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RESUMO 

 

O “I Congresso Antifeminista do Brasil” aconteceu em agosto de 2018 no 

Centro do Rio de Janeiro, foi um evento organizado por antifeministas para, 

entre outras demandas, fomentar o debate sobre os malefícios do Movimento 

Feminista ao progresso de uma sociedade livre e segura para as mulheres do 

nosso país. O trabalho a seguir apresenta e analisa os assuntos tratados nas 

palestras apresentadas no congresso, que abordaram temas relacionados ao 

aborto e as propostas do movimento feminista, discorrendo sobre o papel do 

homem e da mulher na sociedade, através de uma abordagem religiosa e de 

definições biológicas. A agenda de debate se pautou na defesa da família 

tradicional e no combate ao feminismo. Além de entrevistas com mulheres que 

participaram do evento e se auto intitulam antifeministas.  

 

 

Palavras-Chave: Mulheres; Antifeminismo; Feminismo; Gênero; Religião; 

Sistema Totalitário 
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ABSTRACT 

The “I Antifeminist Congress of Brazil” took place in August 2018 in 

downtown Rio de Janeiro, it was an event organized by antifeminists to, among 

other demands, foment the debate about the harm of the Feminist Movement to 

the progress of a free and safe society for the women of our country. The 

following work presents and analyzes the subjects addressed in the lectures 

presented at the congress, which addressed themes related to abortion and the 

proposals of the feminist movement, discussing the role of men and women in 

society, through a religious approach and biological definitions . The debate 

agenda was based on the defense of the traditional family and the fight against 

feminism. In addition to interviews with women who participated in the event 

and call themselves anti-feminists. 

 

Key words: Women; Anti-feminism; Feminism; Genre; Religion; 

Totalitarian System. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O trabalho de pesquisa apresentado abordará o evento “I Congresso 

Antifeminista do Brasil”, realizado em quatro de agosto do ano dois mil e dezoito. 

Ao fazer a etnografia do evento o objetivo é analisar, conhecer e compreender as 

construções das ideias, as representações sociais, os paradigmas e os conceitos 

de mulheres que se opõem ao feminismo, movimento que tem em como premissa 

a garantia dos direitos das mulheres. Durante o congresso estabeleci contato com 

interlocutoras que já conversava virtualmente e também conheci outras 

interlocutoras que contribuíram para as construções dos dados desta pesquisa, 

através de entrevistas e acompanhando em outros eventos que participavam.  

A continuidade e complementariedade deste trabalho foi realizado na 

pesquisa de mestrado “Institucionalização do Antifeminismo no Brasil: Um Estudo 

Sobre as Articulações de Mulheres Antifeministas no Cenário Político e Social 

Brasileiro”.   

 

 

Por que Antifeminismo? 

O trabalho iniciou-se a partir de inquietações advindas de discussões de 

assuntos do cotidiano presentes em minha vida. Em novembro de 2016, por 

ocasião do “Dia da Consciência Negra” (celebrado no dia 20 de novembro), recebi 

vários e-mails com divulgação de eventos que aconteceriam ao longo do mês. Um 

link de um dos e-mails direcionava para uma página da internet sobre orgulho 

negro, onde o conteúdo era de valorização da cultura negra, com dicas de cabelo, 

maquiagem e vestuário. Em uma das postagens sobre tranças, nos comentários 

havia uma pequena polêmica sobre apropriação cultural1, um dos comentários 

                                                 
1 Segundo Rodney William (2019), “a apropriação cultural é um mecanismo de opressão por meio do qual 
um grupo dominante se apodera de uma cultura inferiorizada, esvaziando de significados suas produções, 
costumes, tradições e demais elementos. (...) É uma estratégia de dominação que visa apagar a potência de 
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discordava veementemente sobre o assunto e sobre a página, entretanto, o que 

me chamou atenção foi a forma como o autor do comentário, que se intitulava 

negro, dizia ser contrário ao movimento negro, pois este “só se vitimizava”. Em 

fevereiro de 2017, em diversos sites e jornais foi publicada a polêmica de uma 

jovem branca com leucemia que utilizava um turbante e alegava ter sido 

repreendida por mulheres negras e acusada de apropriação cultural, ao ler os 

comentários das matérias pude perceber muitas críticas ao movimento negro, por 

pessoas que se autodeclaravam negras, e principalmente que diziam que não 

gostariam de serem associadas ao movimento negro. Neste dia, em consultas 

randômicas na internet, fui direcionada a portais de pessoas negras que se 

desvinculavam do movimento negro e faziam várias postagens com o intuito de 

“revelar como movimento negro é ruim para os negros”, entre estas postagens li 

algumas que discorriam que o racismo no Brasil é inexistente. 

Em julho de 2017 a Reforma Trabalhista Brasileira foi aprovada e sancionada 

pelo presidente da República, alterando as leis trabalhistas do país. Entre as 

medidas sancionadas incluiu-se o fim da obrigatoriedade do imposto sindical, 

assunto que gerou calorosas discussões na sociedade. Ao longo destas 

acompanhei alguns portais de notícias (como G1, Época Negócios, Isto É, Veja, 

entre outros) que informavam sobre as propostas que seriam validadas, comecei a 

ler e acompanhar alguns comentários de trabalhadores que se diziam totalmente a 

favor das reformas, no entanto, o que mais chamou minha atenção foram os 

comentários desejando o fim dos sindicatos. 

Trabalhei por 16 anos em uma multinacional do ramo de petróleo e gás com 

um sindicato bastante atuante na sociedade como um todo, e em conversas com 

alguns colegas de trabalho percebia o interesse deles pelo fim dos sindicatos 

alegando que os mesmos não “prestavam para nada”. As argumentações para 

estas escolhas me inquietaram fortemente, especialmente por estes trabalhadores 

                                                                                                                                                     
grupos histórica e sistematicamente inferiorizados, esvaziando de significados todas as suas produções, como 
forma de promover seu genocídio simbólico. Apropriação cultural e racismo são temas imbricados”.  
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ficarem contra uma entidade que tem sua fundação baseada na defesa dos 

direitos dos trabalhadores.  

