 

Diário de uma feminista - 1.802 

Diário de uma feminista - 218.868 

Diário de uma feminista - 1.976 

Beyoncé feminista 221.270 264.557 

Beyoncé Feminista 2 - 3.747 

TODAS Fridas 292.201 733.200 

Preciso do feminismo porque 90.329 118.419 

                                                           
190 Aqui os primeiros dados também foram coletados em setembro de 2016. 
191 Numa segunda enumeração, foram encontrados várias outras páginas com o mesmo título. Algumas delas nem 

foram computadas aqui por conterem poucos seguidores, considerados aqui estes abaixo de 100.  
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As mina na história 329.776 445.966 

Ventre feminista 264.850 

 

734.964 

Feminista sincera - 66.920 

Feminista cansada - 98.131 

Brasil feminista - 127.072 

Feminista’s - 74.293 

Empodere duas mulheres 981.953 1.081.433 

Feminismo poético 229.816 269.490 

Universidade livre feminista 20.065 21.067 

Moça, você é racista 23.748 NME 

Blogueiras negras 229.718 230.946 

Blogueiras negras teen - 4.531 

Blogueiras feministas - 91.884 

Geledés instituto da mulher 

negra 

517.529 663.883 

TOTAL  11.967.657 

Fonte: autoria da pesquisadora 

 

Foram elencadas, ao todo, 37 páginas no facebook feministas. Percebe-se que 

muitas das paginas antifeministas fazem alusão às páginas feministas. A exemplo, Moça, você 

é machista (feminista) e Moça, você é vitimista. Ou então, Diário de uma feminista (feminista) 

e o anverso, Diário de uma feminazi.  

Ao fazer uma primeira análise superficial dos dados encontrados, quando avaliam-

se a quantidade total de curtidas e seguidores, as páginas antifeministas, ao todo, ficam bem 

abaixo em número de curtidas em relação às páginas feministas.  

Além das páginas no facebook, um dos centros do debate antifeminista é promovido 

pelo site Mulheres contra o feminismo: orgulhosas e felizes de sermos mulheres, que existe 

desde maio de 2012. A fanpage do site no facebook agregava, até então, 30.788 pessoas ontem, 

4/05/2016. No dia posterior esse número já havia elevado-se para 30.808 curtidas. A foto de 

perfil da fanpage é a capa do livro O outro lado do feminismo (2015).  
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O site Mulheres contra o feminismo já deixa no ar, a partir de seu subtítulo, uma 

dúvida no próprio título: o feminismo deixaria as mulheres infelizes consigo mesmas por serem 

mulheres? Por que mulheres estariam contra o feminismo? Como um movimento feito para 

mulheres e por mulheres, pode gerar tanto desconforto em muitas mulheres?  

Na seção “Quem somos” o site diz ser um grupo de mulheres que se definem da 

seguinte forma:  

 

Somos um grupo de mulheres que decidiram escrever esse blog e divulgamos algo 

que as pessoas pensam não existir: mulheres que querem combater o feminismo. 

Somos completamente contra esse movimento que não nos representa. Não 

nos sentimos representadas por tais mulheres e suas ideologias extremistas que 

encaram o homem como inimigo mortal, entre outras teorias malucas todas 

maquiadas com a “igualdade, liberdade e de que feministas sempre foram 

tolerantes com as pessoas”. Iremos desmascarar estas e outras mentiras feministas 

[grifos nossos].  

 

E mais à frente finalizam:  

 

Somos a favor da feminilidade, do orgulho de ser mulher mas sem revanchismos 

e teorias que fazem as mulheres mais tristes e depressivas nos dias de hoje. 

Homens e mulheres sempre foram diferentes e se complementaram. Esta 

conversa marxista de igualdade a todo custo, de negar a realidade, a biologia e 

de grupos feministas “sexo anal contra o capital” somente provam que feministas 

defendem absurdos como o incesto, a sexualidade banalizada que culmina no 

aborto,  o relativismo moral, cultural e leva a liberdade a ser usada como muletas. 

[grifos nossos] 

 

Nos comentários dessa postagem encontramos uma pessoa dizer que o feminismo, 

o nazismo e o comunismo foram idealizados pelos mesmos grupos sociais. Não é mesmo 

incomum encontrarmos principalmente nas redes sociais associações do feminismo com o 

nazismo sob a pecha “feminazis” para se referirem às feministas. Em outro comentário 

encontramos: “feminismo está na moda”.  

Também há um canal no youtube chamado “Mulheres contra o feminismo”. No 

vídeo “Mulher fala a verdade sobre o feminismo”, quando trata do assunto igualdade diz que 

as mulheres querem ser mais que os homens, querem “piriguetar” no bar à noite. O vídeo tinha, 

ate então, 76.494 acessos.  
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O termo “relativismo cultural” é comumente usado entre grupos de direita e 

conservadores. No livro Relativism – feet firmly planted in mid-air, de Francis Beckwith , 

Gregory Koukl e Roger Morris, existe uma lista de “erros” desse “relativismo”. 

Segundo Marisa Lobo (2016),  

 

O relativismo moral é um tipo de subjetivismo que sustenta que as verdades morais 

são preferências muito parecidas com os nossos gostos em relação a moda, cores e 

comidas, por exemplo. Ele ensina que, quando se trata de moral, do que é eticamente 

certo ou errado, as pessoas podem e devem fazer o que quiserem, o que sentirem ser 

o certo para elas. Filosoficamente falando, verdades éticas dependem de indivíduos, 

grupos e culturas que as sustentam. Segundo esse pensamento, não haveria um 

determinado padrão de comportamento para todas as pessoas em situações 

semelhantes, tampouco responsabilização. (MARISA LOBO, 2016, p. 186) 

 

O livro O outro lado do feminismo (2015) tem sido propagandeado pelos sites 

antifeministas, em vídeos no youtube e nas páginas de facebook. No site “Ceticismo político”, 

o autor se propõe uma resenha (não acadêmica) do livro, na qual enquadra o feminismo como 

“totalitarismo de esquerda” e seu poder destrutivo192, tendo sido responsável pelo devastamento 

de países como a Argentina e a Venezuela. Exagera-se os seus efeitos “perversos”. No texto o 

autor incita os leitores a combaterem o feminismo. Também associa o feminismo a um 

“totalitarismo petista”. Questiona essas “supostas minorias” que o movimento representa e faz 

uma crítica ao “inchaço estatal” presente nessas “ideologias”. As mulheres, uma dessas 

“supostas minorias”, estariam iludidas com o feminismo, conhecido como “vertente da guerra 

cultural”. O livro O outro lado nos faria conhecer das artimanhas do movimento, maquiavélico 

que é. Os discursos prolatados no site dizem que as feministas ignorariam as reais necessidades 

das mulheres e fariam “self service” dos homens, colocando feministas contra os homens e 

contra as mulheres. Ironicamente o texto é escrito por um homem. Segundo o autor, com base 

no livro O outro lado, as mulheres estariam infelizes por conta das ideias apregoadas pelo 

feminismo. Usam mão ainda dos termos “lavagem cerebral” que as feministas estariam a fazer 

nas mulheres. Um dos resultados da divulgação das ideias feministas seria a falência do 

casamento. São discursos que, por sua vez, utilizam-se de discursos pseudocientíficos, da 

“psicologia social”, de líderes políticos conhecidos internacionalmente, como Margareth 

Tatcher, para tornar o discurso supostamente embasado cientificamente, inclusive, por 

mulheres. A outra artimanha é colocar as feministas contra os homens, para que estes adiram 

                                                           
192 Conferir em: https://lucianoayan.com/2015/05/12/resenha-o-outro-lado-do-feminismo/. 
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cada vez menos ao movimento e mais: provocar mesmo certa repulsa ao movimento. As 

feministas prescreveriam comportamentos às mulheres que as teriam deixado infelizes e tem, 

contraditoriamente, favorecido os homens. Há referência, ao final do texto no site, à Marcha 

das Vadias e a um grupo musical feminista Pagu Funk, cujo título de uma de suas músicas é 

“Vou cortar sua pica” para justificar essa suposta luta contra os homens.  

Esse é o grande problema negativo das redes sociais. Muitas pessoas se valem de 

informações através de imagens (as famosas “tirinhas de facebook”), sem fundamentação 

teórica para discutir assuntos políticos. Todos viraram analistas sociais. O problema é o poder 

de disseminação dessas informações distorcidas.  

Segundo o livro O outro lado do feminismo (2016), os dez mandamentos feministas 

seriam: 

 

1. Farás muito sexo com muitos homens diferentes. 2. Terás a permissão para fazer 

aborto quando quiseres, por qualquer motivo. 3. Deverás ignorar teu relógio biológico 

e, se necessário, criar novos métodos de concepção. 4. Buscarás para ti uma profissão 

exigente, e pagarás a outra mulher para que crie teus filhos. 5. Não sentirás remorso 

por buscar profissões exigentes e por pagar a outra mulher para que crie teus filhos. 

6. Terás a permissão para se divorciar a qualquer momento e manter a guarda de teus 

filhos. 7. Serás inseminada artificialmente caso não queiras se casar, mas mesmo 

assim quiseres ter filhos. 8. Deverás subestimar os homens até que sua masculinidade 

desapareça. 9. Não tomarás o sobrenome do teu marido. 10. Deverás humilhar todas 

as donas de casa e as mulheres conservadoras. (VENKER e SCHLAFLY, 2015, p. 

220)  

 

Há uma tendência contemporânea brasileira de realizar ativismos via redes sociais. 

Os movimentos sociais tem, inclusive, se virtualizado, segundo Manuel Castels (2003). O 

facebook, mais que um instrumento de acesso à internet, informações, comunicação e a 

interação entre pessoas, leva ao desvendamento do pessoal (o pessoal vira político nas redes). 

A fala tem um poder dantes inimaginável: seu poder de alcance é maior. Através das 

ferramentas de compartilhamento, a fala pode ter uma reverberação para além dos “muros” do 

seu perfil no facebook e tomar dimensões nacionais e internacionais. As pessoas facilmente 

“printam”193 as conversas ou publicações umas das outras e tornam aquilo que poderia até ser 

de privacidade reservada, de forma pública. Nenhum internauta está imune às consequências 

da rede. Ninguém, ainda que não esteja inserido na rede social, fica imune à sua exposição. As 

redes sociais tornam as pessoas aptas a falar sobre política, inclusive, feminista: jovens, adultos, 

                                                           
193 Tiram fotos das conversas ou postagens.  
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homens, mulheres. Torna o discurso feminista acessível a todos, mas também favorece uma 

inversão desses mesmos discursos. O feminismo está na boca do povo como nunca antes esteve 

no Brasil. Quase toda semana protagonizamos verdadeiras guerras simbólicas entre feministas 

e contrários ao feminismo nas redes sociais.  

Além do acesso à vida pessoal, temos acesso às ideologias de vida das pessoas com 

a ferramenta “O que você está pensando?”. Criam-se vários consensos e mesmo dissensos 

sociais. O fato é que é muito difícil que uma mesma pessoa tenha em seu ciclo de amizades 

apenas aquelas que concordem com seus posicionamentos. Os pontos de discordância entre 

movimento e sociedade civil são o nosso alvo. Pesquisadores da área de gênero e feministas 

militam por questões inerentes ao campo.  

Dale O’Leary, intitulado the gender agenda. Redefining equality, de 1997 

juntamente com Jorge Scala (2011), são as grandes referências mundiais quando se trata da 

“ideologia de gênero”. Foi uma das primeiras produções bibliográficas em torno do que 

chamam de ideologia de gênero”. No livro, o autor considera as conferencias de cairo e beijing 

como batalha feminista com os católicos o que forçaria os últimos a se defenderem. 

(CORNEJO-VALLE e PICHARDO, 2017). 

Em 1998 o livro, antifeminista que ganha evidência, é de autoria de Monsenor 

Alzamora Revoredo, o presidente da Comissao da Mulher da conferencia episcopal peruana, 

cujo titulo é La ideologia de género. Sus peligros y alcances.  

São destaques na produção bibliográfica sobre “ideologia de gênero”: Marguerite 

Peeters, Gabriele Kuby, Francesco D’Agostina, Mons. Tony Anatrella, Mons. Michel 

Schooyans, Constanza Miriano, Jorge Scala, o papa Bento XVI.  

Essas produções, segundo CORNEJO-VALLE e PICHARDO: 

 

No sólo se provee de unos valores o una visión del mundo relativa a los derechos 

humanos y orientada a un público católico, además: (1) se dan las coordenadas en 

las que se va a definir un cierto agravio contra la humanidad; (2) se definen los 

actores de una contienda en curso; (3) lo católico se identifica con lo humano, con lo 

natural y con lo divino al mismo tiempo; (4) los antagonistas se dibujan como 

mentirosos, confusos e interesados; (5) los significados de las palabras se diluyen y 

se manipulan en medio de acusaciones cruzadas de conspiración; (6) se invocan 

amenazas apocalípticas fruto de la alianza entre demógrafos, ecologistas, feministas 

y movimiento LGBT; (7) y se provee de justificación para la homofobia, para la 

misoginia y para la reivindicación de acciones discriminatorias reinterpretadas como 

un nuevo martirismo a través de la objeción de conciencia. (p. 9) 
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Na Espanha o ativismo antigenero teve inicio em 2000. Acentuou-se  a partir de 

2004, com a eleição de Zapatero. Este aprovou as leis: Lei da Violência de gênero, tendo sido 

sua primeira lei a ser aprovada em 2005; Lei orgânica da educação , aprovada em 2006. É a 

partir desta lei que no país a alcunha “ideologia de gênero” passa de fato a ser propagada, que 

faz a igreja católica espanhola pronunciar-se da seguinte forma:  “[...] la educación no debería 

convertirse en “un medio de indoctrinación obligatoria en la ‘ideología del género’” (p . 18). 

Segundo a lei, um dos fins da educação seria o reconhecimento da diversidade afetivo-sexual; 

a lei também teria por fim trabalhr as discriminações de gênero, como a homofobia, através de 

uma disciplina obrigatória chamada: educação para a cidadania e os direitos humanos. Lei de 

interrupção voluntária da gravidez, que previa o aborto em casos de adoecimentoda mulher, o 

aborto ate 14 semanas de gestação e que adolescentes entre 16 e 17 anos de idade pudessem 

fazer sem autorização dos pais.   

 

O bispo de Córdoba, Demetrio Fernández, declaraba en diciembre de 2010 (con 

motivo del día católico de la familia) la existencia de una conspiración mundial: la 

UNESCO tiene programado para los próximos 20 años hacer que la mitad de la 

población mundial sea homosexual. Para eso, a través de distintos programas, irá 

implantando la ideología de género, que ya está presente en nuestras escuelas. 

(CORNEJO-VALLE e PICHARDO, 2017, p. 21)  

 

O mesmo bispo acusava a ONU de ser a responsável pela morte da famikia, o 

descrescimo das taxas de natalidade e o fim da humanidade. Afirma ainda: los países 

occidentales tan orgullosos de su progreso caminan hacia su propia destrucción” (CORNEJO-

VALLE e PICHARDO, 2017, p. 21). Publica ainda uma carta, dois anos depois desses eventos, 

intitulada A ideologia de gênero destrói a família. Nesta, ele diz: “Herodes sigue vivo, y no sólo 

mata inocentes en el seno materno, sino que intenta mentalizar a nuestros niños, adolescentes 

y jóvenes con esta ideología, queriendo hacerles ver que hay ‘otros’ tipos de familia”.” 

(CORNEJO-VALLE e PICHARDO, 2017, p. 21-22). Criam a ideia de que há uma perseguição 

politica a quem se opõe a essas ideias. As politicas de igualdade são tidas como politicas que 

ferem a liberdade religiosa.  

Em 2011 é promovido o Congresso Internacional sobre a Ideologia de Genero. , 

ocorrido na Universidade de Navarra. Em 2012 a CEE lança um documento rotulando a 

ideologia de gênero como uma “cultura da morte”. Neste documento afirma: 
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Según este documento, convertido en argumentario católico de base, la “ideología de 

género” (promovida por el feminismo radical) conjuntamente con la revolución 

sexual, el individualismo, el constructivismo y las corrientes “freudomarxistas” son 

los responsables de prácticas abortivas, rupturas matrimoniales, esterilizaciones, 

descenso de la nupcialidad y retraso de la edad del matrimonio, violencia en la 

convivencia doméstica y adicciones a la pornografía, las drogas, el alcohol, el juego 

o internet. (CORNEJO-VALLE e PICHARDO, 2017, s.p.) 

 

Desde então, a palavra gênero torna-se um anátema. O governo espanhol que 

assume em 2011, com forte cunho conservador, abole de todas as legislações a palavra 

“gênero”. Substituindo-a por “mulheres” ou “igualdade”. CORNEJO-VALLE e PICHARDO 

(2017) afirma que essa reação católica parta de um divorcio entre fieis e a própria igreja. De 

modo que o catolicismo passa a ser mais uma marca identitaria do país do que propriamente 

uma prática religiosa dos espanhóis.  

 

6.7.1 Imaginários construídos em torno da feminista 

 

No dicionário Houaiss, a palavra feminismo é definida como "[...] teoria que 

sustenta a igualdade política, social e econômica de ambos os sexos".194 Há, na 

contemporaneidade, um movimento de mulheres no sentido de rejeitar o feminismo. O reforço 

para a rejeição às causas vem de pessoas públicas. Atrizes como Paolla Oliveira, Juliana Paes 

e Shailene Woodley, de "Big Little Lies", já se expressaram sobre o tema e negaram a 

designação “feminista”.195A também vencedora do masterchef profissionais, em 2016, Dayse, 

afirmou não querer ser símbolo feminista.  

A antropóloga Beatriz Acciolly, pesquisadora especialista em estudos de gênero e 

violência contra a mulher do Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH/USP). afirma que 

um dos motivos que leva à rejeição é a desinformação deve-se ao fato de que "Muitas têm medo 

                                                           
194 - Veja mais em https://estilo.uol.com.br/comportamento/noticias/redacao/2017/10/02/por-que-algumas-

mulheres-recusam-o-rotulo-de-feminista.htm?cmpid=copiaecola 

195 Veja mais em https://estilo.uol.com.br/comportamento/noticias/redacao/2017/10/02/por-que-algumas-

mulheres-recusam-o-rotulo-de-feminista.htm?cmpid=copiaecola 

 

https://estilo.uol.com.br/comportamento/noticias/redacao/2017/10/02/por-que-algumas-mulheres-recusam-o-rotulo-de-feminista.htm?cmpid=copiaecola
https://estilo.uol.com.br/comportamento/noticias/redacao/2017/10/02/por-que-algumas-mulheres-recusam-o-rotulo-de-feminista.htm?cmpid=copiaecola
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de se dizerem feministas porque acham que vivem de uma forma que não é condizente às 

demandas do movimento, como casar, ter filhos e vaidade, por exemplo.”196  

Maria Homem, uma psicanalista, atribui o fato de que mulheres não queiram se 

reocnhecer no feminismo ou o movimento gerar resistência pelo incomodo que gera em quem 

já tem privilégios.  

E é aí que surgem termos como “feminazi". "Mais uma vez, culpabilizamos a 

vítima. Quando fazem essa definição, atacam quem está 'atrapalhando' e 'complicando' o 

funcionamento do sistema."197  

Para a psicóloga Darlane Andrade, doutora pela UFBA (Universidade Federal da 

Bahia) em estudos sobre mulher e gênero, é preciso conhecer a teoria do feminismo, pois na 

vivência já há uma integração com as causas. "Os estereótipos negativos colaboram para o 

enfraquecimento dos movimentos e, mais do que isso, reforçam a rivalidade entre as 

mulheres.198  

Paolla Oliveira, uma atriz da rede globo de televisão, afirmou que prefere o termo 

“igualdade” a feminismo. Juliana Paes, outra atriz global, criticou o “feminismo excessivo”, 

em entrevista à revista Veja. Afirmou ela que “Acho errado esse desejo de igualdade com os 

homens a todo custo. Somos tao competentes e valiosas quanto eles, mas não iguais.”. 

Para justificar sua fala, Juliana usou o exemplo da gravidez para dizer que mulheres 

levam mais tempo para se recuperar. Disse ainda: “Não quero queimar sutiãs. Gosto de sutiãs! 

Não quero quebrar saltos de sapato em busca de liberdade. Gosto de me enfeitar, e nós mulheres, 

não fazemos isso para o macho. Fazemos porque dá prazer cuidar de si e cuidar do outro. Sou 

                                                           
196 - Veja mais em https://estilo.uol.com.br/comportamento/noticias/redacao/2017/10/02/por-que-algumas-

mulheres-recusam-o-rotulo-de-feminista.htm?cmpid=copiaecola- Veja mais em 

https://estilo.uol.com.br/comportamento/noticias/redacao/2017/10/02/por-que-algumas-mulheres-recusam-o-

rotulo-de-feminista.htm?cmpid=copiaecola 

197 Veja mais em https://estilo.uol.com.br/comportamento/noticias/redacao/2017/10/02/por-que-algumas-

mulheres-recusam-o-rotulo-de-feminista.  Segundo Amana Mattos, professora da pós-graduação em Psicologia 

Social da UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) e coordenadora do Degenera (Núcleo de Pesquisa e 

Desconstrução de Gêneros), mesmo que algumas mulheres não se... - Veja mais em 

https://estilo.uol.com.br/comportamento/noticias/redacao/2017/10/02/por-que-algumas-mulheres-recusam-o-

rotulo-de-feminista.htm?cmpid=copiaecolahtm?cmpid=copiaecola 
198 Veja mais em https://estilo.uol.com.br/comportamento/noticias/redacao/2017/10/02/por-que-algumas-

mulheres-recusam-o-rotulo-de-feminista.htm?cmpid=copiaecola... - Veja mais em 

https://estilo.uol.com.br/comportamento/noticias/redacao/2017/10/02/por-que-algumas-mulheres-recusam-o-

rotulo-de-feminista.htm?cmpid=copiaecola 

https://estilo.uol.com.br/comportamento/noticias/redacao/2017/10/02/por-que-algumas-mulheres-recusam-o-rotulo-de-feminista.htm?cmpid=copiaecola
https://estilo.uol.com.br/comportamento/noticias/redacao/2017/10/02/por-que-algumas-mulheres-recusam-o-rotulo-de-feminista.htm?cmpid=copiaecola
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uma feminista de saia, sutiã, salto alto e batom vermelho.” Sua fala gerou polêmicas nas redes 

sociais.  

Já Dayse, afirmou que “Não quero ser símbolo do feminismo” porque “não sou 

feminista”, na final do masterchef profissionais. Ainda que durante o programa tenha ouvido 

de companheiros de que ela deveria varrese era o chão.199  

A atriz da série Divergente e também do filme A culpa é das estrelas, Shailene 

Woodley, explica motivos pelos quais não é feminista. Dizendo não querer ser rotulada.  

 

A razão pela qual eu não gosto de falar que sou feminista ou que eu não sou feminista, 

é porque isso para mim é um rótulo. Eu não quero ser definida por uma coisa. Por que 

temos que ter esse rótulo nos dividindo? Nós deveríamos ser capazes de abraçar 

nossas crenças independente de rótulos, disse.200  

 

A polêmica envolvendo a atriz de Hollywood aconteceu no ano passado quando ela 

causou ao afirmar que “ama homens e acha que a ideia de levar mulheres ao poder e tirar os 

homens do poder não vai funcionar, porque o mundo precisa de um equilíbrio”.201  

 No filme O Ditador, filme norte-americano do gênero comédia lançado em 2012, 

dirigido por Larry Charles, uma feminista é uma das personagens centrais. Ela é caricaturizada 

como uma mulher que não se depila e que fala apenas a linguagem do politicamente correto. 

Ela acaba relacionando-se com o personagem central, o general Aladeen (representado pelo 

ator Sacha Baron Cohen, o mesmo ator do filme Borat), um ditador da Republica de Wadiya, 

ao norte da África. Seu objetivo no país é que a democracia jamais se torne um regime. Acusado 

de estar fabricando armas nucleares em seu país, é chamado pela ONU para prestar 

esclarecimentos. Então, é confrontado com a cultura norte-americana e lá conhece uma 

feminista que, consequentemente, tem uma postura ideológica totalmente diferente da sua. 202 

                                                           
199 Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/12/1841288-nao-quero-ser-simbolo-do-feminismo-diz-

dayse-apos-final-do-masterchef.shtml  

200 Fonte: http://jovempan.uol.com.br/entretenimento/apos-polemica-shailene-woodley-explica-o-motivo-de-nao-

ser-feminista.html  

201 Fonte: http://jovempan.uol.com.br/entretenimento/apos-polemica-shailene-woodley-explica-o-motivo-de-nao-

ser-feminista.html  

202 Fonte: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-188021/criticas-adorocinema/ 

 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/12/1841288-nao-quero-ser-simbolo-do-feminismo-diz-dayse-apos-final-do-masterchef.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/12/1841288-nao-quero-ser-simbolo-do-feminismo-diz-dayse-apos-final-do-masterchef.shtml
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Segundo uma pesquisa de opinião pública realizada pela Fundação Perseu Abramo 

(2010), 31% das mulheres brasileiras consideraram-se feministas, o que corresponde a um 

aumento de 10% em comparação a 2001, quando apenas 21% se considerava como tal. 

Contudo, o número de 68% de mulheres que não se considerou feminista ainda é alto e levanta 

algumas questões. Nesse sentido: as mulheres brasileiras temem se autodenominar feministas? 

Supondo que sim, por que as mulheres temem ser consideradas feministas? O que as repelem? 

Conhecem o feminismo? Como o feminismo poderia tornar-se uma linguagem mais acessível 

a todas as mulheres? Qual a carga estereotipada em torno do que se considera feminista? Qual 

o peso que se assumir feminista traz para as mulheres? Que imagens se constroem sobre a 

feminista a partir da internet?  

Segundo o Google, nos últimos dois anos as pesquisas sobre “feminismos” no 

buscador cresceram 200%. Revela também que o brasileiro tem pesquisado mais sobre 

“racismo” e “Universo LGBTQ+”. Essas informações constam no dossiê BrandLab, dados 

divulgados em 23/10/2017. Aumentaram também as buscas pelo termo “transgênero”, 

inclusive, que caiu na graça do povo brasileiro com a novela A força do querer, com um 

aumento de 123% no ano de 2017. O youtube aparece como a casa máxima de discussão desses 

temas, com 600 mil conteúdos sobre diversidade. Gordofobia é um tema de destaque. 

“empoderamento feminino” também é muito buscado, com um aumento de quatro vezes em 

relação a 2012. Procura por “machismo” yambém aumentou, com 163%  em dois anos.203  

Albertina Costa (s.a.) acredita que “[...] Provavelmente as razoes desta significativa 

adesão das brasileiras ao feminismo devem ser buscadas em parte nas novas formas que o 

movimento vem assumindo e em parte nas transformações em sua imagem pública.” (p. 43). 

Quem sabe as novas formas de feminismo na internet (incluindo redes sociais como o facebook, 

blogs feministas), feminismo na música (envolvendo todos os estilos musicais).  

Anete Goldberg (1987) acredita que a imagem pública do feminismo tende a ser 

negativa, na qual prevalece nos anos 1970 e 1980 uma imagem do feminismo como agressivo, 

de mulheres mal amadas e masculinizadas. Essa imagem ainda prevalece? 

                                                           
203 Fonte: https://estilo.uol.com.br/noticias/redacao/2017/10/23/diversidade-google-revela-que-busca-por-

feminismo-cresceu-200-em-2-anos.htm. Acesso em 02/11/2017.  

 

https://estilo.uol.com.br/noticias/redacao/2017/10/23/diversidade-google-revela-que-busca-por-feminismo-cresceu-200-em-2-anos.htm
https://estilo.uol.com.br/noticias/redacao/2017/10/23/diversidade-google-revela-que-busca-por-feminismo-cresceu-200-em-2-anos.htm
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Curiosamente, as maiores taxas de mulheres que se consideram feministas estão 

numa faixa de renda de até um salário mínimo, sendo elas 35%. São as mulheres mais jovens, 

numa faixa etária de 15 a 17 anos que se consideram mais feministas, sendo 40%, e as que estão 

na faixa etária de 25 a 34 anos de idade também, representando 37%. Através de que meios 

essas mulheres jovens tem acesso ao discurso feminista?  

Sobre a visão acerca do feminismo, 50% das mulheres tinha uma visão positiva. O 

que leva os outros 50% a não ter essa visão positiva? 20% tem uma visão negativa, pois 12 % 

acredita que feminismo diz respeito à superioridade da mulher, 8% vêem feministas como 

mulheres autoritárias e 2% acreditam ser o feminismo igual ao machismo, um machismo às 

avessas, praticado por ora pela mulher. 15% das mulheres confundem feminismo com feminino 

e 23% das mulheres não sabem o que é feminismo. Como o feminismo poderia alcançar esses 

23 % que sequer conhecem o feminismo? Como o feminismo poderia se tornar uma linguagem 

acessível?  

Ainda na mesma pesquisa, 29% dos homens foram considerados antifeministas. 

Isso porque 54% respondeu que não existiriam feministas no Brasil ou elas seriam poucas. 21% 

considerou isso positivo, bom ou o grupo de 8% que acredita que é bom que a maioria das 

mulheres não seja feminista. Por sua vez, 39% dos homens consideraram-se profeministas. 

Ainda sobre os homens, 27% considerava-se machista, na faixa etária entre 18 e 24 anos de 

idade. A maior porcentagem de homens que se autodeclaram machistas são homens jovens.  

Em seu livro Sejamos todos feministas (2015), a feminista africana negra 

(nigeriana) Chimamanda Adichie, faz uma espécie de relato autobiográfico sobre sua trajetória 

como mulher que foi descobrindo o feminismo e descobrindo-se como feminista. No livro ela 

diz que a primeira vez em que foi chamada de feminista pelo seu melhor amigo de infância não 

entendia o que era, mas sabia que aquilo tinha tido um tom negativo. Quando entrou na 

Academia usava roupas mais despojadas para conseguir ser aceita no meio, ela adotava uma 

postura mais masculina. Foi nesse processo que ela foi se descobrindo como uma feminista que 

gostava de usar batom, salto alto, que gostava de homens, etc. A partir do seu relato podemos 

pensar que são criadas imagens do que venha a ser a feminista que nos afetam enquanto 

feministas. Essas imagens, geralmente, tem um tom negativo. 

Longe de ser um fenômeno atual, a historiadora britânica Sheila Rowbotham, em 

1975, conta que quando era jovem tinha a imagem das feministas como seres “[...] seres 

assustadores em costume de tweed, óculos de tartaruga e coques muito puxados, mas 
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principalmente como seres totalmente assexuados.” (PERROT apud ROWBOTHAM, 2015, p. 

154)   

As feministas são tidas pelo senso comum geralmente como lésbicas, mulheres que 

tiveram experiências malfadadas com homens que a levaram a ter orientação homossexual, que 

precisariam “de rola” para voltar à “normalidade”. São mulheres que odeiam homens, que não 

se depilam, gordas, feias, mal vestidas. Contudo, como é formado esse estereótipo? A partir de 

uma leitura que a sociedade civil faz sobre as sujeitas do movimento. Leitura essa limitada, 

desvirtuada.  

Comumente ouvia em grupos de amigos classificarem as universitárias como 

feministas ou não a partir da aparência, especificamente, da depilação. As feministas, claro, 

eram postas no lugar das “não depiladas”, apesar de me conhecerem e perceberem que eu 

mantinha a depilação em dia. Voltavam os olhos apenas para o que queriam ver para justificar 

suas posições.   

Não raro eram as vezes em que, mesmo em sala de aula, timidamente algumas 

alunas vinham com toda uma carga estereotipada das feministas. Perguntavam-me por que elas 

mostravam os seios no meio da rua, o que era uma “feminazi”; ou homens que me perguntavam 

se feminismo era o oposto de machismo; ou ainda aquelas que associavam o ser feminista a ser 

lésbica.  

A mídia e os buscadores da internet apresentam as feministas como mulheres 

geralmente em poses de protesto, gritando, em lutas corporais com policiais, com os seios de 

fora. Mulheres sérias, carrancudas, briguentas.  

O termo feminismo é maltratado ao passo que cresce o elogio ao feminino, como 

se fossem coisas opostas. Afirmar-se como feminista é como se estivesse indo contra o estado 

natural de coisas, da ordem que foi estabelecida. (MARCIA TIBURI, 2018). 

Uma das questões trazidas pelo movimento social em sua segunda onda é a questão 

da quebra dos padrões de beleza existentes. Não existe um padrão de beleza: mulher branca, 

ocidental, magra. Cada pessoa tem a sua beleza. Já não podemos falar em “a beleza” e sim em 

“belezas”. O que o movimento feminista tenta afirmar é a aceitação, o empoderamento de cada 

mulher. Que cada mulher possa se olhar no espelho e se aceitar e não forçar o corpo a adotar 

padrões que não são os seus.  
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As mulheres negras passam pelo processo de alisamento, de branqueamento, a 

partir de um padrão que é o da mulher branca. As mulheres gordas são interpeladas a serem 

magras. Estas, são interpeladas para serem “gostosas” o que no Brasil é ter um corpo de 

“panicat”204. E há poderosas indústrias de cosméticos, de roupas, que alimentam isso. O Brasil 

é líder em cirurgias plásticas. Isso pode ser um indicativo de que esses padrões tem sim uma 

ressonância muito forte nas mulheres; pode ser o indicativo de que as mulheres não se aceitam 

em suas formas. O que os feminismos tentam é a aceitação. Não criemos padrões de modos a 

tentar nos encaixarmos neles. Que cada uma possa ter uma vivencia feliz com o próprio corpo.  

Isso acaba sendo o elo entre os estereótipos do que venha a ser a feminista: é uma 

mulher masculinizada, que não se depila, lésbica, recalcada por experiências com homens mal 

sucedidas e que, por sinal, odeia homens e é mal “comida”, que precisa de “rola”205, é uma 

mulher intolerante, contra o casamento e a família, que “dá pílulas de aborto para as mulheres”, 

nas palavras de Sara Winter.  

Elitiza-se a feminista. Feminista é aquela que está na Academia estudando sobre 

gênero e feminismos.  É preciso deselitizar o movimento. Por outro lado, há uma elitização do 

movimento, que entende que a feminista deva ser uma mulher intelectualizada, ligada à 

Academia e aos movimentos sociais. Como se não pudesse se conceber um feminismo que 

descesse ao cotidiano e que pudesse ser exercido por mulheres sem esse perfil acadêmico. 

Quando mulheres do funk, do pop, do forró, são capazes de posturas e letras feministas, 

voltamos à questão: o que faz uma feminista? Quando mulheres comuns tem práticas feministas 

ainda que não entendam bem o que seja feminismo, nos vem a questão: o que é mesmo o 

feminismo? Quem pode ser considerada feminista?  

 

Figura XVII – O feminismo de Beyoncé 

                                                           
204 Pânico era um programa de humor com muita audiência entre os anos de 2014 em diante. Nele figuraam 

ajudantes de palco com corpos típicos do ideal de mulher brasileira, o corpo “violão”.  
205 Peço perdão ao leitor pela informalidade dos termos em um texto acadêmico. Contudo, essa tese precisou 
usar dos termos correntes nas redes sociais e no próprio ativismo feminista e antifeministas nas redes. Esta 
tese também é um exercício de tornar a escrita acessível a amplos leitores e leitoras.  
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Fonte: Site humanoides206 

 

O movimento também não está só nos movimentos que vão às ruas reivindicar 

direitos. Ele emerge também na música pop, no cinema, na novela. Historicamente mulheres 

tiveram atitudes de resistência ao patriarcado, ainda que não se percebessem como feministas 

ou quando o feminismo como movimento ou palavra sequer existia. Não são exemplos longe 

na história nem nos livros, podemos encontrá-los no nosso próprio cotidiano. Quantas mulheres 

resistem para manter sozinhas as despesas da família? Quantas mulheres sobrevivem a 

relacionamentos abusivos? Quantas mulheres fogem drasticamente ao padrão aceito de mulher? 

A mulher não existe. É impossível chegarmos a esse tipo ideal por completo.  

Como dito, os padrões do que vem a ser a feminista extrapolam a questão do corpo. 

São levantadas questões também morais. A ideia de que a feminista odeia homens pode estar 

associada à crítica em relação ao machismo. Em sua etimologia, machismo é um derivado de 

“macho” e este é sinônimo de homem na nossa cultura. Enxerga-se o homem como um detentor 

de privilégios sociais em relação à mulher.  

A crítica não é para acabar com os homens, aboli-los do planeta, mas no sentido de 

desestabilizar o que vem a ser “o homem”, assim como se desestabilizou a noção de “mulher”. 