Em outubro de 2017 nas redes sociais foi promovido o movimento #metoo2
, 

com objetivo de denunciar abuso e violência sexual contra mulheres. O movimento 

tornou-se um viral nas redes sociais e foi compartilhado por mulheres do mundo 

todo. Obtendo amplo destaque em portais de jornalismo e informação, como o 

foco era os abusos sofridos por mulheres, a campanha foi prontamente associada 

ao movimento feminista. No entanto, nos comentários direcionados às postagens 

sobre o assunto é comum achar aqueles que questionam e duvidam dos relatos 

realizados, mas os que mais me inquietaram foram os relatos de mulheres que 

duvidavam e questionavam o movimento feminista, além de acusarem as 

feministas de oportunistas e “quererem rebaixar os homens”. Conversando com 

algumas amigas pude perceber que ser feminista não é uma característica que 

todas as mulheres querem ter, na verdade algumas realmente querem se afastar 

desta denominação por considerá-la pejorativa. 

As situações mencionadas; trabalhadores contra sindicatos, negros contra o 

movimento negro e mulheres contra o feminismo, são breves relatos das questões 

que me causaram inquietações a ponto de querer realizar uma pesquisa onde 

pudesse me aprofundar em conhecer, analisar e buscar compreender as 

construções das ideias e os aparatos sociais daqueles que se opõem de alguma 

forma a movimentos que tem em sua base a garantia de direitos e igualdades 

sociais para os indivíduos. Ana Paula Miranda (2009) aborda a mobilização e a 

organização dos indivíduos na busca por direitos, analisando os movimentos 

sociais como ações sociais onde indivíduos e grupos expressam suas demandas. 

Sendo possível criarem identidades através do sentimento de pertencimento 

social. Entretanto, destaca que alguns movimentos ao se associarem a ideias 
                                                 
2 “Me Too” traduzido para o português “Eu Também”, foi a campanha realizada em 2017 pela atriz americana 
Alyssa Milano, que denunciou o produtor hollywoodiano Harvey Weinstein por abuso sexual e estupro. 
O movimento “MeToo” foi criado, em 2007, pela ativista Tarana Burke, que comanda o projeto “Girls for 
Gender Equity” (Meninas pela Igualdade de Gênero), que tem como meta o empoderamento de jovens 
negras. 
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conservadoras, não buscam mudanças sociais emancipatórias. Neste sentido 

procurei determinar o foco de minha pesquisa em um grupo social que se propõe 

a questionar e confrontar o movimento feminista, na expectativa de invalidá-lo 

socialmente: mulheres antifeministas. 

 

Revisão Bibliográfica 

Iniciei a busca pelo tema pelo portal de periódicos da CAPES3 e pelos sites 

Scielo4 e Google Acadêmico5. Onde encontrei escassez de dados quando 

relacionava antifeminismo, não feminismo e feminismo. Nos resultados 

encontrados estava o artigo publicado pela edição 14 da Revista Estudos 

Feministas, intitulado como “Refutações ao feminismo: (des) compassos da 

cultura letrada brasileira” de Rita Terezinha Schmidt, que analisa o discurso 

antifeminista no âmbito do jornalismo cultural, com abordagem na história social 

brasileira, pontuando o silenciamento e questões de gênero. 

Na revista de Estudos de Sociologia foi publicado o artigo “Mulheres 

investindo contra o feminismo: resguardando privilégios ou manifestações de 

violência simbólica?” sobre a palestra proferida por Rachel Soihet, que apresenta 

discussão sobre a presença do antifeminismo entre mulheres de diferentes 

segmentos sociais, dialogando com a violência simbólica e a dominação 

masculina abordadas por Pierre Bourdieu (2012). 

                                                 
3 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da 
Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto 
sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação. Disponível em: https://www.capes.gov.br/ 
 
4 Biblioteca Eletrônica Científica Online (do inglês: Scientific Electronic Library Online - SciELO) é 
uma biblioteca digital de livre acesso e modelo cooperativo de publicação digital de periódicos 
científicos brasileiros, resultado de um projeto de pesquisa da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo 
- FAPESP, em parceria com a Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde -
 Bireme. Disponível em: https://scielo.org/ 
 
5 Google Scholar — Google Académico ou Acadêmico em português — é uma ferramenta de pesquisa do 
Google que permite pesquisar em trabalhos acadêmicos, literatura escolar, jornais de universidades e artigos 
variados. Disponível em: https://scholar.google.com.br/?hl=pt 
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Conheci a pesquisa da professora Janaína Cordeiro, do departamento de 

História da Universidade Federal Fluminense – UFF, pesquisa esta que se 

aprofunda na história do conservadorismo no Brasil e a fez escrever o livro 

“Direitas em movimento: a campanha da mulher pela ditadura e a democracia no 

Brasil”, no qual fez um estudo com grupos de mulheres que apoiaram a ditadura 

militar no país. Através das pesquisas realizadas na internet encontrei similaridade 

nas pautas das mulheres que se declaram antifeministas com as pautas de grupos 

de extrema direita6 do cenário político, assim como afirma Janaína Cordeiro, estes 

grupos organizaram-se e ganharam as ruas em nome de Deus, da Pátria, da 

Família e da Liberdade. Integraram, assim, as bases sociais e históricas da 

ditadura civil-militar no Brasil em 1964. Então fui à busca de saber como estavam 

estes grupos nos dias e hoje e como se posicionam suas participantes. 

Os grupos União Cívica Feminina, Liga da Mulher Democrática, Cruzada 

democrática Feminina, Marcha da Família com Deus pela Liberdade e o grupo 

Campanha da Mulher pela Democracia, que foram objetos de estudo da pesquisa 

da professora Janaína, não existem mais, como foram criados para apoiar o golpe 

civil-militar brasileiro de 1964, alguns acabaram logo após o golpe e outros com o 

período de redemocratização do Brasil. Em 2014, com a onda de movimentos 

contra o governo que se iniciou no ano anterior7, manifestantes resolveram 

                                                 
6 Os termos esquerda e direita na política nascem no contexto de emergência da Revolução Francesa, 
“delegados identificados com igualitarismo e reforma social sentavam-se à esquerda do rei; delegados 
identificados com aristocracia e conservadorismo, à direita. […] ao longo do século XIX na Europa a distinção 
entre esquerda e direita passa a ser associada com a distinção entre liberalismo e conservadorismo” 
No artigo “Extrema direita na Atualidade” definiu-se extrema direita como “A extrema-direita, marcadamente 
associada às trágicas experiências do nazifascismo, continua apresentando muitos traços originais do 
contexto de sua emergência: irracionalismo, nacionalismo, defesa de valores e instituições tradicionais, 
intolerância à diversidade — cultural, étnica, sexual — anticomunismo machismo, violência em nome da 
defesa de uma comunidade/raça considerada superior. Compartilhando do ideário político vinculado aos 
interesses de dominação, opressão e apropriação privada da riqueza social, distancia-se da direita tradicional 
pela intolerância e pela violência de suas ações, embora, quando organizada em partidos ou associações 
públicas, recuse tais práticas por parte de seus membros”. 
Através da pesquisa as próprias interlocutoras destacaram esta questão, que será abordada no capítulo três 
desta dissertação. 
 