Dar vazão para que outras possibilidades de masculinidades emirjam a partir daí. Crítica ao 

“homem” como ser humano genérico, capaz de representar todas as possibilidades do ser 

homem no mundo e do ser mulher. Criticar os padrões de masculinidade vigentes até então que 

associam o homem a um ser, inclusive, machista, opressor, que coloca a sua companheira numa 

posição de desigualdade pela crença numa suposta superioridade; o pai que não tem um enlace 

emocional com os filhos, para além das obrigações com o sustento material; companheiros que 

                                                           
206 http://humanoides.com.br/musica/beyonce-e-seu-polemico-feminismo/ 
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possam dividir as atividades domésticas; que possam expressar seus sentimentos e tornar as 

relações amorosas como um todo mais prazerosas, livre desses condicionamentos sociais que 

aprisionam homens e mulheres.  

 

[...] Porque a virilidade tradicional é uma maquina tao mutiladora quanto a atribuição 

da feminilidade. Ser um homem de verdade – o que é que isso exige? Repressão das 

emoções. Calar sua sensibilidade. Ter vergonha de sua delicadeza, de sua 

vulnerabilidade. Abandonar a infância de modo brutal e definitivo: os homens-criança 

não possuem boa reputação. Ficar angustiado pelo tamanho do seu pinto. Saber fazer 

as mulheres gozarem sem que elas mesmas saibam ou queiram lhes indicar como. Não 

sar sinais de fraqueza. Amordaçar a sensualidade. Vestir-se com cores discretas, usar 

sempre os mesmos sapatos grosseiros, nunca brincar com os cabelos, não usar muitas 

joias, nenhuma maquiagem. Sempre dar o primeiro passo. Não possuir nenhuma 

cultura sexual para melhorar seu orgasmo. Não saber pedir ajuda. Ter que ser valente, 

mesmo sem ter nenhuma vontade. Valorizar a força, seja qual for seu caráter. Mostrar 

agressividade. Possuir um acesso restrito à paternidade. Ter sucesso social para poder 

pagar as melhores mulheres. Morrer de medo de sua homossexualidade, porque um 

homem de verdade não deve nunca ser penetrado. Não brincar de boneca quando 

pequeno, contentar-se com carrinhos e armas de plástico muito feios. Não cuidar 

muito do seu próprio corpo. Submeter-se à brutalidade de outros homens sem 

reclamar. Saber se defender, mesmo sendo doce. Ser privado de sua feminilidade, 

como as mulheres se privam de sua virilidade, não em função das necessidades de 

uma situação ou de um caráter individual, mas em função daquilo que o corpo coletivo 

exige. De tal maneira que as mulheres ofereçam sempre seus filhos para a guerra e 

que os homens aceitem se deixar matar para proteger os interesses de três ou quatro 

cretinos de visão curta. (DESPENTES, 2016, p, 23-24) 

 

Machismo não pode ser equiparado a gentileza. Machismo mata, agride, oprime. 

Ações como abrir a porta do carro, pagar uma conta no restaurante, mandar flores, são ações 

gentis. Não por considerarem as mulheres frágeis para abrir portas, impotentes para pagarem 

suas contas, mas por normas morais socialmente aceitáveis num jogo de sedução. Contudo, para 

algumas mulheres podem não ser. Há que se ver as preferencias e gostos.  

Albertina Costa (s.a.), “[...] na representação feminina machismo aparece sempre 

referido a ação, o mais das vezes truculenta, e nunca a inação ou omissão.” (p. 42). 

A youtuber Luana Basto207 incorporava uma suposta feminista: coloca óculos 

pesados e grandes na cara, amarrava os cabelos, adotava um comportamento supostamente 

intelectual e entrava num discurso supostamente vitimista. Por outro lado, a mesma youtubber 

tem traços de negritude e adere ao discurso opressor duplamente: do branco e machista.  

                                                           
207 Até então ela tinha um canal no youtube no qual fazia vídeos ridicularizando os movimentos feministas e o 

negro. Contudo, após uma polêmica envolvendo seu noivo e a moça que acusou o pastor Marcos Feliciano de 

estupro, ela apagou todos os vídeos.  
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Outra youtuber, do canal “Fique ligado!”208, coloca flores no cabelo num vídeo no 

qual também desmoraliza o feminismo, pois acredita que as feministas destruíram essa 

simbologia que representaria a mulher. O titulo do vídeo é “Feminismo: o ódio à mulher e à 

família”. Na época, haviam 48.347 acessos no youtube. Havia sido publicado em 2015. Os 

comentários haviam sido desativados para o vídeo. A autora do vídeo constrói sua 

argumentação com as seguintes frases: “a essência da mulher é a maternidade. Os homens não 

tratam as mulheres como antes, deixaram o cavalheirismo. “Culpa das feministas! Que culpam 

eles de machos opressor. Opressão, segundo ela, seria acumular vários papeis, dentro e fora de 

casa. “Não precisamos dos homens” seria o discurso do feminismo. Ela chama também de 

“feminazismo”. Declara-se como uma mulher antifeminista. As feministas, segundo ela, 

querem que os homens a tratem mal. É uma causa “marxista”. Um dos objetivos seria destruir 

a família.  

No vídeo “Eu não preciso do feminismo”. Até então com 94.380 acessos, a autora 

do vídeo chama feminisas de “chupeta de baleia”. 

No vídeo “A estupidez do feminismo”, o canal Plano B, com 46.178 acessos, afirma 

que o homem é visto como opressor. Que o feminismo é um vitimismo das mulheres. Não 

representa as mulheres como diz, tendo em vista que muitas mulheres são contra. O que querem 

são privilégios e não direitos. Querem criar uma divisão entre homens e mulheres.  

Alguns discursos, contudo, são bem elaborados, como o do padre José Eduardo, em 

conferência na Terça Livre Entrevista, cujo título era “O que é a ideologia de gênero?”. O vídeo 

é apresentado por Allan209. Nele o padre apresenta o feminismo como um discurso de esquerda 

que tem por fim acabar com a família e com o capitalismo. 

O vídeo, na época em que fora visualizado, tinha também mais 7.585 visualizações. 

Segundo ele, a “ideologia de gênero” seria um “esvaziamento jurídico da figura do homem e 

da mulher”. “Eles querem impor essa ideia de identidade. Contudo, eles precisam dourar a 

pílula. O individuo inventa para si mesmo. Se nega o dado objetivo, constatado.”. Judith Butler: 

“Ela é o maior expoente atualmente”. Situa o surgimento dentro do movimento feminista. Cita 

Sulamith Firestone e Katte Millet. Revolução sexual como um meio de fazer a revolução 

marxista. A revolução sexual teria o sentido de destruir a família porque, dissolvendo essa 

                                                           
208 Em 2018 o canal não foi mais encontrado na internet.  
209 Para ver o vídeo completo acessar: Link: https://www.youtube.com/watch?v=oUR2Wkf2k5I  
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célula-mater da sociedade, dissolveria-se também a sociedade capitalista. “A ideologia de 

gênero é uma sofisticação da revolução sexual.”. trata-se, segundo ele, de um conceito 

exotérico. Mexe com os papeis da família em que esta se torna uma instituição obsoleta.  

Nas fanpages no facebook as feministas são representadas como mulheres loucas 

(“Feminismo é uma doença gravíssima 2.0”), raivosas que devoram fetos com a própria boca, 

que são contra a depilação e nazistas.  

 

 

 

 

 

Figura XVIII– “Feminista” comendo um feto 

                                           

Fonte: Fanpage “Moça você é vitimista” 

 

Na imagem acima o emblema mais conhecido do feminismo “We can do it” que, 

traduzido significa “Nós também podemos fazer”, uma mulher com expressões raivosas 

mastiga um recém-nascido. A imagem indicaria que as feministas defendem o aborto, onde elas 

mesmas comem as crianças. O problema é que essas mentiras virtuais tem reflexos nas vidas 

reais de feministas. A blogueira Lola foi acusada em vários sites mascus210 de realizar abortos 

                                                           
210 Termo amplamente usado pela blogueira para referir-se aos grupos masculinistas que circulam nas redes 

sociais.  São grupos que exaltam o masculino, tem discursos profundamente machistas e misóginos.  
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em sala de aula, nas dependências da universidade, tendo montagens de suas fotos nesses 

supostos procedimentos. Curiosamente ela tem formação em Letras. Como seria isso possível? 

Além disso, a mesma Lola é acusada de ter um filho que supostamente teria abandonado.  

Na foto de capa da mesma fanpage, “Moça, você é vitimista”, temos uma mulher 

com expressões também sisudas e com um bigode que remete ao líder nazista Adolf Hitler. 

Cria-se a confusão de que feminismo e nazismo teriam as mesmas origens históricas: 

 

Figura – Feminismo e nazismo

 

Fonte: Moça, você é vitimista 

 

Na página de facebook “Moça, não sou obrigada a ser feminista”: 

 

Figura XX - Gilete e símbolo feminino 
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Fonte: Facebook 211 

 

Segundo Marisa Lobo (2016), “[...] algumas feministas chegam a lucrar com a 

venda de Cytotec, medicamento abortivo.” (p. 254). Fala também reproduzida por anti-

feministas como Sarah Winter.  

Tudo parece muito cômico, irrisório e pouco fundamentado. O medo é que essas 

ideias se alastram indefinidamente e barram direitos das mulheres historicamente conquistados. 

Nesse sentido, é preciso olhar com calma esses discursos.  

Vai mais a fundo apresentando a filha da Angelina Jolie e diz ‘A teoria qer quer 

desconstruir a identidade... meninos que parecem meninas e meninas que parecem macho.’. faz 

referencia à ‘moda qer’ e cita o exemplo da C&A.” 

 

Se meu olhar fosse tão somente de descredibilizar tudo o que ela dizia, eu não seria 

capaz de enxergar alguns elementos interessantes na fala de Marisa Lobo. Ela não 

negou que em cada pessoa existam hormônios masculinos e femininos e que, a 

depender do sexo da pessoa, eles estão mais aflorados ou não. ‘Nós temos os dois 

hormônios e temos nas nossas mentes a masculinidade e a feminilidade [...] mas 

homens tem a masculinidade mais aflorada.’. Por outro lado, ela não defende a 

submissão bíblica da mulher a ponto de que ela suporte violências, pois afirma que 

‘Homens que tratam mal as mulheres não é convertido.’. ainda conclama os homens 

“Ajude as mulheres a cuidar da casa, a fazer comida’, no que é ovacionada pelas 

mulheres presentes e que, por sua vez, conta com a resistência dos homens, inclusive 

o pastor líder presente que fazem gestos de negação. Ela se vê enredada nesse misto 

de avanços e retrocessos. Sua fala ali é negada como pregação (tida como uma 

palestra), pois está numa assembleia de deus, numa igreja que nega o pastorado às 

mulheres, está subvertendo os papeis nessa pequena fala, conta com a resistência dos 

pastores homens ali presentes, mas também reforça os papeis históricos de gênero. 

Critica a ideia de que “Homem que acha que ser líder é maltratar a mulher”. Comenta 

a pesquisa de que 40% das mulheres que sofrem violência doméstica são evangélicas. 

Incita as mulheres a procurarem a Lei Maria da Penha, denunciarem a violência 

doméstica que sofrem de seus maridos. Arrisco dizer que ela teria tudo para ser 

feminista, pois em seu discurso nega como prioritários da mulher algumas tarefas que 

historicamente foram tidas como naturais à mulher. Então, me pergunto, como se 

processou esse primeiro contato com o feminismo para levar com que ela se voltasse 

totalmente contra ele? Ainda assim afirma: “Menina tem que brincar de boneca 

sim...maternidade é instinto. Somos iguais em direitos civis... tenho o dever de ser boa 

dona de casa [...] Estão roubando o lugar dos homens [...] saíram do seu lugar de ser 

mulher por isso estão depressivas [...]’.  

                                                           
211 Disponvíel em: 

https://www.facebook.com/forafeminismo6/photos/a.1187361924715178.1073741827.1186598764791494/1187

361934715177/?type=1&theater 
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É o mesmo argumento que consta no livro ‘O outro lado’. Aprofundando o discurso: 

por que as mulheres estariam mais infelizes? Depressivas? O que esses dados podem dizer para 

além do feminismo?  

Ela afirma que as mulheres se perderam nessa luta. Foi uma luta que começou até 

bem, pelo voto, a favor dos direitos civis das mulheres, mas que se perdeu.  

 

Porque [a mulher] saiu de seu lugar e foi lutando [...] se perderam [...] nos anos 50 

começaram a se envolver na ideologia de gênero’. Não se contentaram em ser 

mulheres [...] depois de uma semana estavam uma baranga [...] peludas, machonas 

[...] (Diário de campo. Palestra de Marisa Lobo sobre ideologia de gênero) 

 

Sendo isso que acontecem com as meninas que entram na universidade, entram em 

contato com o feminismo e com uma semana depois isso acontece. Tributa às feministas a 

criação da ideologia de gênero. Escolheram o bode expiatório para uma luta que, no seu pano 

de fundo, é de classes sociais, uma luta que é política no sentido mais tradicional de político, 

numa disputa entre direitas que querem se afirmar no poder do Estado eliminando as esquerdas 

e o que representam.  

Afirma que as igrejas não podem ser pró-feministas e que “[...] mulher que é 

feminista não é convertida.”. Vai mais além, ao dizer que o movimento é de “[...] combate ao 

homem [...]” e que ‘[...] as mulheres querem o lugar do homem’[...] . Cita Simone de Beauvoir. 

Afirma ainda que “Há muitos defensores dessa causa na própria Igreja, pois se acomodaram, se 

acostumaram a conviver com a iniquidade.” (MARISA LOBO, 2016, p. 92) 

Nunca uma autora como Simone foi tão citada entre as correntes de direita. Sua 

frase, “Não se nasce mulher, torna-se mulher”, virou jargão não só nesses grupos, mas também 

nos grupos feministas e de pesquisadores de gênero. Funciona como se apenas essa frase 

pudesse resumir o pensamento da obra O Segundo Sexo, quando sabemos que não é assim. 

Segundo Marisa Lobo (2016), “[...] feministas criam esse enunciado sociológico impondo, 

como verdade absoluta, o pensamento de que a maturidade é somente aprendida, e não 

instintiva.” (p. 228).  

Esses grupos fazem verdadeiro passeio pelas principais teóricas acerca das relações 

de gênero, tais como Simone de Beauvoir, Sulamith Firestone, Gayle Rubin, Joan Scott, Judith 

Butler, Virginia Wolf, Heleieth Saffioti e Raewyn Connel. São vistas como feministas que 
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contribuíram para a “[...] desconstrução total da mulher” (p. 230), tendo destruído a essência 

das mulheres. A ideia é desconstruir a sexualidade do nascimento.  

Simone de Beauvoir fica eternizada na cultura por sua frase “Ninguém nasce 

mulher, torna-se”. Sua frase tranforma-se num jargão repetido tanto dentro de grupos feministas 

quanto antifeministas, embora, claro, com usos e intenções totalmente contrários nesses grupos. 

É como se sua obra pudesse ser resumida nessa frase. O cerne do seu pensamento. Marisa Lobo 

(2016) afirma:  

 

Ao parafrasear a verdade biológica que afirma que uma garota precisa passar pela 

puberdade para tornar-se uma mulher, feministas criam esse enunciado sociológico 

impondo, como verdade absoluta, o pensamento de que a maturidade é somente 

aprendida, e não instintiva. (p. 228)  

 

Gayle Rubin (1975) é considerada ainda por Marisa como uma autora não 

traduzida, apesar de já ser e ter outras produções igualmente conhecidas e traduzidas. Confunde 

seu artigo Tráfico (ano) com um “livro”.  

Sulamith é citada por Marisa Lobo (2016) também: “O fato de haver ‘homens’ e 

‘mulheres’ é, por si só, inadmissível.” (p. 65). Cita ainda trecho da autora: “Se os sexos estão 

destinados a desaparecer, deverão desaparecer também todas as proibições sexuais, como a do 

incesto e a da pedofilia.” (FIRESTONE apud MARISA LOBO, 2016, p. 65)   

São feitas reduções de Butler e dado um acento especial ao fato de ser uma feminista 

lésbica. Além disso, a autora é apresentada sempre sob o viés de sua orientação sexual, como 

mostra o tópico “18.2 Pensamentos que influenciaram Judith Butler, a feminista lésbica”.: 

 

A mais conhecida teórica da ideologia de gênero, Judith Butler, afirma que ‘gênero é 

o seu comportamento’, fazendo do conceito um tipo de cultura ou revolução 

comportamental. Segundo ela, não há homens ou mulheres, simplesmente pessoas. A 

consequência logica desse pensamento impõe que não exista nem mesmo preconceito, 

no entanto esse é o conceito que está sendo utilizado para ensinar as crianças, a partir 

dos 4 anos, a explorarem seu corpo e o de seus colegas em busca de prazeres sexuais 

para ,assim, definirem seu ‘genero’. A conceituação de Butler, se bem compreendida, 

já demonstra que não é o problema do preconceito que desejam resolver. (MARISA 

LOBO, 2016, p. 119) 

 

Mais à frente também cita a autora da seguinte forma: “Ela desacredita a dicotômica 

entre os sexos e tenta, em seus discursos, eliminar toda e qualquer diferença entre sexo e 

gênero.” (p. 234) 
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As lutas dos feminismos não são contra o homem, como querem fazer pensar: “A 

grande confusão de bandeiras, valores, discursos, saberes entre os discursos das próprias 

feministas, falta de equilíbrio e luta contra o sexo masculino de algumas correntes 

descaracterizaram a verdadeira luta pró-mulher, em todas as suas vertentes.” (MARISA LOBO, 

2016, p. 235) 

 

Estabelece ela a diferença entre feministas de raiz e feministas de gênero: “Já somos 

capazes de perceber que hoje não existem mais as feministas de raiz, do inicio do 

século, que lutavam elos direitos da mulher de ser respeitada na sociedade e no 

mercado de trabalho como cidadã e de votar, por exemplo. Essas causas são louváveis. 

Atualmente, porém, as verdadeiras feministas foram substituídas pelas feministas de 

gênero, que se estabeleceram e que definem como devemos agir e até mesmo sentir 

sobre nós mesmas. (MARISA LOBO, 2016, p. 63) 

 

É possível que alguns grupos de homens sintam-se como se a luta feminista fosse 

contra eles, pois questiona os termos da masculinidade hegemônica. Contudo, não se pode 

confundir: questionar um modelo de masculinidade que se encaixe em todos os homens não é 

a mesma coisa de lutar contra os homens. Pelo contrário, é lutar a seu favor no exercício de 

uma masculinidade mais saudável para as relações humanas.  

Ora, algumas teóricas da ideologia de gênero potencializam esse pensamento: “[...] 

A grande confusão de bandeiras, valores, discursos, saberes entre os discursos das próprias 

feministas, falta de equilíbrio e luta contra o sexo masculino de algumas correntes 

descaracterizaram a verdadeira luta pró-mulher, em todas as suas vertentes.” (p. 235). A ideia 

seria a de que as mulheres querem tornar-se homens: “Para contentar a insatisfação ativista 

feminina, a reorientação cultural seria inverter os lados do ‘ser’ e tornar-se o sexo oposto. O 

desprazer da mulher na sociedade passa agora para a rejeição do seu corpo e de todas as suas 

características.” (MARISA LOBO, 2016, p. 238). A ideia do feminismo não é essa. A ideia não 

é adotar o lugar de opressor.  

 

No encontro promovido em um café em um bairro nobre da capital, na manhã de 17 

de fevereiro de 2018, estavam presentes em sua maioria homens presentes para a 

palestra do autor do livro Cristofobia. Dando mote à sua apresentação, um líder do 

movimento faz uma introdução a partir de questionamentos: se donos de cartórios 

decidissem não aceitar realizar um casamento de um casal gay? Se lêssemos a Biblia 

na universidade, numa sala de Sociologia? Sente-se injustiçado e transfere sua 

sensação de injustiça para os donos de cartórios.  
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O desejo do outro incomoda. O que as pessoas fazem no intimo dos seus quartos e 

casas, incomoda. Para ser mais clara, a sexualidade exercida pelo outro incomoda. Que as 

pessoas casem-se, incomoda. Isso é de uma profunda incoerência com suas próprias crenças 

cristãs, de um livre arbítrio que caberia à cada pessoa.  

Por fim, mistura-se um pouco de desconhecimento, superficialidade na apropriação 

da categoria analítica gênero, quanto uma porção de má-fé.  
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7 O FANTASMA DA IDEOLOGIA DE GÊNERO: UM MOTE CONCLUSIVO 

 

        Este capítulo busca adensar as narrativas construídas no capitulo anterior, 

especialmente o quinto e sexto capítulos e promover conclusões acerca do que foi tratado na 

tese como um todo. Apresentar algumas conclusões do estudo realizado. Prmeiro, apresentando 

o que vem a ser de fato, ideologia. Segundo, a discussão sobre maiorias e minorias. Terceiro, 

quebrar no cerne da questão o argumento principal do antifeminismo, de que o desejo do 

feminismo é transformar mulheres em cópias imperfeitas dos homens.  

 

7.1 Ideologia: do que estamos falando? 

 

Ideologia não é o mesmo que ideário. Este, um conjunto sistemático de ideias. 

Segundo Chaui (2008), “[...] é um ideário histórico, social e politico que oculta a realidade, e 

que esse ocultamento é uma forma de manter a exploração econômica, a desigualdade social e 

a dominação politica.” (p. 7) 

Segundo Chaui (2008), “[...] uma teoria exprime, por meio de ideias, uma realidade 

social e histórica determinada, e o pensador pode ou não estar consciente disso.” (p. 13). 

Quando o pensador não avalia que suas ideias são produzidas historicamente corre o risco de 

produzir uma ideologia quando acredita que suas ideias sejam válidas para todo contexto 

histórico. Um dos traços fundamentais da ideologia, segundo Chaui, é tornar as ideias como 

independentes da realidade histórico-social. No tema em questão, tornar o ser homem e o ser 

mulher como um aspecto único, universal, biologicamente determinado e fixo a despeito do 

tempo histórico.  

O termo ideologia aparece primeiramente na França, após a Revolução Francesa 

(1789), no início do século XIX, especificamente, em 1801 no livro Eléments d’Idéologie, do 

francês Destutt de Tracy. Ele pretendia elaborar uma ciência da gênese das ideias. Tratando 

como fenômeno natural que exprime a relação do corpo humano com o meio ambiente. Esses 

pensadores eram antiteológicos, antimetafisicos e antimonárquicos. Eram materialistas, ou seja, 

repeliam qualquer explicação com base espirituais ou invisíveis. Eram contra a educação 

religiosa e metafisica. (CHAUI, 2008) 
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O sentido pejorativo do termo “ideólogos” e “ideologia” tem origem de uma 

declaração de Napoleão, quando disse que  

 

Todas as desgraças que afligem nossa bela França devem ser atribuídas à ideologia, 

essa tenebrosa metafisica que, buscando com sutilezas as causas primeiras, quer 

fundar sobre suas bases a legislação dos povos, em vez de adaptaras leis ao 

conhecimento do coração humano e ás lições da historia.”, em 1812 no Conselho de 

Estado. (CHAUI, 2008, p. 28) 

 

O termo volta a ser empregado por Ausgusto Comte, em Curso de Filosofia 

Positiva. Tanto é empregada no sentido anterior, como uma atividade filosófico-científica que 

estuda a formação das ideias, quanto no sentido de um conjunto de ideias de uma época. 

(CHAUI, 2008) 

Percebe-se que o termo “ideologia de gênero” está muito presente na linguagem da 

direita, sendo necessário recorrermos à origem do termo para explicar como ele é incabível no 

contexto que está sendo dito.  

Segundo Marisa Lobo (2016), “Os sentimentos podem ser gerados no meio, porém 

os traços de caráter são gerados na genética.” (p. 241). As personagens antifeministas falam e 

escrevem como se falassem por todas as mulheres “O sonho de toda mulher é ser amada e 

respeitada pelo homem que ela ama. Isso é e tem sido nossa maior luta e conquista.” (MARISA 

LOBO, 2016, p. 259). Há um sentimento de que o que habita no eu é comum a todas as 

mulheres. A ideia corrente de que é possível generalizar um sentimento individual.  

 

Há uma tendência de as femeas investirem mais em machos com caracteres 

interessantes para a sua prole, como a ausência de parasitas, por exemplo. É comum 

também os machos investirem mais na quantidade de femeas para reprodução. Esses 

são os tais papeis inscritos na biologia, atualmente negados pelas ciências humanas 

de maneira vergonhosa. A natureza se impõe. (MARISA LOBO, 2016, p. 265).  

 

Baseia-se ela na teoria darwiniana de seleção sexual das espécies.  

 

Ideologia, para as ciências humanas e as filosofias, é um conjunto de ideias que, na 

sociedade, procura ocultar a realidade. São convicções e atos que sustentam as práicas 

institucionais de sujeição e dominação da nação. Segundo os ‘ideologos’, apenas os 

humanistas e os sociólogos devem estudar o comportamento humano. Os ‘doutores’ 

em ciências sociais alegam que o comportamento é objeto de suas ‘ciencias’ e 

mostram sua intenção concernente à doutrinação ideológica política de gênero ‘trans’. 

(MARISA LOBO, 2016, p. 240) 
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Segundo Lowi (2010), o conceito de ideologia surgiu com Destut de Tracy. 

Napoleão afirma que ideólogos são os que realizam abstrações da realidade.  

Karl Marx defendeu a ideia de ideologia como um falseamento da realidade. 

Segundo este, ideologia é um conjunto de ideias que a classe dominante tenta reproduzir para 

manter o status quo e que as ideias da classe dominante são as que predominam. Lenin afirmou 

que as classes operarias também são produtoras de ideologias, pois produziam concepções da 

realidade ligadas a interesses de classe. Karl Manheim estabeleceu a diferença entre ideologia 

e utopia. Aquela constitui um conjunto de ideias para legitimar a ordem, já a utopia faz a crítica 

dessas ideias aspirando outra realidade. Por fim, Lowi entende que ideologia são visões sociais 

de mundo. (LOWI, 2010) 

 

[...] conjunto de IDEIAS, PRINCÍPIOS, e VALORES que refletem uma determinada 

VISÃO DE MUNDO, orientando uma forma de ação, sobretudo uma prática política. 

P.ex.: ideologia fascista, ideologia de esquerda, a  ideologia dos românticos, etc..  

 

Alguns dos produtores do que chamam de ideologia de gênero caem em 

reducionismos perigosos sobre conceitos tão profundos: “Para Marx, portanto, a ideologia era 

uma ‘falsa consciência’, não um conjunto de ideias.” (LOBO, 2016, p. 17)  

Cornejo-Valle e Pichardo (2017), define esse jogo de palavras em torno do termo 

ideologia como um “Jogo de distorção semântica” (s.p.). Os sentidos atribuídos à palavra 

gênero tornam-se negativos. Trata-se, nada mais, que uma estratégia para “activar y promover 

el pánico moral frente a los avances en el reconocimiento de los derechos sexuales y contra el 

feminismo y el movimiento LGBT” (HERDT apud CORNEJO-VALLE e PICHARDO, 2017, 

p. 7) 

Quando feministas falam em ideologia de gênero não estão falando a mesma 

linguagem abordada pela direita ao falar o mesmo termo. Os significados são distintos, mesmo 

opostos. Não falamos da mesma coisa, a mesma língua.  

O problema é não ver também que o que se prega está impregnado de ideologia 

também. Conservadores não assumem isso, que seus discursos também são profundamente 

ideológicos, como expresso neste trecho da antifeminista: “Não podemos aceitar um Estado 

refém de qualquer ideologia política. Isso não é democracia. Temos que aprender a conviver 
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com o diferente, mas para isso não precisamos nos tornar como ele.” (MARISA LOBO, 2016, 

p. 52) 

Segundo Marcia Tiburi (2018), “O patriarcado opressor sempre foi a verdadeira 

‘ideologia de gênero’. Nessa ideologia, os homens em geral sempre trataram as mulheres como 

incapazes para o conhecimento e o poder, como traidoras [...] como loucas e más.” (p. 48) 

O que vemos no Brasil é uma direita com pouco conhecimento histórico e 

antropológico. A internet acaba sendo palco para diversos conflitos sociais. Muitas páginas no 

facebook, apesar de direcionadas a assuntos específicos ao movimento feminista, acabam sendo 

alvo de pessoas que são contra o movimento, em verdadeiras batalhas virtuais. Homens entram 

e criticam as postagens, entrando em confronto ideológico com mulheres feministas. Ou mesmo 

mulheres que entram em conflitos com os posicionamentos pró-feministas e aderem ao discurso 

machista.  

Ser feminista tornou-se perigoso em tempos de ondas conservadoras. A blogueira 

Lola, do blog Escreva Lola Escreva, foi (e continua a ser) por diversas vezes ameaçada de morte 

por grupos extremistas.212 Esses grupos chegam ao extremo para chamar a atenção às suas 

causas, ao seu discurso, afirmando que ela teria feito procedimentos abortivos dentro da 

universidade, ou mesmo supostos filhos dela que aparecem em vídeos afirmando terem sido 

abandonados pela suposta mãe feminista.  

No entanto, as armas utilizadas tanto por ativistas quanto por estranhos e críticos 

do movimento são por vezes muito similares e devemos refletir sobre isso. Os dois lados não 

se aceitam, não dialogam, não há um mínimo de entendimento ou disposição para isso. Quando 

não há espaço para diálogo, a violência pode emergir (MARCIA TIBURI, 2016). Um acha que 

o discurso do outro simplesmente deva ser anulado. De um lado feministas bradam: “Fascistas, 

machistas, não passarão!”. Os movimentos sociais elitizam o seu discurso como cientifico 

anulando a capacidade de discurso do outro não-científico e mergulhado em senso comum.  

Os movimentos ainda tem uma linguagem muito intolerante como resquícios de 

enfrentamentos com governos autoritários e totalmente avessos aos direitos das mulheres. 

Nesse passado a própria existência era negada ou ameaçada. A fala era censurada. Por isso, as 

principais estratégias eram o enfrentamento direto, o confronto, o grito.  

                                                           
212 Conferir a matéria completa em: http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2015/11/08/meu-nome-e-
lola-e-estou-ameacada-de-morte-por-ser-feminista/ 
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Há cada vez menos disposição para o diálogo. A intolerância não é a melhor arma 

contra esses outros a que chamamos de fascistas, machistas, conservadores, misóginos, 

fundamentalistas.  

Precisamos de outras estratégias. O grito já não parece ser a única arma possível 

tendo em vista as democracias, ainda que cambaleantes, na qual vivemos. Dispomos de outros 

recursos para reivindicar direitos e lugares simbólicos de emancipação. Se possuímos o 

arcabouço de um discurso desnaturalizante sobre as questões de sexo/gênero, devemos utilizar 

da fala, do diálogo, do próprio conhecimento adquirido, para quebrar os padrões resistentes do 

outro. Ao menos propor questões que desestabilizem seus pressupostos tidos como naturais e 

sacramentados devem ser estratégias possíveis.  

Apela-se para o discurso da democracia, para que seus discursos possam ser 

ouvidos, inclusive, pelos supostos grupos intolerantes de esquerda. A defesa da democracia 

aparece, irônica e contraditoriamente, para defender regimes de governos autoritários e anti-

democráticos. É a defesa da democracia para defender a ditadura. Sendo assim, um discurso 

vazio de sentido e cambaleante, fluido.  

 

Infelizmente, não há no meio acadêmico espaço para vozes contrárias a essa ideologia 

(...) como estratégia de proteção contra as contestações, estabeleceu-se a interdição 

discursiva, ou seja, esse tema foi colocado no campo dos tabus e do politicamente 

incorreto. O lema é não se discutir, mas aceitar incondicionalmente o que se diz. Com 

isso, a universidade deixa de contemplar a pluralidade de ideias para satisfazer-se num 

projeto que estabelece nela e na sociedade de hegemonia discursiva. (MARISA 

LOBO, 2016, p. 32) 

 

Conforme aponta a teóloga feminista, “Todos falam do respeito à diversidade e à 

diferença (esquerda e direita). Passou a ser um discurso politicamente correto. Há uma falta de 

originalidade das posições.” (Diário de campo. Ivone Gebara.10/06/2017). 

 Acredita-se numa crise das relações de gênero, na qual mulheres “querem assumir 

a posição do homem” e que “homens querem ser mulheres”. Qualquer tipo de mudança nas 

“caixinhas de gênero” tradicionais parece desestabilizar a família tradicional e a orientação 

sexual das pessoas. Os valores tradicionais da família estariam, então, abalados. Chega-se ao 

ponto de se afirmar que a sociedade estaria caminhando para o seu fim por essa razão. Ora, se 

não há mais mulheres e não há mais homens, como eles poderiam se reproduzir e como outras 

gerações seriam possíveis? A humanidade estaria fadada ao fim. E isso seria um objetivo 
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planejado desses movimentos sociais, mesmo um objetivo de controle populacional da 

humanidade. 

A crise nas relações de gênero existe e tende a ser contínua, pois nada está estático 

no tempo. Contudo, a crise tem criado relações sociais mais igualitárias. Há um sentido positivo 

na crise. (BALANDIER, 1997) Nessa briga ideológica, entre ativistas feministas e anti-

feministas, o consenso em torno dos avanços sobre a condição da mulher tem sido positivado, 

felizmente, tem avançado com recuos. Temos mais o que celebrar do que lamentar, como diz 

Marlise Matos (2008).  

Os avanços se mostram com recuos. Em dezembro de 2016, por exemplo, o STF 

em julgamento autorizou o aborto até 3 (três) meses de gestação, o que dá embasamento jurídico 

para que outros procedimentos como esse sejam realizados.  

Falar sobre gênero e feminismos é lidar sempre com uma recepção que tem dois 

tipos de respostas mais comuns: a aderência às pautas ou uma profunda repulsa. É muito difícil 

termos os “meio-termos” – ou as pessoas amam o feminismo e as questões de gênero, ou tendem 

a odiá-las.  

Os consensos criados dentro do movimento são levados à tona através de dissensos 

com algumas esferas da sociedade civil. Os consensos ficam mais claros no campo quando o 

lado de fora pressiona para dentro. Quando as críticas ao movimento feminista do “lado de lá” 

tornam-se mais ferrenhas, os consensos do “lado de cá” tornam-se mais claros.  

 

7.2 Um mundo dividido entre esquerda e direita?  

 

O mundo parece estar dividido entre direita e esquerda, de modo que apenas o 

conceito de classes sociais já não dá mesmo conta de explicar a realidade contemporânea por 

si só. Estamos entrelaçados pelas noções de raça, etnia, classe, identidade de gênero, orientação 

sexual e política. O problema é que as pessoas são mais complexas do que suspeitam nossas 

visões dicotômicas entre um mundo movido apenas entre dois lados opostos. As pessoas são 

mais leves fora das telas do computador, fora do tic-tac dos dedos nervosos batendo no teclado 

e criando posições políticas, fora dos palanques das assembleias. São mais complexas do que 

uma simples divisão entre direita e esquerda.  
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É possível se posicionar e é necessário ter uma posição, mas a minha posição não 

deve anular o outro como indivíduo. Discordar nunca foi anular. Discordar nunca foi anular a 

possibilidade de existência do outro. Discordar não deveria ser um exercício de se fechar diante 

do outro, mas de abrir-se para ouvir o outro. Deveria ser um exercício de diálogo, de sínteses 

possíveis, de convivências possíveis entre diversos. É nesse mundo que aposto. 

O poder político vai para além de um cargo público eletivo. Cada vez mais no Brasil 

o poder político também se exerce por quem não faz parte do quadro institucional do Congresso, 

das assembleias e das câmaras. Ele vai exercendo-se através das consultorias de profissionais 

liberais aos partidos, dos assessores, dos movimentos que se integram aos partidos, tais como 

MBL e, a nível local, Endireita Fortaleza. Essas relações de força, essas tensões que aparecem 

no âmbito legislativo, são o reflexo das tensões da sociedade, das disputas sociais.  

O mundo parece dividido em esquerda e direita. Antes um sistema classificatório 

dos partidos políticos usado no século XIX e XX, parece denominar hoje uma divisão também 

moral, para além da esfera política. A classificação vem desde a Revolução Francesa. Essas 

reconfigurações da escala direita versus esquerda não é observada apenas no Brasil, sendo 

também uma tendência mundial. Há uma escala usada internacionalmente, que é a Manifestos 

Research Group (1979). Dentre os aspectos que caracterizariam uma política de esquerda, 

estariam: defesa do internacionalismo e a busca da paz entre os países. Quanto às posições 

politicas de direita estariam a defesa do constitucionalismo e de liberdade e direitos humanos. 