7 No ano de 2013, aconteceram as “Manifestações de junho de 2013”, onde o grupo Movimento Passe Livre 
(MPL), através das redes sociais, conseguiu reunir uma grande massa de jovens estudantes e trabalhadores 
para irem as ruas protestar contra o aumento das tarifas e exigir qualidade no transporte coletivo. O 
movimento ganhou força e o apoio de pessoas do país inteiro. Insatisfeitos com os gastos excessivos em 
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relembrar “a marcha anticomunista e de apoio ao golpe militar” realizada em 19 de 

março de 1964, a “Marcha da Família com Deus pela Liberdade”, tendo como um 

de seus objetivos pedirem a intervenção militar para retirar do poder os “políticos 

corruptos, moralizar os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, promover 

valores morais e então convocar novas eleições apenas para fichas limpas”, além 

de “lembrar que existe família conservadora no Brasil”. A marcha teve apoio de 

partidos políticos como o PMB (Partido da Mulher Brasileira). 

Nesta perspectiva, adoto como compreensão o poder simbólico cunhado por 

Pierre Bourdieu (1989), como poder através de sistemas simbólicos (a língua, a 

arte e a religião) construindo a realidade com base na homogeneidade temporal, e 

conforme uma ordem epistemológica, apontada pelo autor como ordem 

gnoseológica, que vai determinar essa homogeneidade e os sentidos do mundo a 

partir da validade e dos limites desse conhecimento, tornando possível a 

aprovação entre os indivíduos. 

 

“Os símbolos são instrumentos por excelência da ‘integração 

social’ (...) É enquanto instrumentos estruturados e 

estruturantes de comunicação e de conhecimento que os 

‘sistemas simbólicos’ cumprem a sua função política de 

instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação, 

que contribuem para assegurar a dominação de uma classe 

sobre a outra (violência simbólica) dando o reforço da sua 

própria força às relações de força que as fundamentam e 

contribuindo assim, segundo a expressão de Weber, para a 

domesticação dos dominados” (BOURDIEU, 1989, p. 11). 

 

 Portanto, os símbolos são parte do modo como representamos a realidade e 

o mundo, o meio pelo qual uma cultura e seus valores se expressam e se 

                                                                                                                                                     
eventos internacionais (construção de estádios), a má qualidade dos serviços públicos e a indignação com a 
corrupção política, os manifestantes se reuniam em frente a órgãos públicos como prefeituras, câmara de 
vereadores e também nas praças e principais ruas do país.  
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reafirmam através dos sistemas simbólicos. Segundo o autor os sistemas 

simbólicos são responsáveis por produções simbólicas, que agem como 

instrumentos de dominação. 

Como estrutura teórica para o estudo apresentado, além das perspectivas do 

feminismo foram consideradas análises multidisciplinares - Filosofia, História, 

Sociologia e Antropologia - a partir de visões de autores que contribuíram para o 

aprimoramento da pesquisa, como o sociólogo Pierre Bourdieu, as filósofas Judith 

Butler e Hannah Arendt, os historiadores Luís Edmundo Soares e Janaína 

Cordeiro. 

 

 

Do estudo de campo ao título 

A pesquisa iniciou-se em 2018, ano eleitoral brasileiro, onde os candidatos 

disputavam vagas para as câmaras de deputados estaduais e federais, além da 

disputa presidencial. Nos últimos anos movimentos conservadores e 

ultraconservadores se expandiram exponencialmente, contribuindo para o 

crescimento da extrema-direita no cenário político mundial. No Brasil não foi 

diferente e com a grande polarização política que se acirrou, especialmente, a 

partir de 2013, o cenário pré-eleitoral e eleitoral de 2018 foi muito conturbado. As 

primeiras intenções em estudar as mulheres antifeministas estavam baseadas em 

analisar e compreender as construções das representações, os paradigmas e os 

conceitos de mulheres que se opõem ao feminismo. 

Para as antifeministas pesquisadas, feminismo e esquerda são parasitas 

recíprocos, assim como a relação antifeminismo e conservadorismo, pois “seu 

relacionamento simbiótico é de íntimo contato físico” como define Edward E. 

Evans-Pritchard (1978).  Neste sentido, falar de política foi inevitável durante a 

pesquisa, inclusive foi este tema que possibilitou o redirecionamento do estudo. 

Os assuntos abordados embora iniciassem com questões relacionadas ao 



 18

antifeminismo, fatalmente terminavam no atual cenário político brasileiro e 

internacional. Recorrer às análises de Evans-Pritchard sobre os Nuer e o gado foi 

reconfortante na condução do estudo.  

 

“Algumas vezes eu me desesperava porque jamais discutia 

qualquer coisa com os jovens que não fosse gado e moças, 

e mesmo o assunto moças levava inevitavelmente ao 

assunto gado. Qualquer assunto que começasse, e de 

qualquer ângulo que o abordasse, logo estaríamos falando 

de vacas e bois, vitelas e novilhos, carneiros e ovelhas, 

bodes e cabras, bezerros e ovelhas e cabritos. Já mencionei 

que esta obsessão […] deve-se não somente ao grande 

valor econômico do gado, mas também ao fato de que ele 

constitui o vínculo de numerosos relacionamentos sociais. 

Os Nuer têm tendências para definir todos os processos e 

relacionamentos sociais em função do gado. Seu idioma 

social é um idioma bovino.” (Evans-Pritchard, 1978, pág. 27) 

  

A política esteve presente durante a pesquisa. A construção dos dados seria 

inviabilizada se o contexto político e a questões relativas ao assunto não fossem 

abordadas. Com o trabalho de campo e o contato com as antifeministas 

pesquisadas pude participar do congresso antifeminista realizado por elas, esta 

pesquisa abordará o “Antifeminismo Brasileiro: I Congresso Antifeminista do 

Brasil”.  

No primeiro capítulo, Congresso Brasileiro Antifeminista, relato os primeiros 

contatos com as antifeministas e situo o leitor sobre os combates que estas 

ativistas descrevem como sendo primordiais para o fim do movimento feminista, 

no “I Congresso Antifeminista do Brasil”. Faço o relato destas situações e destaco 

as peculiaridades e razões dos posicionamentos e escolhas das antifeministas. 
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No segundo capítulo abordo a questão religiosa e de gênero, discutida pela 

ótica das antifeministas, abordando discussão sobre Estado Teocrático e ideologia 

de gênero. As discussões baseiam-se na defesa do Cristianismo, pautado pela 

Bíblia. Tomando como referência as três vertentes principais da religião cristã: o 

catolicismo romano, a ortodoxa oriental e o protestantismo. 

Como foram construídas as representações das mulheres antifeministas que 

participaram do “I Congresso Antifeminista do Brasil”, os caminhos que as levaram 

para o confronto direto com o movimento feminista, como se articulam e como 

propagam suas ideias e vem conquistando espaço no cenário brasileiro foram os 

norteamentos para o trabalho apresentado a seguir. 
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CAPÍTULO 1. Congresso Brasileiro sobre Antifeminismo 

 

Neste capítulo relato os primeiros contatos com as antifeministas, suas 

perspectivas e motivações no combate ao movimento feminista. Realizo relato 

etnográfico do “I Congresso Antifeminista no Brasil” pontuando as ideias e 

principais argumentações das organizadoras e algumas participantes deste 

congresso. Relatando o engajamento das manifestações que propagam a 

“destruição” do que consideram um dos maiores males para a família e a 

sociedade brasileira.  

 

Antifeminismo  

Ao decidir focar em mulheres autoproclamadas antifeministas aderi à 

premissa do agenciamento definido por Saba Mahmood (2006) que aborda o 

conceito de agência pensando-o como uma capacidade para ação, criada e 

reproduzida por relações de subordinação historicamente estruturadas. 

 

“sugiro que pensemos na agência não como um sinónimo de 

resistência em relações de dominação, mas sim como uma 

capacidade para a ação criada e propiciada por relações 

concretas de subordinação historicamente configuradas. 

Este entendimento relativamente abrangente de agência 

inspira-se na teoria pós-estruturalista da formação do sujeito, 

mas também se afasta dela, no sentido em que exploro 

modalidades de agência cujo significado e efeito não se 

encontram nas lógicas de subversão e ressignificação de 

normas hegemónicas. (...) apenas quando o conceito de 

agência se desligar do tropo da resistência é que se poderão 

desenvolver questões analíticas que são cruciais para o 

entendimento dos projetos não liberais, sujeitos e vontades 
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cuja lógica excede a enteléquia das políticas liberatórias”. 

(SABA MAHMOOD, 2006, página 123). 

 

Segundo a autora é necessário realizar a distinção entre a noção de agência 

e a noção de resistência para pensar as formas de vontade e política que não se 

adequam as normas seculares e liberais do movimento feminista. Ao realizar a 

pesquisa com mulheres antifeministas me preocupei em buscar entender e me 

manter norteada ao conceito de estabelecer um efetivo discurso sobre o exercício 

da liberdade. O limite (ou o não limite) proposto pela autora sobre a reflexão de 

religião, secularismo e feminismo foram extremamente desafiadores e por (vários) 

momentos potencialmente perturbadores sobre o aspecto político e social, mas 

vital para uma reflexão dissociada sobre gênero, religião, Estado e, especialmente 

etnografia. 

Com o foco em mulheres antifeministas, o primeiro passo foi saber onde 

encontrar as possíveis interlocutoras, o que me causou um verdadeiro impacto. 

Em rápida conversa com amigas de longa data descobri que convivi anos com 

mulheres que refutam o feminismo e suas correntes, assim como me foi revelado 

mulheres antifeministas entre os membros mais próximos da minha família, fatos 

que me eram totalmente desconhecidos. Com estas descobertas refleti sobre a 

análise de Pierre Bourdieu (2002), que ao abordar a Dominação Masculina 

estabelece a manutenção estrutural construída através de importantes conceitos 

como habitus, violência simbólica e arbitrário cultural, onde a dominação 

masculina está introjetada em nosso modo de pensar, agir e falar, fazendo com 

que a ordem social seja reproduzida e legitimada.  

 

“O efeito da dominação simbólica (seja ela de etnia, de 

gênero, de cultura, de língua etc.) se exerce não na lógica 

pura das consciências cognoscentes, mas através dos 
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esquemas de percepção, de avaliação e de ação que são 

constitutivos dos habitus e que fundamentam, aquém das 

decisões da consciência e dos controles da vontade, uma 

relação de conhecimento profundamente obscura a ela 

mesma”. (BOURDIEU, 2002, página 49). 

 

Bourdieu (1983) analisa corpo e pessoa destacando a relação indivíduo x 

sociedade, onde discorre sobre a estrutura social como estruturante, pois as 

características são construídas e reproduzidas socialmente. O habitus não é 

totalmente determinante, nem totalmente livre. Devem ser consideradas questões 

como família, educação, casamento na construção do habitus. O meio em que o 

indivíduo vive interfere em suas percepções e gostos, assim como o indivíduo 

interfere no meio, por este motivo Bourdieu define o indivíduo como “agente”, 

agente de mudança, agente de construção e agente de reprodução. O 

comportamento dos indivíduos é construído pelos ambientes e afetados pela 

sociedade. O habitus é uma construção e reprodução social. O autor destaca que 

uma relação assimétrica de poder comporta uma anuência não necessariamente 

consciente e deliberada dos grupos dominados, e sim uma anuência de 

submissão pré-reflexiva, onde inclusive a própria socialização dos corpos estaria 

tingida por essas ideias. Dialogando com Saba Mahmood, que ao realizar a 

abordagem de “opressor/oprimido” nas relações de gênero, faz crítica ao 

enquadramento deste modelo, que não só continua carregado com os termos 

binários de resistência e subordinação, mas também é insuficiente na atenção às 

motivações, desejos e objetivos que não são necessariamente captados por estes 

termos. Apropriando-me destas discussões procurei analisar os papéis que 

mulheres que se opõem ao feminismo buscam desempenhar na sociedade e 

como se dispõem na ordem social. 

Neste sentido optei por não estabelecer vínculo de pesquisador x pesquisado 

com mulheres as quais eu previamente já instituía laços afetivos. Assim, o próximo 
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passo tomado foi realizar a busca de informações pela internet, o que me 

possibilitou entraves com o tema, mas ao mesmo tempo pude realizar mais 

recortes no estudo apresentado. 