(MADEIRA e TAROUCO, 2011) 

Na França os delegados que se identificavam com igualitarismo e reformas sociais 

sentavam-se à esquerda e já aqueles que se idenficavam com aristocracia e conservadorismo, à 

direita do rei. A distinção não só espacial passou a designar também uma divisão entre 

liberalismo e conservadorismo. A expansão do marxismo e da luta da classe operária a posição 

de esquerda a incorporou. O deslocamento da burguesia para a direita se dá com a discussão 

sobre a social-democracia em fins do século XIX e a revolução russa de 1917. Privilegia-se a 

dimensão econômica para estabelecer as diferenças entre esquerda-direita, sendo o fiel da 

balança a quantidade de ingerência do Estado na economia. (MADEIRA e TAROUCO, 2011) 

Entretanto, Noberto Bobbio (1995) e Giddens (1996), defendem a dissolução da 

ideia de direita e esquerda.  

As direitas e conservadores sentem-se ameaçados pelos outros. Quem são esses 

outros?  
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Pelos delinqüentes e criminosos, pelas crianças abandonadas, pelos migrantes mais 

recentes, em especial os nordestinos (às vezes, dependendo do bairro, por certos 

imigrados asiáticos também recentes, como é o caso dos coreanos), pelas mulheres 

liberadas, pelos homossexuais (particularmente os travestis), pela droga, pela 

indústria da pornografia mas também pela permissividade "geral", pelos jovens, cujo 

comportamento e estilo de pôr-se não estão suficientemente contidos nas convenções 

nem são conformes com o seu lugar na hierarquia das idades, pela legião de 

subproletários e mendigos que, tal como a revolução socialista no imaginário de 

tempos idos, enfrenta-se a eles em cada esquina da metrópole, e assim vai. Eles têm 

medo. (PIERUCCI, 1987, p. 26) 

 

 Pierucci avalia, nesse artigo, a Nova Direita, apesar de questionar tal 

nomenclatura. 30 anos depois, o que mudou? O que temem? Quem temem? O que 

esperam/almejam? Estamos, atualmente, diante de uma direita que se diz abertamente de 

direita, conservadores, politicamente incorretos e machistas, diferentemente do contexto 

analisado por Pierucci na década de 80. O que há no Brasil hoje é uma direita que se afirma 

como tal sem nenhum pudor e que, igualmente, afirma-se diante dos outros como conservadora. 

E o que se quer conservar? A família tida como tradicional, formada por mãe, pai e filhos. Mas 

também embutida uma ideia do que se quer restaurar, a política brasileira remetida aos anos de 

chumbo da ditadura militar. Em termos sociais, a família tradicional e os papéis de gênero 

tradicionais. Em termos políticos, a ditadura militar, a volta dos grupos políticos de direita ao 

poder para restaurar o suposto estrago feito pelos partidos de esquerda.  

A direita hoje tem uma mania de perseguição, quase esquizofrênica e maniqueísta, 

vê o mundo todo dividido entre dois grandes grupos: direita e esquerda. Não há espaço para 

outros possíveis, ou se está do lado deles ou se está do lado de lá, como “mortadelas”213 e idiotas 

úteis. Seu pensamento é tão autoritário quanto suas práticas. Não há margem para um mundo 

mais complexo do que duas simples divisões. Sua visão de mundo espelha seu pensamento: ou 

se é ou não, ou se está do lado deles ou está contra.  

A luta também é contra os movimentos sociais, especificamente, o feminista, o 

LGBTI, o negro e da classe trabalhadora como um todo. Uma guerra moral para conduzir a 

mudanças políticas e econômicas no país. Uma esteira cuja engrenagem que a comanda tem 

fundo político e de classe.  

                                                           
213 Termo amplamente usado pela direita para referir-se aos manifestantes de rua que eram contra o golpe de 2016. 

Eles espalharam o boato de que os grupos de “esquerda” estariam dando mortadelas para que as pessoas pudessem 

se manifestar.  
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São defendidas mudanças que não refletem um sentido para a frente, mas sim uma 

volta para trás, para o que supostamente havia antes, um suposto clima de paz social entre os 

sexos (onde o “homem” e a “mulher” cumpriam seus papéis biologicamente determinados), 

entre as classes (empregadora e empregada, de preferência antes da década de 40, antes da 

Consolidação das Leis do Trabalho), entre polícia (com maiores poderes sobre as mãos, 

inclusive, poder legal de matar) e bandidos disciplinados/controlados, entre crime e Estado, 

entre política e povo (de preferência antes do voto direto, pois o povo atual não saberia escolher 

seus líderes políticos, apenas as classes abastadas; um retorno ao voto censitário ou mesmo as 

eleições indiretas). Também uma divisão entre brancos (que podiam expor seus racismos 

livremente; antes da Constituição de 1988 – que torna o racismo crime inafiançável e 

imprescritível; antes das cotas raciais) e ter, novamente, negros domesticados. 

Também uma luta entre heterossexuais (quando a heterossexualidade era a norma 

para os casamentos civis e o suposto único modo de orientação sexual tido como normal) e 

homossexuais (que continuariam dentro do armário, silenciados pela heteronorma. De 

preferência antes, quando era rotulada como uma doença. 

Entre religiosos, a volta de um Estado que se mescla à religião, especificamente, as 

religiões cristãs e criminalizar as religiões de matriz africana.  

 

[...] A distinção entre esquerda e direita se pauta, principalmente, pelo grau de 

intervenção do Estado na economia. O posicionamento à direita é associado a 

‘mençoes positivas às forças armadas, livre iniciativa, incentivos, ortodoxia 

econômica, limitação do welfare state e referencias favoraceis à classe media ou a 

grupos profissionais (para contrastar com as referencias à classe operaria) 

(TAROUCO, MADEIRA apud AMORIM e SALEJ, 2016, p. 35) 

 

Políticos com forte apelo popular, tais como Barack Obama e, no Brasil, Luis Inacio 

Lula da Silva, são considerados também como impulsionadores do que eles chamam de 

ideologia de gênero. Ainda que o PT tenha sido destronado do poder decisório central e caia 

numa profunda crise de credibilidade social, o argumento que vigora no momento é de que é 

preciso limpar a sujeira que restou. O fantasma PT ainda é criado, reatualizado para justificar 

reformas nas políticas públicas, revisões nas legislações brasileiras e na própria Constituição 

brasileira.  

 

Essa causa ganhou mais força com a ascençao de Barack Obama ao poder, nos Estados 

Unidos, em 2009. Desde então, ele trabalha para quebrar a resistência do 
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tradicionalismo americano contra essa ideologia e usa a diplomacia e as relações 

comerciais para promover a agenda de gênero no mundo. Obama criou, por exemplo, 

a função informal de ‘embaixador gay’, com a finalidade de divulgar a causa no 

mundo, e nomeou Randy Berry para o posto. (MARISA LOBO, 2016, p. 29).  

 

Ela cita também o exemplo de François Hollande, na França, que se empenhou, 

segundo ela, em implantar essa ideologia no país e influenciar os países membros da 

Comunidade Européia.  

O que se observa no mundo ocidental é uma onda de governos populares e, 

atualmente, uma onda de governos com posicionamentos de direita.  

Voltamo-nos sobre os discursos antifeministas não para dar-lhes mais vazão. A 

aproximação se faz necessária na medida em que há um aumento considerável das pessoas que 

se distanciam do feminismo através desses discursos ideológicos. Muitas pessoas terão o 

primeiro contato com o feminismo a partir de discursos antifeministas ou contra a ideologia de 

gênero. Mais do que nunca é urgente pensarmos em rebater esses discursos. Mostrarmos suas 

grandes incongruências e fragilidades teóricas. Termos uma voz maior que eles. Que possamos 

alcançar também essas pessoas.  

Por outro lado, o feminismo não deve ser visto e exercido como uma religião: 

precisamos catequizar as pessoas e torná-las feministas. Feminismo, definitivamente, não é 

religião. Nosso projeto de sociedade não está assentado em outros planos do cosmos, mas sim 

no mundo terreno, na sociedade atual. As mudanças que queremos para o mundo devem estar 

plantadas aqui mesmo, no chão da realidade. O mundo ideal não está num plano superior, 

divino, inumano; ele pode e deveria estar aqui, fincando raízes na Terra. Talvez esse plano ideal 

nem precisasse mais do feminismo, pois nele as pessoas tratariam umas às outras com respeito. 

Nosso intuito não é catequizar ninguém, nem mulheres, nem homens, nem 

antifeministas. Quando falamos que mulheres deveriam ser atingidas pelo feminismo é o 

mesmo que dizer que mulheres deveriam saber enxergar as amarras de violência, de abusos a 

que estão submetidas. Também não é um discurso no qual somos vistas como as mulheres que 

detem um saber-poder que deva atingir as que não tem, que são mulheres alienadas das relações 

de poder que estão submetidas. Nós, feministas, também estamos inseridas nessas relações de 

poder e nos vemos em contradições pessoais e sociais que precisamos mudar.  

Não propomos uma cruzada santa (ou mesmo profana) contra os homens ou a igreja 

de Cristo na Terra. O que propomos são relações mais saudáveis entre homens e mulheres, 
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respeitosas, livres de violências e abusos. O que propomos é um caminhar lado a lado: nem 

abaixo dos homens, nem acima deles.  

Contudo, há limites para a discussão de gênero e a Bíblia ou as religiões. O conflito 

tenderá a não ter um fim quando a relação é gênero e Bíblia. Tendem a permanecer assuntos 

espinhosos a homossexualidade, o modelo de família, a ideia masculina de Deus, a ideia de 

uma criação humana de homem e mulher, macho e fêmea e o casamento.  Que cada um escolha 

sua fé e a religião que queira, que lhe mobilize. O que devemos pensar é o mau uso que se faz 

das verdades bíblicas. O cristianismo teria todo o potencial para ser um propulsor de religiões 

mais democráticas e empáticas.  

Vemos profissionais liberais de diversas áreas realizarem mesclas perigosas entre 

fé, convicção e ciência. Quando se exerce uma profissão, estamos regulados por Códigos de 

Éticas, Estatutos, Leis de Regulamentação. Nossos exercícios não são plenamente livres. Viver 

num Estado Democrático de Direito não é ter plena liberdade sequer sobre o próprio corpo e 

proceder. Toda profissão também se orienta por valores profissionais socialmente partilhados 

e, geralmente, escritos em Manifestos, relatórios, anais de congressos. Portanto, os valores 

pessoais, morais e espirituais não devem pautar o exercício de um profissional. Quando 

tratamos de direitos conquistados, não cabe ao profissional exercer juízos de valor e inviabilizar 

o acesso ao direito já conquistado de um cidadão.  

Por outro lado, o pensamento socialmente produzido em movimentos sociais, por 

exemplo, não deve interferir nos valores morais que os grupos religiosos mantem, dentro das 

igrejas. O Estado não pode e nem deve ser esse ser todo-poderoso que controla até o que se 

pode ou não pensar e crer. Sendo assim, também retrocederíamos.  

O pensamento religioso tem seus fundamentos próprios. A Bíblia nunca irá se 

coadunar com tudo que é socialmente produzido e permitido. Não nos resta encaixar a Bíblia 

na sociedade mesmo às custas de quem não quer ser enquadrado nos fundamentos bíblicos. 

Também não resta tentar encaixar o que é socialmente produzido dentro da Bíblia. O 

desassossego vai permanecer, o conflito vai permanecer. O desassossego é o que nos move. Ele 

que não nos paraliza. Algumas verdades bíblicas são mesmo inconciliáveis com algumas 

verdades científicas ou sociais. São verdades de ordem diferente: uma, tida como fixa, imutável, 

divina, baseada na fé; outra, parcial, histórica, mutável. As verdades espirituais talvez nunca 

farão muito sentido para militantes, partidários e até alguns pesquisadores.  
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O que percebemos é uma inquietude pelo outro. Os daqui se inquietam com os de 

lá e vice-versa. A ideia é: vocês não deveriam estar aí, pensar dessa forma e reproduzir esse 

discurso. Venham para cá! Assumam a minha verdade! Cria-se um fosso (ou acentua-se ele) 

entre, de um lado, religiosos e, de outro, os defensores das teorias de gênero ou dos movimentos 

sociais.  

A humanidade historicamente vai criando modos de categorizar os grupos sociais, 

vendo os outros sob perspectivas quase sempre inferiorizantes e errôneas: raças; gêneros; 

orientações sexuais; religiões; valores; profissões; castas; posições políticas; classes sociais. As 

classificações apenas assumem novas roupagens no mundo contemporâneo. As polarizações 

continuam a nos dividir, a nos matar. O sentido de humanidade talvez seja o que é preciso ser 

resgatado ou, ao menos, o sentimento do comum. Qual o sentido do que nos une? O que nos 

torna semelhantes? No mundo contemporâneo de celebração das diferenças, o que pode nos 

unir?  

Para onde caminharíamos numa sociedade que entronizasse esse discurso de que a 

discussão de gênero é ideologia de gênero? O que fariam com pesquisadores, laboratórios de 

pesquisa, instituições?  

        Assim como a discussão de gênero não deve se fechar em si mesma, como se 

gênero implicasse uma categoria analítica que pudesse visualizar a realidade social como um 

todo, sem relação com outras como raça/etnia, religião. Assim nos discursos conservadores, 

não pudemos deslocar que a produção do ativismo antigenero e antifeminista não conseguia 

estar deslocada das questões de cotas raciais/sociais.  

Retomando o ponto da maioria versus minoria, há que se fazer distinções do ponto 

de vista teórico e prático. Do ponto de vista teórico, Marilena Chaui (1995) explica que o 

sentido de minorias é qualitativo e não quantitativo e demográfico. São aqueles que não tem 

direitos reconhecidos. Sua origem está atrelada à concepção iluminista de menoridade.  

 

É famoso o opúsculo de Kantsobre as Luzes. Nele, parte-se da afirmação de que os 

seres humanos são todos e igualmente racinais, mas que não possuem todos e e 

igualmente os mesmo desenvolvimento de suas faculdades de pensamento. 

Distinguem-se, assim, os que atingiram a maioridade racional (sábios e políticos), que 

tem direito ao uso publico da razão (constituindo o espaço da opinião publica), e os 

que ainda estão na menoridade racional, devendo ser guiados e conduzidos pelos 

primeiros ate as Luzes. Kant não designa quem são os menores, mas a politica liberal 

o faz: são racionalmente menoras as crianças, os adolescentes, e, sem distinção de 

idade, os traalhadores e as mulheres. Isso significa que as crianças e os adolescentes, 
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quando não são filhos de trabalhadores, e quando não pertencem ao sexo feminino, 

estão prometidos à maioridade. O restante permanecerá menor. (CHAUI, 1985, p. 61) 

 

Marilena conclui que quando os movimentos de emancipação feminina, portanto, 

usam o termo “Minorias” fazem, na verdade, o jogo da ideologia liberal conservadora, pois 

assumem para as mulheres a figura de menoridade. Nesse uso não haveriam mulheres 

praticando violências contra outras mulheres e sim contra si mesmas, posto que incorporam um 

termo e um tema que as define como carentes de maioridade e de racionalidade. Ou seja,  

 

[...] no exato momento em que lutam para se constituírem a si mesmas como sujeitos, 

em que lutam pelos direitos de serem reconhecidas no espaço publico, as mulheres 

incorporam uma ideologia que reafirma sua dependência. Não aos homens em geral, 

não aos maridos, pais e filhos, , mas aos que tem direito ao uso público da razão. 

Certamente não é o que pensam nem o que pretendem os movimentos de 

emancipação, mas é um ardil do qual seria importante se libertarem [...] (CHAUI, 

1985, p. 62) 

 

Do ponto de vista prático, as mulheres são maioria em termos de população mundial 

e brasileira. A onda conservadora na figura dos lideres de direita, sentem-se ameaçados 

enquanto “maioria”: “Branco heterossexual é quase exceção na universidade federal hoje.” 

(GM). Nesse sentido, buscam resgatar a noção de uma maioria que possa ser mais ouvida que 

essa minoria que, supostamente, estaria liderando o discurso oficial nas instituições, tais como 

a universidade. A busca por uma hegemonia ameaçada por grupos minoritários.  

O Brasil é um país eminentemente cristão. Segundo dados do último censo 

realizado no Brasil pelo IBGE (2010), cristãos somam 86,8% dos brasileiros. Além disso, o 

país ainda segue como a maior nação católica do mundo, embora tenha reduzido a quantidade 

de fiéis em 12,2% o que soma 1,7 milhões de fiéis que deixaram o catolicismo. Paralelamente, 

houve uma expansão do credo evangélico. A assembleia de deus tem sido o segmento 

evangélico maior, tendo cerca de 12 milhões de fiéis.  

 Mais que maioria versus minorias, estamos diante de uma questão entre privilegiados e 

pessoas em situação de precariedade: 

 

A condição precária designa a condição politicamente induzida na qual certas 

populações sofrem com redes sociais e econômicas de apoio deficientes e ficam 

expostas de forma diferenciada às violações, à violência e à morte. [...] A condição 

precária também caracteriza a condição politicamente induzida de maximização da 

precariedade para populações expostas à violência arbitrária do Estado que com 

frequência não tem opção a não ser recorrer ao próprio Estado contra o qual precisam 

de proteção. [...] elas recorrem ao Estado em busca de proteção, mas o Estado é 
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precisamente aquilo do que elas precisam ser protegidas, estar protegido da violência 

do Estado-naçao é estar exposto à violência exercida pelo Estado-naçao; assim, 

depender do Estado-Nação para a proteção conra a violência significa orecisamente 

trocas uma violência potencial por outra. [...] (BUTLER, 2016, p. 47) 

 

     Na tentativa de arrematar a discussão a partir do ponto central da narrativa 

antifeminista, situarei o debate de forma conclusiva em torno da igualdade e da diferença.  

 

7.3 Igualdade versus diferença: mulheres querem ser iguais aos homens? 

  

Os primeiros a apregoar a ideia da diferença foram grupos da direita nos tempos 

modernos. Então, a questão da “diferença” não nasce em grupos de esquerda. Na direita  “[...] 

as diferenças explicam as desigualdades de fato e reclamam a desigualdade (legítima) de 

direito.” (PIERUCCI, 1990, p. 3).  

A distinção entre um grupo e outro está no fato de que a esquerda defende a 

diferença, mas não a desigualdade, enquanto a direita defendia a diferença para afirmar a 

desigualdade.  Nem todos nascem e podem ser tratados de forma igual, segundo a ultradireita 

do fim do século XVIII e primeiras décadas do século XIX. A primeira direita nasce do ideal 

republicano de igualdade e fraternidade da Revolução Francesa. (PIERUCCI, 1990) 

Essa pauta polêmica também levantada pelo movimento feminista gira em torno da 

igualdade, um emblema da primeira onda feminista e que até hoje não é consenso dentro do 

movimento. A igualdade que mulheres teriam em relação aos homens. Por muito tempo 

relegadas ao plano da inferioridade biológica, política, econômica e social, as mulheres 

almejavam a igualdade. Nem inferioridade, nem superioridade: igualdade.  