 

O antifeminismo e a Antropologia 

Para falar do antifeminismo é necessário buscar embasamento nas teorias e 

estudos sobre o feminismo. Escolhi partir do princípio estipulado por Simone de 

Beauvoir (1980) e muito criticado pelas antifeministas de que “não se nasce 

mulher, torna-se mulher” e a análise crítica feita por Judith Butler (2003) de que 

tanto sexo quanto gênero são categorias socialmente construídas. Ambas as 

autoras destacam a preponderância do dado sociocultural sobre o biológico.  

Na Antropologia o estudo sobre o feminismo revela uma intensa discussão 

entre os teóricos, como analisa Strathern (2006) que destaca que o conhecimento 

feminista condena as antropólogas em usar a “experiência das pessoas para 

interesses antropológicos, subordinando os textos aos usos da disciplina” e 

desconsiderando a grande assimetria entre as pessoas que escrevem e as 

pessoas sobre quem se escreve Antropologia. 

Buscar teorias para entender o feminismo, como movimento social, foi 

fundamental para desconstruir a noção implícita de totalidade artificial e 

politicamente criada pelo senso comum. Butler (2003) faz duras críticas a 

concepção de um “patriarcado universal”, destacando a necessidade de formular 

no interior das estruturas construídas, uma crítica às categorias de identidade “que 

as estruturas jurídicas contemporâneas engendram, naturalizam e imobilizam”. 

Nesta perspectiva Strathern (2006) também define o feminismo como um 

movimento de múltiplas vozes, que agrega vários discursos, exigindo uma 

abordagem que inclua diferentes disciplinas. 
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No ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2015, uma das questões 

apresentava a famosa frase de Simone de Beauvoir (1980), “Ninguém nasce 

mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a 

forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o conjunto da 

civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que 

qualificam o feminino”, o que culminou em críticas por alguns parlamentares, entre 

eles Jair Messias Bolsonaro, deputado federal na época, que usou suas redes 

sociais para criticar a questão em referência, “Mais ou tão grave quanto a 

corrupção é a doutrinação imposta pelo PT junto à nossa juventude. ‘O João não 

nasceu homem, e a Maria não nasceu mulher’. O sonho petista em querer nos 

transformar em idiotas materializa-se em várias questões do ENEM (Exame 

Nacional do Ensino MARXISTA). Essa canalhada deverá ser extirpada do poder 

em 2108 com o voto impresso, ou antes, da mesma forma como o Congresso, em 

02 de abril de 1964, cassou o comunista João Goulart”. Em novembro de 2017, 

Judith Butler esteve no Brasil para um circuito de eventos, onde foi atacada e 

hostilizada por alguns manifestantes que não concordam com suas teorias. As 

manifestações contrárias à participação da filósofa incluíram a queima de uma 

boneca que a representava e um abaixo-assinado online com cerca de 320.000 

assinaturas, solicitando o cancelamento da participação da filósofa.  
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Figura 01: Postagem realizada no facebook por Bolsonaro em relação ao ENEM. 
Figura 02: Matérias veiculadas na imprensa8 sobre Judith Butler no Brasil.  

Fotos: Ag.Reutes 
 
 

Estes dois fatos são pontuados pelas antifeministas pesquisadas 

veementemente, como uma forma de posicionamento “da sociedade conservadora 

brasileira, que defende a família tradicional”. 

 

                                                 
8 Disponíveis em:  https://epoca.globo.com/cultura/noticia/2017/11/filosofa-judith-butler-e-agredida-em-
congonhas-antes-de-deixar-sao-paulo.html 
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/11/07/politica/1510085652_717856.html 
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O Congresso 

Ao subir os degraus da escada do auditório da Igreja de Sant’Anna no Centro 

do Rio de Janeiro, no dia 04 de agosto de 2018, para o “I Congresso Antifeminista 

do Brasil”, me deparei com olhares curiosos e apreensivos sobre o que 

aconteceria naquele evento. Escolhi sentar em uma fileira que ficasse mais ou 

menos no meio do auditório, onde pudesse visualizar bem o palco, aonde 

ocorreram as apresentações e ao mesmo tempo era um local em que eu poderia 

fazer contato com alguns participantes do evento. 

 
Figura 03: Cartaz de divulgação do “1º Congresso Antifeminista do Brasil” 

 

Cheguei duas horas antes do horário marcado para o início do congresso, 

pois como mantive contatos anteriores com os organizadores, eles informaram 

que estariam preparados caso acontecesse alguma manifestação contrária, 

entretanto, no lado de fora da igreja, na entrada, tinham pouco mais de 10 

pessoas carregando cartazes a favor da proposta de Arguição de 
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Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 442 que seria discutida pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF) na semana seguinte a respeito da 

descriminalização do aborto. Este inclusive, de acordo com as divulgações do 

evento, era o motivo principal para a concretização do congresso: a definição 

contrária à descriminalização do aborto no país. Segundo as organizadoras o 

objetivo do congresso era de “reunir os maiores especialistas brasileiros no 

assunto, a fim de fomentar o debate sobre os malefícios do Movimento Feminista 

ao progresso de uma sociedade livre e segura para as mulheres do nosso país”. 

Foi no congresso que encontrei presencialmente, pela primeira vez, interlocutoras 

que eu já mantinha contato através da internet. 

“somos pessoas que se opõem radicalmente à ideologia 

feminista, que quer promover uma agenda ideológica de 

esquerda” 

“o feminismo quer acabar com a família tradicional, seus 

valores e costumes” 

“não discriminem as famílias que são compostas de pai, mãe 

e filhos e filhas, somos abençoados e merecemos respeito” 

“as feministas querem legalizar as assassinas, qualquer 

aborto é um assassinato” 

“feminismo quer propagar seus ideais de perversão, voltados 

para a única causa que realmente interessa a essas 

mulheres, a ‘Revolução Sexual’, uma pretensão subversiva e 

amoral” 

Essas são falas recorrentes das mulheres que se auto intitulam 

antifeministas. As mulheres antifeministas pesquisadas se identificam como 
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conservadoras e religiosas9, que apoiam a família tradicional e são pró-vidas.  De 

certa forma, se vincularam a grupos de extrema direita que afirmam que os 

movimentos sociais atuantes hoje na sociedade brasileira não representam as 

pessoas e não são legítimos, que “só tumultuam a sociedade e querem promover 

caos e confusão”. Assim as mulheres antifeministas não querem ser vinculadas ou 

representadas por estes movimentos, colocando-se em oposição a eles e a seus 

pleitos.  