A ideia de igualdade surge na Revolução Francesa, com os ideais de “Liberdade, 

igualdade e fraternidade”. É lançada a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do 

Cidadão (1789). Contudo, quando se falava em igualdade, esta não abarcava pobres, negros e 

mulheres. Ela estava circunscrita a homens brancos e de posses. Sendo assim, Olympe de 

Gouges escreveu “A Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã” (1791), em contraponto 

à Declaração inicial.  

Historicamente homens falaram e dissertaram sobre a igualdade (ver os grandes 

cientistas políticos) e isso não gerava tanta reação. Quando mulheres falam em igualdade, isso 
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é capaz de gerar as reações as mais abjetas. Ninguém questiona a um homem: você está 

querendo ser mulher quando levanta o tema da igualdade. Contudo, quando a mulher fala em 

igualdade, a questão é certa: você quer ser homem.  

No entanto, a questão da igualdade não é consenso dentro do feminismo como os 

discursos antifeministas fazem parecer. Existe uma ala que defende a questão da igualdade, que 

seria social e política. Outra ala, que emerge principalmente na segunda onda feminista, discute 

as diferenças, a identidade, são as diferencialistas.  

O caso da empresa Sears, nos Estados Unidos, no fim dos anos 1970, foi um 

momento exemplar em que discursos sobre igualdade versus diferença foram levados a um 

tribunal e defendidos, cada um, por feministas. A empresa Sears não tinha em seus altos 

escalões mulheres, que estavam sobretudo no “chão de fábrica”. Acusada em juízo de 

discriminação sexual contra mulheres, empenhou-se em defender as diferenças entre os gêneros 

para justificar o fato de que as mulheres não galgavam os altos escalões da empresa. Esta 

justificou que as mulheres não estariam interessadas nos postos de trabalho de alto escalão 

ocupados pelos homens. A justificativa estava pautada na diferença, pois as mulheres estariam 

interessadas em funções que exigem uma maior dedicação e em jornadas mais longas, por sua 

natureza feminina. Já a acusação procurava argumentar com base na igualdade entre homens e 

mulheres. (RODRIGUES, 2015) 

O feminismo foi levado à baila no julgamento, pois duas representantes feministas, 

historiadoras, Rosalind Rosenberg (testemunhando pela defesa, ou seja, pela afirmação das 

diferenças) e Alice Kessler-Harris (testemunhando a favor da igualdade, no lado da acusação). 

Por fim, a defesa, defensora das diferenças, usou a seu favor um antigo trabalho escrito por 

Alice no qual defendia as diferenças no modo como homens e mulheres encaram o mercado de 

trabalho, vencendo em juízo.  

O mesmo argumento, então, foi usado em 54 outros processos de empresas com a 

mesma questão. (RODRIGUES, 2015). Desde então, a afirmação das diferenças dentro do 

movimento feminista é vista com desconfiança, até porque pode ser usado esse argumento 

contra as mulheres. Contudo, segundo a historiadora Joan Scott (2002), não se pode abandonar 

nem o direito à diferença, nem o direito à igualdade. Fazer com que a mulher volte a uma 

categoria genérica (negando suas especificidades), é voltar ao tempo em que a história dos 

homens era a universal.  
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O problema instaurado é que os discursos de senso comum distorcem por duas 

vezes o discurso feminista. Primeiro, ao afirmar que a igualdade apregoada por feministas seria 

o mesmo que uma suposta superioridade da mulher em relação aos homens com o fito de 

subjugaá-los. Segundo, que o tema da igualdade e superioridade seria um consenso dentro do 

feminismo.  

Os discursos institucionais prolatados no caso Sears retornam com força. 

Bolsonaro, em participação em programa televisivo da Rede TV, da apresentadora Luciana 

Gimenez, diz que as mulheres deveriam ganhar menos que os homens porque engravidam. O 

empresariado estaria sendo prejudicado em relação a isso, pois pagariam licenças-maternidade.  

Contudo, acredito a igualdade entre homens e mulheres é muito problemática no 

campo dos direitos e do simbólico. Mulheres tem experiências com o corpo que os homens não 

tem. A Medicina ainda não foi capaz de transformar o corpo de homens e mulheres no sentido 

de que um saiba como o outro experiencia o corpo.  

Mulheres com vaginas não sabem como é estar excitado como um homem que fica 

com o pênis ereto. Homens não sabem o que é estar excitada e ficar “molhada”. Mulheres ainda 

não estão mais expostas ao impacto visual do sexo, como os homens estão. Basta abrir a 

televisão como num dia de domingo e ser atacado por enormes bundas que são filmadas 

enquanto dançam. O corpo nu do homem ainda é um tabu para a televisão, enquanto o da mulher 

já foi despido há algum tempo. Homens (não falo de trans) ainda não sabem o que é engravidar, 

carregar um filho por nove meses, menstruar e todos os desconfortos que isso gera: tensão pré-

menstrual, dores de cabeça, cólicas. Mulheres não sabem o que é ejaculação precoce, não 

sentem a pressão social do “brochar”, etc. 

As experiências corporais são diferentes, mas essas diferenças não devem ser 

entendidas num prisma de inferioridade versus superioridade, feminino versus masculino, 

mulher versus homens. A diferença deve ser celebrada, pois é inerente ao ser humano. Contudo, 

a ideia de defender a diferença assombra o movimento pois pode ter inúmeros propósitos 

escusos. Pode ser usada para justificar a inferioridade da mulher, reatualizar esse discurso e por 

isso muitas alas do movimento decidem por não abrir mão dela.  

Há um retorno ao biológico, à natureza que comanda o corpo, a imaginação, a 

subjetividade. Nessa biologia, não há espaços para manejos do corpo. O ser humano torna-se, 

mais uma vez, submetido às leis da natureza. A questão não é quem tem prevalência sobre o 
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que, se a cultura, se a biologia. Ambas tem seu peso considerável sobre o ser humano, ambas 

se interpenetram e sofrem influências recíprocas.  

 

Para os ideólogos de gênero, não é a biologia que deve imperar, mas o meio 

social/cultural onde o ser humano é criado, daí dizer-se que o sexo é natural, mas o 

gênero é construído. De acordo com essa ideologia, as evidencias biológicas seriam 

sepultadas, vigorando a ideia de que o individuo é quem define seu próprio gênero, 

ou seja, ele nasce menino, mas quer ser menina e vice-versa. (MARISA LOBO, 2016, 

p. 136) 

 

É uma questão não só para teóricos de gênero, remonta a questão antiga nas ciências 

humanas e sociais sobre natureza e cultura. Embora estejamos dizendo o quanto os termos 

“igualdade”, bem como “diferença” são problemáticos, conservadores continuam dizendo que 

entendemos que esquecemos do corpo.  

O problema é não perceber que “[...] produzir fatos é uma atividade social.” 

(HUBBARD, 1993, p. 21). A ciência não apenas apresenta as diferenças corporais que existem 

entre o corpo da mulher e dos homens, mas interpretações sobre esses fatos, dados científicos. 

Historicamente a ciência tem feito interpretações que tem justificado as desigualdades sociais 

em torno dessas diferenças. Não é negar que existam diferenças.  

A questão da igualdade foi grosseiramente trazida para o âmbito de todas as 

atividades. Ei, você do outro lado, venha aqui saber quanto o trabalho doméstico também 

cansa!, dizem mulheres. Ei, vocês, venham, então carregar sacos de cimento!, dizem homens 

antifeministas. A questão é bem mais em torno dos direitos civis, políticos e trabalhistas. A 

questão é entender as especificidades de cada grupo social. As divisões parecem ser muito mais 

colocadas entre ideólogos de gênero e machistas do que feministas. Mulheres, conformem-se 

com suas funções especificas e naturais. Homens, conformem-se também. A diferença é 

exaltada quando se quer defender os próprios interesses. Quando conservadores querem discutir 

e questionar a igualdade, contraditoriamente apelam para a questão da diferença: assumam, 

então, nossos papéis!  

 Esssa polêmica emerge também quando as mulheres brancas passaram a ocupar 

o mercado de trabalho.  

 

Figura  – We can do it 
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Fonte: Diários de uma feminista (blog)214 

 

A tradução do termo é “Nós podemos fazer isso!”. Muito usada a partir dos anos 

80. A imagem foi criada, contudo, em 1943, sem relação, a priori, com o feminismo. Foi um 

cartaz norte-americano utilizado para ser uma propaganda de guerra dos Estados Unidos, 

idealizado por J. Howard Miller para a fábrica Westinghouse Eletric Corporation. Usado para 

atrair as mulheres para o trabalho fora de casa, no contexto da Segunda Guerra Mundial, quando 

muitos homens tiveram que partir para a guerra e não havia mão-de-obra suficiente para suprir 

as demandas das fábricas. 215 

Muitas autoras e feministas notam que em períodos de guerra a ideia de papéis 

estritamente diferenciados costuma dar uma arrefecida, sendo novamente levantadas quando os 

períodos de guerra findam e precisamos colocar as mulheres novamente em seus lugares, ou 

seja, no lar. A igualdade atende ao mercado em períodos históricos específicos. Para atender a 

estabilidade econômica e esforço de guerra.  

O cartaz, logo quando da sua criação, foi pouco visualizado. Ele foi inspirado na 

operária Geraldine Doyle, ícone da mulher trabalhadora na época. Apenas no período pós-

                                                           
214http://3.bp.blogspot.com/-

dvjFvUen7s0/VlIGhdAjtPI/AAAAAAAAAV0/XHIPfx2TShM/s1600/We_Can_Do_It%2521.jpg. Acesso em 

21/03/2017 

215 Fonte: http://diariosdeumafeminista.blogspot.com.br/2015/11/we-can-do-it-voce-conhece-origem-de-

um_22.html. Por Lizandra Souza 

http://3.bp.blogspot.com/-dvjFvUen7s0/VlIGhdAjtPI/AAAAAAAAAV0/XHIPfx2TShM/s1600/We_Can_Do_It%2521.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-dvjFvUen7s0/VlIGhdAjtPI/AAAAAAAAAV0/XHIPfx2TShM/s1600/We_Can_Do_It%2521.jpg
http://diariosdeumafeminista.blogspot.com.br/2015/11/we-can-do-it-voce-conhece-origem-de-um_22.html
http://diariosdeumafeminista.blogspot.com.br/2015/11/we-can-do-it-voce-conhece-origem-de-um_22.html
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guerra, com a reapropriação dele pelo feminismo é que passa a ser popularizado pelo feminismo 

de segunda onda. 216 

O feminismo teria também perdido seu foco. Inicialmente, teria lutado por causas 

justas, mas depois teria se perdido: “[...] perdeu seu foco quando assumiu a luta dos 

transgeneros, por exemplo, em pé de igualdade como a mulher sentida, tornada e nascida.” 

(MARISA LOBO, 2016, p. 246) 

 

O homem está invadindo o mundo da mulher. O mundo masculino tem sido invejado 

pelo seu poder, e esse poder tem seduzido as mulheres que já não se sentem 

confortáveis com sua condição, pois as ideologias as tem alienado, induzido algumas 

a crerem que não apenas podem igualar-se ao homem, mas ser o homem. (MARISA 

LOBO, 2016, p. 250) 

 

Marisa Lobo (2016) fala até em “direito de masculinização”, pois  

 

Acreditavam as feministas que se masculinizando encontrariam o respeito e direitos. 

(...) As mulheres, então, permitiram-se ocupar o lugar dos homens (...) obsessão para 

assumir o lugar do homem na sociedade. (...) para conquistar a liberdade, tem de 

tornar-se um homem social. (MARISA LOBO, 2016, p. 251).  

 

Durante muitos anos se pensou que o corpo da mulher fosse igual ao do homem. 

Porém, no caso da mulher, ela teria o corpo masculino para dentro de si, invertido e imperfeito, 

pois lhe faltaria uma força vital. Havia, então, um modelo de sexo único. Até o século XIX essa 

ideia ainda figurava e o ovário, por exemplo, sequer tinha um nome específico, sendo referido, 

inclusive, como testículos por Galeno. (LAQUEUR, 2001) 

Desde o século XVIII a ideia era de que haviam dois sexos estáveis e opostos e que 

seus papeis sociais seriam baseados nesses fatos. Desde a atribuição das primeiras diferenças, 

estas não eram apenas anatômicas, depreendiam-se também diferenças morais. (LAQUEUR, 

2001) 

Laqueur (2001) defende a posição de que as diferenças só começaram a ser tidas 

como relevantes quando essas diferenças começaram a ser politicamente importantes. Quando 

                                                           
216 Fonte: http://diariosdeumafeminista.blogspot.com.br/2015/11/we-can-do-it-voce-conhece-origem-de-

um_22.html. Por Lizandra Souza  

 

http://diariosdeumafeminista.blogspot.com.br/2015/11/we-can-do-it-voce-conhece-origem-de-um_22.html
http://diariosdeumafeminista.blogspot.com.br/2015/11/we-can-do-it-voce-conhece-origem-de-um_22.html
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as diferenças foram descobertas, elas já eram, na forma de representá-las, profundamente 

marcadas pela politica de poder de gênero. Desse modo, na esteira do autor, tudo que se possa 

dizer sobre o sexo tem em si uma reivindicação do genero.  

 

[...] quase tudo que se queira dizer sobre sexo – de qualquer forma que o sexo seja 

compreendido – já contem em si uma reivindicação sobre o gênero. O sexo, tanto no 

mundo de sexo único como no de dois sexos, é situacional; é explicável apenas dentro 

do contexto da luta sobre gênero e poder. (THOMAS LAQUEUR, 2001, p. 23) 

 

Citando Jeffrey Weeks (2000): “O fato de nos tornarmos humanos com a cultura, 

declara Jeffrey Weeks, não nos dá licença de ignorar o corpo.” (p. 25). Complementando a ideia 

com Butler: 

 

[...] Como algo que, por definição, está submetido à habilidade e à força do social, o 

corpo é vulnerável. Ele não é, contudo, uma mera superfície na qual são inscritos 

significados sociais, mas sim o que sofre, usufrui e responde à exterioridade do 

mundo, uma exterioridade que define sua disposição, sua passividade e atividade. [...] 

não existem corpos invulneráveis [...] (JUDITH BUTLER, 2016, p. 58) 

 

         Reforça ainda:  

 

O corpo, na minha opinião, é onde encontramos uma variedade de perspectivas que 

podem ou não ser as nossas. O modo com sou apreendido, e como sou mantido, 

depende fundamentalmente das redes sociais  e politicas em que esse crpo vive, de 

como sou considerado e tratado, de cmo essa consideração e esse tratamento 

possibilitam essa vida ou não tornam essa vida vivível. Assim, as normas de gênero 

mediante as quais compreendo a mim mesma e a minha capacidade de sobrevivência 

não são estipuladas unicamente por mim. Já estou nas mãos do outro quando tento 

avaliar quem sou. Já estou me opondo a um mundo que nunca escolhi quando exerço 

minha agencia.  (JUDITH BUTLER, 2016, p. 85) 

 

Laqueur (2001) não nega em nenhum momento as diferenças inerentes ao corpo do 

homem e da mulher, mas que há muitos quês de representações nelas, seu limiar de estudo.  

Segundo Scala (2010), no capitulo em que se propõe a explicar os principais 

postulados do gênero. Afirma “O preconceito inicial: a negação da natureza humana”. E 

conceber, portanto, cada ser humano como essa massa informe que deve ser modelada e dotada 

de sentido mediante um processo ideologico-político de reengenharia social” (p. 49) 

Ainda segundo Scala (2010), o que está ocorrendo é uma depreciação da natureza 

humana. Destruição da antropologia até então aceita no Ocidente. E o cristianismo que tinha o 

homem como um todo consistente em um espirito encarnado. (SCALA, 2010) O ser humano, 
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negada sua natureza, fica reduzido a uma massa informe a qual deve ser atribuido um sentido. 

O próximo passo e espedaçá-lo, separando de forma absoluta o corpo da psique. (SCALA, 2010, 

p. 50). Continua o antigênero: 

 

Com efeito, uma vez negada a natureza humana, as feministas de gênero conseguiram 

realizar a afirmacao inicial: nós, homens e mulheres, podemos e devemos ser 

absolutamente idênticos. Hoje, somos diferentes nao porque o sejamos realmente, 

mas porque, ate o momento, a cultura nos fez diferente. Para sermos iguais (no sentido 

de sermos identicos), basta mudar a cultura. Dito de outra forma, e necessario passar 

de uma cultura androcentrica e patriarcal, onde os homens consideram as mulheres 

inferiores (ao menos nos campos politico, juridico e social), para uma cultura 

feminista.* seria baseada em quatro afirmações: 1-) nao existiriam condicionamentos 

biologicos para determinar a feminilidade e a masculinidade; 2°) nao haveria natureza 

humana, ja que os atributos masculinos poderiam ser construidos psicologicamente, 

tanto por homens quanto por mulheres; 3-), por conseguinte, nao existiria 

complementaridade entre os sexos, pois estes seriam identicos; 4-) a cultura 

determinaria quais seriam as caracteristicas femininas e masculinas e, mediante 

estatisticas, poderia ser prognosticado o futuro comportamento das pessoas, ao menos 

em determinados eampos. (SCALA, 2010, p. 51) 

 

Considera a teoria como um “fracasso intelectual”. Segundo Scala (2010), afirmar, 

como as feministas o fazem, que o sexo é algo estritamente biológico e que o gênero é cultural 

e que o primeiro tem pouca relevância diante do segundo, seria uma explicação esotérica.  

 

Confesso, por fim, que acho muito engracado imaginar que “meu” sexo possa ser 

eonstruido por “alguem” e, muito menos, que o todo social o construa para mim. Em 

outros termos, se e dado as palavras o seu significado comum, dizer que “o genero e 

o sexo eonstruido socialmente” equivale a nao dizer absolutamente nada; e uma das 

tantas fiases sem sentido, que nada significa. (SCALA, 2010, p. 55) 

 

Seria, segundo ele, uma construção feita por cada pessoa sobre si mesma, de “forma 

totalmente autônoma” (p. 55), ou seja, sem condicionamentos de ordem biológica. Nesta 

construção autônoma do gênero, o único condicionamento externo seria cultural, ou seja, as 

normas e expectativas sociais sobre o papel, atributos e condutas atribuiveis a cada gênero. Por 

sua vez, as opçõees de gênero de cada pessoa influem na percepção cultural dominante. Por 

isso, a percepção cultural dominante do gênero poderia ser transformada atraves da execução 

de politicas de “reengenharia social”. 