No atual cenário político mundial e especialmente no Brasil o extremismo da 

extrema-direita tomou grandes proporções e tem se alastrado e incorporado mais 

vozes. Souza (2019) demonstra as percepções de mulheres feministas em relação 

ao avanço de manifestações contrárias às pautas do movimento feminista com 

cunho religioso e demandas tidas como retrocessos ao feminismo. 

No “I Congresso Antifeminista do Brasil” aconteceram apresentações de 

cinco palestras e quatro testemunhos de participantes da organização não 

governamental “Pró-vida”. Os temas das palestras foram: “10 mitos sobre o 

feminismo”, “Feminilização dos homens, ausência paterna e sua ligação com o 

aborto”, “Aborto e os Homens”, “Aborto e família” e “Experiências contra o 

feminismo”. 

As palestras buscaram realizar o combate da “desconstrução moral da 

mulher”, como definiu o apresentador, pois o feminismo “é incompatível com o 

cristianismo e é promovido por uma agenda comunista”. Com visão organicista da 

sociedade10, onde as minorias não devem ser prioridades e a luta de classe é uma 

                                                 
9 No capítulo 2, “Religiosidade e Ideologia de gênero”, abordaremos o significado da religião para as 
antifeministas. 
 
10 Paulo Bonavides em “Ciência Política (2007)” aborda as duas principais disputas sobre “a explicação 
correta dos fundamentos da Sociedade: a teoria orgânica e a teoria mecânica. Os organicistas procedem do 
tronco milenar da filosofia grega (...) entendem que o homem é um ser eminentemente social e por isso não 
pode viver fora da sociedade, entendendo o indivíduo como uma parte ‘orgânica’ da sociedade (...) e a teoria 
mecanicista, que entende o homem como um ser primário que vale por si mesmo e do qual todos os 
ordenamentos sociais emanam como derivações secundárias (...) entendem a Sociedade como um grupo 
derivado de indivíduos que buscam objetivos em comum mas que, individualmente, seriam impossíveis de 
serem alcançados”. 
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“doença” do corpo social condicionada pelo individualismo liberal e fomentada pelo 

socialismo, este grupo combate sistematicamente ideias de garantias individuais 

pelo Estado, como foi declarado durante o evento “como maioria (de cristãs) no 

país, temos o direito de fazer o Estado se adequar”. Esta frase também já foi dita, 

com o mesmo sentido, pelo atual presidente do Brasil “Deus acima de tudo. Não 

tem essa historinha de Estado laico não. O Estado é cristão e a minoria que for 

contra, que se mude. As minorias têm que se curvar para as maiorias”, quando 

estava em pré-campanha11 eleitoral, em outubro de 2017 e em setembro de 2018.   

Na palestra os “10 mitos sobre o feminismo”, apresentada no seminário a 

palestrante, professora de história iniciou saudando a plateia com uma piada “que 

bom termos tantas pessoas limpas e cheirosas hoje aqui. O oposto das cabeludas 

feministas”, saudação que vez ecoar uma calorosa salvas de palmas pelo 

auditório. Ao longo da palestra o reforço a estes estereótipos foram repetidos 

“feministas não tomam banho e são sapatão”, e todas as vezes a plateia presente 

reagia de forma esfuziante através de palmas e risos. Essas palavras vão ao 

encontro das mesmas ditas pela atual ministra do Ministério da Mulher, da Família 

e dos Direitos Humanos, Damares Regina Alves, quando em um vídeo12 veiculado 

em suas redes sociais afirma que “Feministas são feias”. 

Ao longo da palestra a apresentadora se ateve a questionar e criticar 

algumas demandas do movimento feministas, as quais foram elencadas como 

mitos, sendo este o motivo para o nome da palestra, já que o objetivo da mesma 

será de desmitificar o feminismo. 

 

                                                                                                                                                     
O mecanicismo prioriza o indivíduo em relação à sociedade. Seu grande objetivo é vedar o arbítrio do Estado 
e dar garantias individuais. Organicismo: prioriza a sociedade em detrimento do indivíduo. Seu objetivo é 
garantir o bem comum. 
 
11 Pré-campanha, 21 de setembro de 2018. https://www.youtube.com/watch?v=X_z6Hakdw3A 
12 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=v0yAv-JHM2g 
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“as mulheres realmente são oprimidas? Ou estão 

acomodadas em sua situação de privilégio na sociedade? Na 

verdade, as mulheres estão confortáveis em suas posições, 

isso explica porque mais da metade das mulheres não são 

feministas. Historicamente as mulheres não participam das 

guerras, são poupadas dos horrores que as guerras causam, 

nem são obrigadas a prestarem serviço militar, as mulheres 

não são forçadas a servir na guerra, embora esta tenha 

objetivo de preservar a vida da comunidade. Mesmo aquelas 

que se voluntariam para participar desfrutam do privilégio da 

escolha (...) as construções sociais, como as feministas 

gostam de falar, fazem com que homens sejam mais 

cobrados que as mulheres, e o feminismo quer fazer parecer 

que apenas elas sofrem. Qualquer que seja o futuro das 

mulheres, homens sempre serão cobrados para terem fama, 

poder e riqueza, e sempre serão tratados de forma mais dura 

pelos pais, pela escola e nas instituições que trabalharem. 

Seus trabalhos serão mais árduos e pesados, sofrendo mais 

consequências perigosas e fatais. Homens continuarão a 

serem obrigados a morrer nas guerras e manterem as 

mulheres a salvo. De todas as formas, os homens 

continuarão a fazer tudo o que podem e não podem para dar 

às mulheres uma vida mais fácil, confortável e mais longa do 

que as que eles mesmo desfrutam.” 

Interlocutora A, em sua apresentação no I Seminário Antifeminista do 

Brasil. 

Após 50 minutos a professora encerrou sua explanação agradecendo e 

fazendo o que chamou de um desabafo: 
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“Depois de muitos anos, volto a ter esperanças. Já faço 

palestra para desmitificar o feminismo há muito tempo, mas 

hoje com esse auditório cheio e com tudo que venho 

acompanhando, pelo que vem acontecendo em nosso 

querido país sinto grande esperança. Pela primeira vez vejo 

que há uma enorme receptividade, agora eu vejo um enorme 

interesse da população. Nós vamos conseguir, vamos libertar 

nosso país e nosso povo destes canalhas esquerdistas. 

Enfim, a mentira do movimento feminista está sendo 

descoberta. É melhor jair se acostumando”. 

Interlocutora A, em sua apresentação no I Seminário Antifeminista do 

Brasil. 