 

O objetivo politico do feminismo radical consiste exatamente em alcancar uma 

mudanca cultural para “redefinir” o conceito de pessoa, de tal modo que seja permitido 

a mulher competir com o homem na conquista do poder politico. Para conseguir tal 

fim, pretendem estar em igualdade de condicoes com os homens, mas dita igualdade 

e entendida como homogeneidade absoluta, tal como se da entre duas gotas de agua, 

e nao uma igualdade em dignidade, direitos ou natureza." (SCALA, , p. 56) a) nao 

existiria a natureza humana e b) nao existiria nenhum condicionamento biológico 

relativo a sexuahdade. Depois de tais negacoes, ocorre a primeira - e fundamental - 
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afirmacao ideologica: cada ser humano teria autonomia absoluta para “construir” seu 

proprio gênero. Semelhantemente ao modo como, na linguagem, os generos 

masculino e feminino sao atribuidos arbitrariamente as palavras, sem que tais 

conceitos nada tenham de homem ou mulher - por exemplo: a mesa e o copo -, cada 

ser humano e cada cultura conceberiam, subjetiva e autonomamente, o que e o 

feminino e o que e o masculino. Vamos agora as fontes. (JORGE SCALA, 2011, p. 

57).  

 

Não estamos aqui diante de leituras desassossegadas de pessoas iletradas. São 

pessoas que de fato foram às fontes feministas, leram e procuram argumentar desqualificando 

todo um corpo de teorias construídas sobre gênero. Usam, referenciam, leem as teóricas de 

gênero. Scala, por exemplo, faz fartas referencias à Marta Lamas. Ou mesmo Sulamith 

Firestone: 

 

Assim como, para garantir a eliminacao das classes economicas, se exige a revolucao 

da classe dominada (o proletariado) mediante uma ditadura temporal e a conquista dos 

meios de produção, da mesma forma, para garantir a eliminacao das classes sexuais, 

se exige a revolucao da classe dominada (as mulheres) e seu controle dos meios de 

reprodução: devolver as mulheres a propriedade de seu proprio corpo, assim como o 

controle feminino da fertilidade humana, incluindo tanto a nova tecnologia como 

todas as instituições sociais relativas ao parto e a criacao dos filhos. E assim como o 

objetivo final da revolucao sociahsta nao era apenas a eliminação do privilégio da 

classe economica, mas tambem da própria diferenciacao da classe economica; da 

mesma forma, o objetivo final da revolucao feminista deve ser, diferentemente do 

objetivo do primeiro movimento feminista, nao apenas a eliminacao do privilégio 

masculino, mas tambem da propria diferenciacao do sexo: as diferencas genitais entre 

os seres humanos ja nao teriam importância cultural alguma (FIRESTONE apud 

SCALA, p. 59) 

 

Não estamos mais diante de um tipo de dominação masculina que se da quando 

muito na ordem do inconsciente. Estamos diante de pessoas e leituras que entendem os 

processos de dominação e optam por eles. Tanto no sentido de oprimir quanto de ajudar os 

opressores a oprimirem, no caso, daqueles que optam por seguir antifeministas.  

 

O final da família biológica eliminará também a necessidade da repressão sexual. 

Citando Firestone. Ainda: A humanidade poderia finalmente voltar a sua sexualidade 

natural polimorfamente perversa'” A expressão sexualidade “polimorfamente 

perversa” é literal. Assim, “sob o eufemismo de ‘amor entre espécies', mascaram as 

práticas aberrantes do bestialismo ou zoofiha, apresentando-as como coisa natural 

(SCALA, 2010, p. 59) 

 

Segundo Scala (2010), para edificar uma nova sociedade, as feministas teriam que 

“abater a sociedade atual” (p. 61). O feminismo reconheceria o patriarcado como seu principal 

inimigo. Embora utilize uma fonte  feminista para definir o que venha a ser patriarcado, ele 

coloca como sinônimo de cultura masculina: 
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A luta contra o patriarcado justifica a existência do feminismo radical ou, o que da no 

mesmo, este pretende constmir uma cultura feminista - capaz de substituir a  cultura 

patriarcal (masculina) - que abarque tudo e que obtenha definitivamente a submissão 

dos homens por parte das mulheres. [...] para que a mulher conquiste espaço de 

igualdade com os homens, segundo Scala, as feministas propõem “Implica numa luta 

contra o homem e, portanto, e necessário elaborar uma estratégia para ser aplicada 

adequadamente, um instmmento eficaz de luta. Esse instrumento é a ideologia de 

gênero.” (p. 61 - 62) 

 

Ainda: “Essa nova pessoa, por sua vez, e a que “construiria” uma nova sociedade, 

onde homens e mulheres dividiriam a vida publica e a vida privada em partes identicas (de 

acordo com a versao moderada) ou os homens seriam submissos as mulheres (conforme a 

vertente radical do feminismo).” (JORGE SCALA, 2010, s.p.) 

 

        Portanto, poderíamos aos poucos abandonar a ideia de “igualdade” para 

substituirmos por equidade. Tendo a maioria dos direitos hoje positivados, tornados leis, 

percebe-se que a especificadade das experiências de homens e mulheres gerariam direitos 

específicos. Assim é que se faz necessária uma licença-maternidade (embora em muitos países 

seja o mesmo tempo para homens e mulheres); tempo de trabalho para concessão de 

aposentadoria mais curto em relação ao dos homens (posto que sobre a mulher ainda recai uma 

enorme quantidade de trabalho doméstico que gera um desgaste físico maior na mulher); leis 

específicas de combate à violência, como a Lei Maria da Penha (2006) e a Lei do Feminicídio 

(2015).  

 

Existem crianças que não nascem com uma identidade biológica definida, as crianças 

intersexuais (ausência ou formação incompleta dos genitais). Transexuais: não se 

identificam com o sexo biológico. São pessoas que ao longo da vida buscam a 

alteração do sexo e do corpo. Segundo Furlani, para as crianças intersexuais, tem sido 

importante não se impor a elas um sexo previamente definido, mas observar como ao 

longo do desenvolvimento, vao se identificar. Sendo esta, uma decisão da família, 

segundo ela. na Europa, a cada 5000 nascimentos, 1 criança é intersexual.217  

 

Crianças trans e intersexo são, geralmente, violadas na escola, tendo muito 

sofrimento. A defesa é para que se fale sobre isso. Segundo Furlani (ano?), “Essa 

DIFERENÇA não seria problema se ela não fosse HIERARQUIZADA.” (Cartilha profa 

Jimena) 

 

                                                           
217 Ver: http://www.brasil.rfi.fr/geral/20130820-alemanha-e-o-primeiropais-permitir-o-registro-de-sexo-

indefinido-de-bebes 
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[...] Normalmente, as pessoas HETEROSSEXUAIS são homens com a aparência 

masculina e mulheres com a aparência feminina. Como esse modo de "ser homem" e 

esse modo de "ser mulher" correspondem ao esperado socialmente, a IDENTIDADE 

de GÊNERO dessas pessoas heterossexuais passa despercebida em suas vidas. Não 

é uma identidade pelas quais elas lutem ou reivindiquem respeito e reconhecimento. 

Isso já está posto! No entanto, para as pessoas TRAVESTIS, TRANSEXUAIS e 

TRANSGÊROS a IDENTIDADE de GÊNERO é o principal aspecto de suas vidasà 

ser reconhecido e respeitadona família, na Escola, notrabalho, em todo lugar.São 

pessoas que, emboratenham um SEXO, se identificamcom o GÊNERO OPOSTO, 

ao esperado. Nesse sentido, aolongo da vida, elas sim,constroem o seu gênero 

sobreseus corpos biológicos (atitudes,aparência, roupas, nome social...). A negação 

social da IDENTIDADE DE GENERO dessas pessoas é uma afronta existencial. 

(cartilha profa Jimena ) 

 

Em 2006 o Ministério da Educação (MEC) e a Secretaria de Educação 

Continuada Alfabetização e Diversidade (SECAD) publicaram uma Pesquisa 

Nacional chamaDIVERSIDADE na ESCOLA. Realizada pelo Instituto 

Nacionalde Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP): O nome da pesquisa 

era Preconceito e discriminação no ambiente escolar. Os dados sinalizaram o 

seguinte:  96,5% portadores de necessidades especiais; 94,2% étnico-racial; 

93,5% de gênero; 91% de geração; 87,5% socioeconômico; 87,3% orientação 

sexual; 75,95% territorial.  

 

Conservadores diriam que os dados foram sugestináveis pelas instituições que o 

produziram para adequar a agenda internacional da ONU à ideologia de gênero. Poderia a 

escola não tematizar tais questões. Mas a família brasileira estaria preparada para isso? Para 

discutir em seu seio essas questões?  

Chegamos a um estágio no qual muitos dos direitos referentes às mulheres foram 

positivados no ordenamento jurídico. Sendo assim, podemos abandonar paulatinamente a ideia 

de igualdade e trocá-la pela ideia de equidade.  

Equidade “consiste na adaptação da regra existente à situação concreta, 

observando-se os critérios de justiça. Pode-se dizer, então, que equidade adapta a regra a um 

caso especifico, a fim de deixa-la mais justa. Ela é uma forma de se aplicado o Direito, mas 

sendo o mais próximo possível do justo para as duas partes.” (FONTE?). 

De modo que uma lei universal não abarcaria as demandas sociais. Pensar um 

sujeito do direito único, universal, é pensar que existe um ser humano uno, um modelo 

alcançável pelo Direito sem pensar as suas demandas sociais, os seus obstáculos de acesso aos 

direitos fundamentais. A exemplo, mulheres, negros, pobres, idosos, deficientes, crianças e 

adolescentes. É nesse sentido que nascem leis específicas no sentido de proteger aqueles que se 

encontram mais vulneráveis no seio social. Não por uma fragilidade instrínseca, ou 
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naturalizada, mas gestada na sociedade. No caso dos negros, um histórico de escravatura. No 

caso das mulheres, de machismo.  

É momento de pensarmos as diferenças sem hierarquias.  
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(IN)CONCLUSÕES 

 

Uma tese nunca teria fim se não estabelecêssemos um ponto. Consequentemente, 

os desassossegos em torno dos gêneros não sinalizam um fim. Não há esperança que isso acabe. 

Há sempre um parágrafo ou linha para contar. Entretanto, há que abandonar o barco e voltar 

aos desassossegos fora daqui, na vida de uma pessoa comum, de uma mulher (dessas)sossegada. 

Saio no calor do momento, no “olho do furacão”. Um momento em que as figuras antifeministas 

foram entronizadas em cargos políticos.  No momento em que o conservadorismo materializou-

se nas figuras do atual presidente da república, Jair Bolsonaro, das Secretarias de Governo, com 

a pastora Damares Alves e na figura de deputados e vereadores espalhados pelo Brasil.  

Essa pesquisa foi um exercício de tolerância, de paciência e de estranhamento. 

Também um exercício de posicionamento, um desafio ao estômago, do lugar político no qual 

não quero estar atrelada. A cada passo que eu dava à direita, dois passos me conduziam à 

esquerda.  

Tive que sair da zona de conforto de estar entre os pares na Academia, mas pensar 

também as apropriações no oposto. Ficar só com uma versão seria muito confortável. Fazer o 

confronto foi mais desafiador.  

Finalizo em primeira pessoa, assim como comecei. Descrevendo também da 

humanidade desta pesquisa, posto que o ideal de um pesquisador, pensado no masculino, 

fechado em um gabinete de estudos cheio de livros, em um silêncio absoluto por horas a fio 

seguidas, refletindo seus dados de pesquisa, não existiu. A tentativa de exaurir as falas, de fechar 

todas as arestas, de deixar um texto o mais redondo, sem contradições, sem excessos, sem 

advérbios ou adjetivos, também não foi possível.  

Sendo assim, a forma como as pesquisas são escritas falam mais do que deveriam 

falar. Os textos truncados, obtusos, os pontos soltos e as omissões. Essas questões falam das 

impotências do cotidiano, das próprias transversalidades de gênero, como maternidade, 

emprego ou abandono familiar.  

O texto em tela foi extenso, escrito em diferentes momentos na trajetória de 

doutoramento. Sendo assim, a introdução está cheia de potencialidades, de recheados objetivos 

e de uma intencionalidade potente. As mudanças de trajetórias, de um desassossego das 
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pesquisadoras para um desassossego também amplamente social ocorreram no caminho. Uma 

parte ficou como um desdobramento da outra, uma ampliação do objetivo inicial.  

A extensão do texto fez com que, por ora, eu perdesse o controle sobre ele, pois 

escritos também em momentos diferentes da própria trajetória biográfica da pesquisadora, 

marcada por momentos intensos de separação, divórcio, maternidade solo e depressão. Sendo 

assim, dou a nudez para a conclusão deste texto.    

A escrita transita entre uma fala pessoal, na primeira pessoa do singular e uma fala 

mais impessoal. Muitas questões lançadas em todo o corpo do trabalho não tiveram a intenção 

de exaurimento ou mesmo de serem respondidas no texto, mas de dialogar com a leitora.  

Identifiquei muitos pontos espinhosos da tese. O primeiro deles, meu lugar de fala 

em relação ao feminismo negro. Uma experiência que não podia negligenciar na escrita. É na 

mesma época em que passamos a debater muito os feminismos internos, as 

interseccionalidades, na década de 1990, a época da gestação de uma nova onda conservadora.  

Além disso, a cisgenericidade descrita na introdução parte de um difícil 

reconhecimento dos meus próprios privilégios sociais enquanto mulher branca de classe média.  

A segunda parte da tese foi um desdobramento da anterior. Foi um caminho natural 

que a tese foi percorrendo. No confronto entre vidas pessoais com as ideologias sobre o que é 

o feminismo e a feminista. O discurso antifeminista respinga em nossas vidas pessoais de 

diversas formas, assim como o próprio discurso feminista. Burilam-se formas de ser “a 

feminista”, dentro e fora do movimento. O problema é que dentro não se assume isso.  

Por fora, essa massa informe de que “ideólogos de gênero” são a mesma coisa que 

feministas. Por dentro, muitas teóricas nem se consideraram feministas. Por fora, a 

impossibilidade de convivência entre fé cristã e gênero. Por dentro, estudiosas de gênero que 

professaram sua fé cristã. Por fora, a homossexualidade daria o tom dos relacionamentos das 

“ideólogas de gênero”. Por dentro, muitas pesquisadoras em relacionamentos heterossexuais e 

convencionais: casadas, inclusive, no papel, com filhos e em relações monogâmicas. Por fora, 

filhos criados para a homossexualidade. Por dentro, filhos comuns, meninos e meninas sendo 

criados sem muitos tabus.  

No que tange aos relacionamentos afetivo-sexuais de pesquisadoras de gênero, há 

toda uma potencialidade em nossas cabeças que encontram barreiras e tensionamentos na vida 

cotidiana para se firmarem.  
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Quanto à ideologia de gênero, ela existe. Ela está na própria narrativa da “ideologia 

de gênero”. Ela está, principalmente, entre mulheres antifeministas que advogam uma vida que 

não vivem em seus lares.  

Por sua vez, não existe “a feminista”, tampouco a “antifeminista”. Nem o 

“conservador” ou “o progressista”, uma pessoa de direita e uma de esquerda. São meros tipos 

ideais. Há uma busca por perseguir esses ideais. As linhas por vezes são muito tênues. Toda 

classificação é reducionista. Porém, um recurso metodológico odiável e inescapável. O fato é 

que quando se diz o que não é uma feminista, também se está dizendo o que ela é.  

Confrontei meus próprios ideiais de feminista, que eu nem sabia ter: entre 

feminismos aceitáveis, mais palatáveis e outros não. Do feminismo mais aceitável: o feminismo 

Frida Khalo, o feminismo do mercado, aquele colorido que vende bem, da Beyoncé, das Spice 

Girls, aquele da palavra empoderamento estampada na blusa na loja de roupas. Do feminismo 

menos aceitável: das performances, do nu, da desnaturalização do seio como parte do corpo 

estritamente sexual, do que questiona os padrões de beleza, o lésbico, aqueles que tensionam a 

questão dos pêlos.  

Os movimentos sociais são organizações coletivas que ainda gozam de uma boa 

reputação acadêmica. São e foram sentimentos coletivos positivos, propositivos, que geraram 

benefícios à humanidade, a grupos sociais específicos, como mulheres, negros e população 

LGBTi. Conseguiram pressionar governos e gerar mudanças legislativas importantes. Logo, é 

difícil nesse contexto imaginar que sentimentos coletivos tão positivos gerados nos movimentos 

também possam ser estes capazes de gerar também rótulos, silenciamentos e classificações. 

Dizer de sentimentos negativos que também estão neles, mas que contudo não sobressaem, não 

geram um peso na balança para baixo. Não existe a carteirinha de feminista, mas faz parte do 

sentimento coletivo que permeia um movimento não assumir isso.  

Existe ideologia de gênero, por exemplo, ao ensinarem que meninas naturalmente 

gostam de rósio e meninos de azul. Ao fazerem da boneca o brinquedo privilegiado da menina, 

interditando aos meninos essa experiência também. Ao não aceitar que existe um social agindo 

aí. Que, como máquinas predeterminadas, somos um corpo pálido, sem autonomia, sem vontade 

e sem desejo. Que essas vontades só se sobrepõem a um corpo inerte.  

O “sempre foi assim” tem bastado a grupos conservadores para afirmarem o que é 

e o que não é ciência. Há uma negativação da ciência e da arte.  
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A pesquisa de campo levou-me a debater questões que apareceram fortemente no 

campo e que eu não previa, como a nudez e as performances artísticas. Questões estas as quais 

não estava resolvida em meu íntimo.  

As mulheres que caminham para os feminismos são as proletárias da feminilidade. 

São as mulheres tidas como feias, as trans, as negras, as lésbicas, as mulheres que querem ter 

autonomia sobre o próprio corpo, sobre a própria sexualidade. Enfim, todas aquelas que não se 

veem encaixadas no parâmetro criado sobre o que é ser mulher.  

Existe ideologia de gênero também ao transformarem dados contra nós, mulheres, 

ao biologizarem o social (BOURDIEU, 2002). Também ao escreverem a história silenciando 

as mulheres nela.  

Os discursos feministas e acerca de gênero tem incomodado por muitas razões. A 

principal: os homens tem perdido o domínio sobre o mundo público (o mercado de trabalho, a 

política e a religião). Incomodam porque, além das mulheres, outros sujeitos tomaram espaço, 

como negros, gays e lésbicas.  