Assim encerrou sua apresentação sendo ovacionada pela plateia e fazendo 

referência a candidatura de Jair Messias Bolsonaro. Destaco que na data do 

seminário, agosto de 2018, ainda não estava permitido realizar propaganda 

política em eventos13. Posteriormente a palestrante lançou sua candidatura a 

deputada estadual, sendo eleita como a segunda deputada mais votada de seu 

estado. 

As palestras do congresso antifeminista abordaram temas “relacionados ao 

aborto e as propostas do movimento feminista, discorrendo sobre o papel do 

homem e da mulher na sociedade, através de uma abordagem religiosa e de 

definições biológicas”. A agenda de debate se pautou na defesa da família 

tradicional e no combate ao feminismo. Segundo os palestrantes o “feminismo traz 

um vitimismo para as mulheres”, fazendo parecer que apenas estas têm 

problemas a serem resolvidos. “Homens e mulheres tem problemas e fazer as 

                                                 
13 Conforme a Lei das Eleições – Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Art. 36. A propaganda eleitoral 
somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição.  
 
Disponível em: http://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/lei-das-eleicoes/lei-das-eleicoes-lei-nb0-9.504-
de-30-de-setembro-de-1997 
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mulheres de vítimas não nos trará mais poder”, foi a principal fala da palestra que 

discorreu sobre a participação dos homens nas decisões que devem ser tomadas 

para a realização de um aborto. 

A construção de narrativa com intenção de descontruir e desvalorizar o 

movimento feminista, suas conquistas e lutas, envolve construção e legitimação 

de discurso, disputa e conflito de poder. O poder é uma prática social construída 

historicamente. É necessário considerar a forma como os sujeitos são vistos e 

como suas vozes são ouvidas, conforme analisa Gayatri Spivak (2010), que critica 

a abordagem de alguns autores que colocam o oprimido nas mesmas condições 

dos opressores, ao não considerarem a divisão internacional do trabalho em suas 

discussões. Para a autora esta questão denota a equivocada compreensão de que 

os sujeitos oprimidos são conscientemente responsáveis pela manutenção e 

propagação das estruturas de poder.  

 

Movimento feminista, mulheres antifeministas e negacionismo 

O movimento feminista tem uma trajetória de lutas e conquistas em defesa 

dos direitos e igualdades entre homens e mulheres. Direito a vida política, 

educação e ao acesso ao mercado de trabalho foram pleitos deste movimento. 

Embora o movimento feminista não seja homogêneo em suas demandas e pleitos, 

as mulheres antifeministas o enxergam como sendo único e pasteurizado, sem 

considerar as correntes e perspectivas que compõem o feminismo. 

Historicamente o movimento feminista causa polêmica na sociedade 

tradicional por abordar questões que impactam na estrutural social, como foi o 

direito ao voto, ao divórcio e recentemente com a descriminalização do aborto que 

é uma das bandeiras atual do movimento. Embora as questões basilares do 

movimento feminista sejam o direito e a igualdade entre os gêneros, dentro do 

próprio movimento existem distintas vertentes e correntes, que em determinadas 

pautas podem ser conflituosas e contraditórias, por exemplo, é possível encontrar 
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no movimento feminista atualmente mulheres contra a descriminalização do 

aborto, mas que são feministas. Assim, o movimento não é um movimento 

homogêneo, com pautas uníssonas e demandas exclusivas. 

A “Declaração dos direitos da Mulher e da Cidadã” (1791), escrito pela 

francesa Olympe de Gourges, é considerado o primeiro manifesto público a 

pleitear direitos em favor das mulheres. No documento a autora alerta para a 

importância das mulheres e da igualdade de direitos, realizando crítica à 

“Declaração dos Direitos do Homem” (1789) publicada na Revolução Francesa, 

declaração esta que se aplicava somente aos homens. Com a Revolução 

Francesa e as mudanças sociais que aconteceram na época, as mulheres 

passaram a questionar as desigualdades que eram submetidas. Já com a 

Revolução Industrial, no século XIX, quando as mulheres passaram a fazer parte 

da força econômica da sociedade, os movimentos feministas espalhados pelo 

mundo começaram a tomar corpo e força no questionamento dos modelos sociais 

e a questionarem as desigualdades políticas e de direitos. Este período é 

conhecido como primeira onda do feminismo. Foi neste momento que surgiu o 

movimento sufragista pela garantia da participação das mulheres nas eleições. As 

mulheres pleiteiam direito a participação na vida política, direito ao voto, aos 

estudos e melhores condições de trabalho. 

Entre os anos de 1960 e 1990, além da intensificação da luta pela igualdade 

social e pela igualdade de direitos, entram em pauta discussões sobre a liberdade 

sexual, maternidade e direito de reprodução, período conhecido como segunda 

onda do feminismo. Neste período o conceito de coletividade, de união da força 

das mulheres surge como possibilidade de fortalecimento do movimento feminista 

capaz de realizar alterações na estrutura social. A terceira onda do feminismo 

acontece a partir de 1990, quando o feminismo interseccional, compreende que as 

mulheres podem sofrer diferentes formas de opressão, em função de sua raça, 

comportamento, classe social ou orientação sexual, por exemplo. Os debates 

passam a incluir o maior número possível de mulheres, com suas demandas e 
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pautas específicas, além de incluir nas discussões a importância das construções 

e reproduções sociais dos comportamentos de homens e mulheres. 

Como mencionado anteriormente, o movimento feminista também é marcado 

por divergências internas, com conflitos dentro do próprio feminismo, conforme 

discorre Cynthia Sarti (1988) que ao abordar os percursos do movimento faz 

levantamento das cisões e dificuldades enfrentadas pelo movimento no Brasil, 

denotando suas características singulares, onde adquiriu um caráter inter-classes 

e uma forte tendência política, “em detrimento das questões mais específicas da 

mulher”. 

Embora o movimento feminista seja um movimento marcado por uma 

trajetória de lutas e conquistas, como tantos outros movimentos sociais, as 

mulheres antifeministas pesquisadas não se identificam com os pleitos e se 

opõem ao movimento feminista.  

“feminismo é, de acordo com visões muito superficiais, um 

movimento que busca direitos equânimes entre homens e 

mulheres, é também um movimento que luta por 

emancipação política feminina, e busca combater o 

patriarcado e o machismo (...) parece inofensivo, parece 

plausível, mas esta história que te contaram não é a 

verdadeira essência e nem a história do feminismo. Se o 

feminismo fosse o que acabei de te falar, acredite, eu seria a 

mulher mais feminista que esse mundo já viu, afinal que 

mulher em sã consciência se oporia a um movimento que 

quer colocá-lá como protagonista de sua própria vida? 