Também incomodam porque as pessoas estão em busca de soluções para as crises 

sociais brasileiras. A narrativa dos conservadores é simples e prática. A nossa, sabemos, é a 

longo prazo seus efeitos. Pensamos no investimento em educação, lazer e cultura nas 

comunidades, por exemplo, como a solução para muitas das questões.  

Quanto às soluções rápidas: a violência combatida com mais armas e mais polícia 

ostensiva nas ruas. No plano da educação, o controle sobre o professor e sua própria 

domesticação. Uma educação voltada estritamente para o mercado de trabalho e não uma que 

eduque para a liberdade, a autonomia e o empoderamento.  

Os homens perderam o domínio sobre os púlpitos, pelo avanço do pastorado 

feminino. Perderam também o controle sobre suas casas. As mulheres passaram a denunciar a 

violência. O assédio sexual e o estupro passaram a ser crimes. O racismo, um crime inafiançável 

e imprescritível. A judicialização das relações sociais mexeu em tudo o que se construiu sobre 

o macho moderno. O macho moderno nasceu a despeito desta judicialização. Aquele que 

dominava a mulher, o líder da família, o “garanhão da rua”, que prova que é macho quando 

assedia uma mulher, quando viola. Os discursos feministas incomodam porque não podem mais 

matar em nome da honra masculina. Porque não podem praticar violência contra os próprios 

filhos ou “suas” mulheres.   
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Além disso, incomoda porque o pobre, os negros e os deficientes tomaram lugar 

nas universidades brasileiras, antes locais apenas de um grupo seleto da elite branca. 

Desassossega porque também galgaram espaço nos concursos públicos por meio das cotas 

sociais.  

Porque a ideia de uma maternidade idealizada e romantizada foi dando lugar a uma 

maternidade real, na qual as mulheres falam mais das cruezas de ser mãe e isso não é, por sua 

vez, o mesmo que odiar seus filhos.  

A narrativa antigênero tem vários contra-sensos implícitos. A escola, em uma 

realidade factual de que cada vez mais os pais tem que trabalhar mais horas ao dia e ela passa 

a assumir um papel educacional, a priori, que deveria estar a cargo primeiro das famílias. Na 

contramão disso, o discurso caminha em um sentido de não aceitar que a escola assuma o papel 

familiar. Mais ainda, na defesa de uma reforma previdenciária que faria com que cada vez mais 

as pessoas trabalhassem mais anos para contribuir com a cota previdenciária para na expectativa 

de um dia se aposentar. Isso refletiria, assim, na escola, posto que os pais teriam que trabalhar 

mais e deixar mais os filhos na escola.   

Não dá para negar que os discursos antifeministas existem e se proliferam, tendo 

efeitos práticos na vida das pessoas. Para além de uma disputa ideológica entre feministas e 

antifeministas, o que se observa também é uma disputa política que é reflexo das polarizações 

que o Brasil vivencia, entre os que defendiam o governo Dilma e os que são contrários.  

A presidenta Dilma Rousseff foi vista como uma líder feminista por diversos 

círculos antifeministas. Tudo indica que seja a ideia que se constrói sobre o que vem a ser a 

feminista: uma mulher que se insere no mundo público, da política estatal, que tem cargo de 

liderança e que está posicionada em um partido de esquerda e sem a presença de um 

companheiro a reboque, como o fazem os homens presidentes que historicamente ostentaram 

mulheres como primeira-damas.  

O quadro de violência que se instaurou no Brasil, bem como a endêmica corrupção, 

fez emergir o velho modelo de masculinidade hegemônica como uma solução viável para a 

crise brasileira vivida. A solução para a crise vivenciada no Brasil seria a partir de um modelo 

ideal de macho com pulso firme. O problema é que esse mesmo modelo de masculinidade é 

que tem matado homens e mulheres. Homens, no espaço público. Mulheres, no espaço 

doméstico.  
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Já não podemos dizer que o feminismo é um movimento social circunscrito a 

pequenas esferas da sociedade civil, como os movimentos sociais de rua, pois o feminismo 

permeia a própria sociedade e nos forma, permeia nossa própria existência. Ninguém está imune 

ao feminismo, nem mesmo os homens e nem mesmo aqueles que se consideram contra os 

avanços sociais que o movimento proporcionou.  

O que somos hoje, as nossas instituições e as nossas leis, são produto das conquistas 

feministas. Quando o feminismo estava no auge da sua existência, houve uma crise da própria 

masculinidade. Os homens já não são mais os mesmos de séculos atrás, já não se sentem 

confortáveis nas posições historicamente construídas. À medida que a mulher muda, o homem 

também muda e vice-versa.  

O feminismo não precisa ser a única via de um movimento que projeta horizontes 

mais democráticos para os relacionamentos interpessoais, mas é uma via necessária. Ele não é 

a resposta para tudo, mas promove a resposta para muitas questões. Talvez as revoluções que 

vem “de cima” tenham nos mostrado que não são a via mais eficaz de rompimento com as 

desigualdades sociais. Contudo, as revoluções “de baixo”, cotidianas, mostram-se uma 

alternativa para mudanças substanciais e coletivas.  

Os homens estão tornando-se pais mais presentes. Não restringem a paternidade ao 

provimento financeiro dos filhos, tem uma paternidade mais afetuosa. Os homens expressam 

mais seus sentimentos, seus desejos. O velho jargão de que “homem não chora” parece estar 

em desuso. Eles também já se mostram a favor de mulheres que estudem e trabalhem. Até 

mesmo aqueles que se mostram contrários ao movimento feminista, em suas práticas cotidianas 

se mostram em relações mais igualitárias com suas companheiras. Nossas ações, enquanto 

homens e mulheres, estão permeadas pelo feminismo, ainda que não haja a consciência de que 

determinadas práticas foram frutos dos movimentos feministas.  

A mudança faz parte da própria existência humana, seja no âmbito das relações de 

gênero ou não. Essas mudanças, por sua vez, não acontecem de agora. O feminismo apenas 

potencializou a mudança nas relações de gênero e um dos instrumentos tem sido as redes sociais 

e a internet. Tendemos a achar que o feminismo tem promovido relações mais igualitárias entre 

as pessoas.  

A mudança permeia nossa própria vida, do nascimento à morte. Não há um sistema 

social, político, econômico, que tenha perdurado do início da humanidade aos dias de hoje. 

Contudo, muitos olham o passado com certa nostalgia, lamentando as mudanças e resistindo ao 
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presente e ao futuro. Esses são os que chamamos de conservadores, os sujeitos que não apostam 

nas mudanças, veem-nas como algo negativo para os homens e, principalmente, para as 

mulheres e a família tradicional.  

Podemos, como mulheres, trabalhar em condições equivalentes aos homens. 

Podemos estudar além do ensino básico, fazer pós-graduação. Podemos exercer qualquer 

profissão ou mesmo optar por estar em casa. Se hoje posso votar, opinar, manifestar meus 

pensamentos em locais públicos e privados, muito devemos aos feminismos.   

No âmbito dos relacionamentos afetivos, se podemos nos relacionar de forma mais 

igualitária com nossos companheiros; escolher quando e com quem casar. Se hoje podemos 

optar por escolher primeiro uma profissão e realizar um planejamento familiar. Se hoje 

podemos descasar, separar e reconstruir um lar com outra pessoa. Se podemos escolher nossa 

orientação sexual. Se podemos querer sequer nem casar ou sequer nem namorar. Creditamos 

todas essas conquistas em boa parte ao feminismo.  

Contudo, parece ser um valor que ficou em um passado tão distante e esmaecido 

com o tempo. A juventude não credita ao feminismo as conquistas de hoje, pois muitas já 

nasceram com os direitos conquistados. As mulheres de hoje já são o produto da luta de antes.  

Apesar de todas as conquistas feministas, também há um profundo descrédito em 

relação ao mesmo. Há, como chamam alguns, uma criminalização do movimento, 

acompanhado da criminalização de outros movimentos sociais. Vemos algumas mulheres se 

autodeclararem anti-feministas ou traídas pelo feminismo, como Sara Winter. Também 

observamos homens que criticam o feminismo. Intitulam-nos como “feminazis” ou mesmo 

“vitimistas”. Algumas esferas do social são mais resistentes às ideias defendidas pelo 

movimento, tais como a Igreja, em suas diversas denominações. Contudo, também existem 

parcelas das igrejas que já são mais receptivas ao discurso de gênero e feminista. 

 Uma pergunta que me incomodava durante a pesquisa de campo era: por que 

voltar meus olhos para o antifeminismo? Por que não pensar o feminismo e os avanços que ele 

pode e está promovendo na sociedade? Ao invés disso o que faço é voltar os olhos e dar 

audiência a um discurso que tem barrado a equidade de gênero.  

 Os “reaças”, os “mascus”, a direita usam as suas estratégias para disseminar seus 

discursos. Estratégias essas cada vez mais similares ao discurso acadêmico. Tem roupagens 
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acadêmicas: com congressos, publicações de livros e artigos, promoção de cursos e grupos de 

estudos pela cidade.   

O problema é que os avanços dos feminismos são barrados justamente por esse anti-

movimento, freados mesmo. Apesar de toda a fragilidade teórica do antifeminismo, como a 

ideia de que as mulheres feministas querem subjugar os homens, ele tem conseguido muitos 

adeptos que lideram movimentos de direita e arregimentam uma grande massa de pessoas 

contra o movimento feminista. Esses movimentos tem se alimentado, em parte, da forma como 

os coletivos feministas protestam, às vezes da forma como estes protestam contra eles mesmos.  

Estamos diante de conservadores que autoafirmam-se conservadores, sem nenhum 

constrangimento como acontecia na década de 80: “Nós somos politicamente incorretos.” 

(Diário de campo, 12/11/2016). Afirmam-se também como machistas sem nenhum pudor: 

“Existe um movimento machista. É diferente do feminista, que tenta sobrepor a mulher ao 

homem.” (Diário de campo, 12/11/2016).  

Os elementos constitutivos de uma dominação simbólica, da qual tem uma parcela 

basilar formada no insconsciente, já não é mais tão observada nesses grupos conservadores. 

Ora, eles fazem apropriações, embora deturpações também das teorias de gênero. Apropriações 

e afirmações essas muito conscientes. Eles são muito conscientes, homens e mulheres 

antifeministas, de suas posições sociais. Estão aí porque querem estar. Eles não conseguem 

perceber as opressões porque estão em posições de privilégio. Seus privilégios tornam-se 

ameaçados quando grupos adentram seus espaços sociais: mulheres nas universidades, nos 

parlamentos, nas lideranças políticas e na igreja.  

 Eles tinham grupo de estudos em uma universidade privada de Fortaleza. Nele 

tentavam aproximar-se de textos de todas as áreas, da filosofia à sociologia. Essa apropriação 

tem sido distorcida, mas eles tem se aproximado. Talvez se conseguíssemos nos aproximar 

dessa aproximação, pudéssemos fazer o contraponto.    

Diante disso, as estratégias de protestos, gritos, frases de efeito, podem não ter o 

efeito esperado na população. Quando mulheres vão protestar em cultos como o do Marco 

Feliciano, elas acabam por gerar não aceitação (a não ser em um público muito seleto de 

mulheres feministas e intelectuais), mas gerar mais antipatias.  

Precisamos pensar em outras estratégias, talvez mais ousadas. Aproximar-se desses 

círculos antifeministas e buscar não um confronto, mas um diálogo. Saber escutar os 
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argumentos e mostrar nossas posições também. Acredito muito no poder do diálogo, no seu 

potencial de desestabilizar as noções fechadas do outro. Pelo grito nós não iremos apenas fechar 

esse outro, mas blindá-lo, torná-lo resistente aos nossos discursos. Talvez o caminho que 

devamos tomar seja o inverso: a passagem, a aproximação. O feminismo não é um todo 

homogêneo. Talvez no grito eu não os faça entender que mulheres não querem se sobrepor aos 

homens, mas sim na fala, no diálogo aberto ou na própria performance.  

Quando o diálogo foi possível, como na palestra na UECE acerca do Escola Sem 

Partido, um espaço para esse diálogo, a presença desses contrários foi impossibilitada por quem 

era mais forte ali. Então, cada grupo fala individualmente em seus círculos sociais. Os de la 

tiveram uma reverberação social maior a ponto de eleger o atual presidente. Logo, precisamos 

não só tornar esse encontro mais uma vez possível, mas promover um diálogo.  

Parece muito fácil por meio da escrita propor isso. Contudo, estratégias 

microcotianas são possíveis. Não existe um não lugar. Ao serem expulsos dos auditórios eles 

vão para algum lugar. Eles se ajuntam, eles também se unem, reagem e se solidificam. O ódio 

é aprendido. Sendo aprendido, pode ser desaprendido.  

Uma performance, como a minha enquanto pesquisadora de gênero, feminista, mas 

que era “feminina”, “casada”, grávida, promovia uma quebra no olhar desses grupos.  

A exemplo, os homens machistas presos por agredirem mulheres, não ficarão lá 

para sempre. Prisões não existem para sempre. Para onde vão quando saem de lá? Precisamos 

pensar em feminismos que dialoguem com os homens e também com os antifeminismos.   

O conceito de gênero nas Ciências é fruto da pós-modernidade, pois nela os 

conceitos clássicos da modernidade já não dao mais conta de explicar a realidade social por si 

sós. Também é fruto do terreno movediço no qual nos movemos, de instabilidade em todos os 

aspectos da vida: econômica, política e social. Tudo muda muito rápido, em uma velocidade 

igualmente rápida. A estabilidade das noções de masculino e feminino também se movem, se 

movimentam.   

Todos, sem exceção, beneficiam-se dos feminismos. Quando uma mulher conquista 

autonomia financeira e passa a dividir as despesas em casa, os homens se beneficiam com isso.  

A eleição de Bolsonaro revela muitas coisas. Uma delas é que existe um mundo 

muito grande além da nossa bolha. O mundo não é nossa bolha. Revela que falamos demais 

entre nós, mas pouco sabemos falar com os outros, principalmente, quando estes outros são 
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opostos aos nossos pensamentos. Um mundo de pessoas que buscamos excluir de nosso 

convívio intimo, das redes sociais especificamente, dos auditórios das universidades sob a 

chuvalhada de “fascistas, machistas, não passarão!”, que nariz em riste ou dando de ombros, 

negamos o olhar. Pessoas que facilmente excluímos das redes sociais, mas que estão lá em 

nosso convívio mais intimo. A exclusão da rede social dá a falsa ideia de que podemos excluir 

do convívio comum na família, no trabalho ou mesmo em nossas experiências afetivo-sexuais.  

Segundo Dunker (2018), ao comentar a emergência de Olavo de Carvalho como 

figura expoente nos movimentos de direita no país, fala que deixamos (como comunidade 

acadêmica, intelectual e artística) muito autores como ele falando sozinhos, supondo a 

inconsistência do discurso daria conta de si mesma. Em outras palavras, que esvairia pela sua 

própria razão de ser. “Confiamos em uma espécie de bom senso político médio[...]”. 218 

Contudo, essas pessoas fizeram grande barulho lá fora da bolha. O barulhinho virou 

barulhão. Foram capazes de arregimentar um universo de eleitores que elegeram Bolsonaro, o 

símbolo da masculinidade tradicional.  

A eleição de Bolsonaro revelou também pessoas cansadas. Cidadãos cansados da 

violência. Pessoas que querem soluções radicais: contra a corrupção e contra a violência. 

Também pessoas com medo. Medo de mudanças sociais, principalmente, em torno das questões 

de gênero. Profissionais de segurança pública que estão na ponta do sistema falho jurídico-

penal. Pessoas que gostariam de alternância de poderes, de partidos.  

Os eleitores do Bolsonaro são, principalmente, de três grupos. Um, profissionais de 

segurança pública que estão na ponta do sistema falho de segurança pública. Outro, daqueles 

cidadãos que queriam a alternância de poderes. Outro, de pessoas que querem mudanças rápidas 

para as crises sociais existentes. As crises aqui são entendidades, como já foi afirmado, não 

apenas no plano negativo, mas como produtor de relações positivas.  

Para a violência: mais policia ostensiva nas ruas, mais armas distribuídas entre a 

população comum e legislações penais mais severas. No âmbito da politica/moral: publico 

como privado, escândalos de corrupção, alternância de poderes. O bode expiatório escolhido: 

PT, esquerda, feministas e ideólogos de gênero. Papeis de gênero: masculino e feminino em 

                                                           
218 Ver em mais detalhes: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2018/12/esnobado-por-intelectuais-olavo-

de-carvalho-dominou-video-e-redes-sociais.shtml>. Acesso em 02/06/2019.  

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2018/12/esnobado-por-intelectuais-olavo-de-carvalho-dominou-video-e-redes-sociais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2018/12/esnobado-por-intelectuais-olavo-de-carvalho-dominou-video-e-redes-sociais.shtml
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que as fronteiras estao mais fluidas, restaurar a “ordem” do que havia, com papeis mais 

estritamente definidos.  

Chegou a hora de lutar pela hegemonia perdida nos espaços microcotidianos. 

Embora essa luta às vezes possa nos exaurir. Embora isso leve a um investimento emocional 

enorme, com mistos de raiva e impaciência. A falsa sensação de conseguirmos excluir as 

pessoas das redes sociais, repito, nos dá a falsa impressão de que excluímos também da vida 

fora dela. Essas pessoas, entretanto, estão ali.  

Eles estavam ali nas salas de aula, ora tímidos, ora opondo-se abertamente. Estavam 

ali em nossos círculos sociais. Foram entrando em nossas vidas, tomando espaço em cada canto. 

Às vezes um filho, um amigo, um irmão, uma mãe ou pai ou mesmo o marido. Às vezes nosso 

pior inimigo somos nós mesmos também, junto com nossos conservadorismos não assumidos, 

nossos preconceitos secretos.  

O conservadorismo entendo como um movimento subjetivo. Algo que é processual. 

Se é aprendido, pode ser desaprendido também. O problema é que alguns estão abertos ao novo, 

a romper e outros não. Tornaram-se convicções.  

Eu não aposto nessa pessoa desconstruída completamente. Essa pessoa não deve 

ser nem real. Essa pessoa pode ocupar uma posição social que lhe dá a pressão social as quais 

não possa assumir seus próprios conservadorismos.  

Enfim, nosso sossego é o desassossego deles. O que nos causa desassossego, 

provoca sossego do lado de lá. O fato é que eles existem. Nós, resistimos.  
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