Nenhuma e eu não seria a primeira, mas acontece que o 

burraco é muito, mais muito mais embaixo (...) há muito 

tempo que eu venho me debruçando sobre esse assunto, é 

óbvio que tudo que eu sei não vai caber em uma entrevista 
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só, mas como você disse, ainda bem que temos muito tempo 

para irmos conversando (...) o início histórico do feminismo 

se deu no final do século XIX começo do século XX, no 

Reino Unido e nos Estados Unidos. O feminimo é dividido em 

gerações, que é chamado de ondas (...) historicamente 

existem 3 ondas, mas já falam na quarta onda, a que 

estamos vivendo hoje (...) as três ondas sâo as que tem mais 

referências bibliográficas. Cada uma possui suas 

caracteríticas e particularidades (...) a primeira onda é a das 

sufragistas, que vem de sufrágio, voto. Ficou conhecida por 

ter concedido as mulheres direitos políticos que elas não 

tinham. Essa era a luta emancipação política feminina (...) 

Um dos nomes mais conhecido desta primeira onda era 

Emmeline Punkhurst, mulher de classe alta, com cinco filhas 

(...) que tinha servas, que cuidavam de tudo da vida dela 

para que ela se dedicase exclusivamente ao ativismo 

político. O primeiro grupo feminista que se tem registro na 

história foi criado por Emmeline, se chamava Sociedade 

Nacional de Mulheres Sufragistas (...) pouco tempo depois 

houve uma ruptura, pois Emmeline queria que o grupo se 

filiasse a partidos políticos de esquerda, e algumas mulheres 

não queriam (...) Punkhurst criou outro grupo, o Women’s 

Franchise League, um grupo que se auto dominou um grupo 

socialista radical, ligado ao partido trabalhista (...) as filhas da 

Punkhurst também faziam parte do movimento das 

sufragistas, mas ela expulsou uma das filhas do grupo. 

EXPULSOU a filha, é mole??? Porque ela tinha ideias 

próprias, a filha se opôs aos atos de vandalismo que as 

sufragistas estavam fazendo (...) a Punkhurst disse que ela 

estava fora do movimento porque eles queriam mulheres que 
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seguissem as instruções do movimento, mulheres que 

marchassem em linha do regimento (...) você está 

entendendo a ideia das feministas? Isso lá atrás, imagina 

hoje! (...) em 1918 teve a grande conquista das sufragistas, 

as mulheres com mais de 25 anos e solteiras poderiam votar, 

assim como os homens. Mas será que é assim como os 

homens mesmo?? (...) Para os homens votarem eles 

precisam cumprir uma séria de obrigações, como é até hoje. 

O homem para votar ele precisa alistar-se ao exército. Se ele 

não se alistar ele não pode ter carteira de trabalho, não pode 

tirar passaporte, não pode votar. Ou seja, o homem para 

votar ele precisa estar de prontidão para ir a guerra pelo 

país. E nós mulheres? Não precisamos fazer nada, basta ter 

mais de 16 anos para votar. E é direito iguais que falam né?! 

(...) não teve consquista nada. Foi um presente.” 

Interlocutora M, durante entrevista para esta pesquisa. 

O relato acima é parte da primeira entrevista de uma interlocutora, jornalista 

e antifeminista, com mais de 150 mil seguidores em suas redes sociais, em 

resposta a pergunta “O que é feminismo para você?”14. Ela participa de debates e 

palestras contra o feminismo, colocando-se também como defensora ativa do 

atual governo federal. Para ela e outras antifeministas pesquisadas, o movimento 

feminista é tido como ameaça por pregar a “liberação das mulheres” e fazer com 

que elas acreditem que o poder político está na reestruturação da família 

tradicional, e particularmente na degradação do papel do homem ou do pai na 

família tradicional. Para estas antifeministas o feminismo é responsável pela alta 

taxa dos divórcios que acontecem na sociedade. 

                                                 
14 Embora não tivesse um padrão de questionário, com perguntas fechadas, pois as entrevistas e conversas 
com as mulheres entrevistadas aconteceram em momentos distintos e em situações diferentes. Entretanto, 
duas perguntas nortearam a pesquisa e foram feitas para todas as mulheres entrevistadas: “O que é 
feminismo para você?” e “Você é antifeminista? Por quê?”. 
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As narrativas partilhadas pelas antifeministas pesquisadas possuem 

argumentações baseadas em realizar uma reescrita de fatos e acontecimentos 

sobre uma perspectiva de deslegitimar e desvalorizar o movimento feminista. Luís 

Edmundo de Souza Moraes (2008) ao discutir o negacionismo e as disputas de 

mémorias sobre o holocausto analisa o modo de produção da construção de 

“narrativas falsas sobre um tempo passado que buscam se afirmar socialmente 

como passado”.  

“O termo “negacionismo” diz respeito especificamente a uma 

variante propriamente “intelectual“ de movimentos políticos de 

extrema-direita do pós-Segunda Guerra Mundial, que busca por 

meio de uma literatura produzida para este fim, com aparência de 

historiografia, principalmente: defender e reabilitar o nacional 

socialismo, o III Reich e seus líderes; provar a ausência de culpa 

da Alemanha pela deflagração da II Guerra Mundial e negar a 

existência dos campos de extermínio e do Holocausto nazista. O 

negacionismo se autodenomina revisionismo, referindo-se isto a 

sua forma de apresentação pública: tentativas de "correção" e de 

denúncia da pretensa falsidade da historiografia e de outras 

narrativas sobre a Segunda Guerra Mundial e o Terceiro Reich 

escritas desde 1945.” (MORAES, 2008, página 1). 

 

O modo de produção de novas narrativas, especialmente os meios utilizados 

tem por objetivo criar “novos passados”, “novas histórias” para serem socialmente 

reconhecidos e apropriados como narrativas verdadeiras sobre um tempo 

passado. Ao acompanhar as antifeministas em eventos variados, com pautas para 

além do feminismo percebemos que o negacionismo é uma forma estabelecida 

por movimentos de extrema-direita na construção de projeto político.  

Considerando que as representações são construções coletivas, conforme 

estabelece Marcel Mauss (2003), é necessário compreender o contexto social 

atual como todo para compreender as construções políticas. O discurso realizado 



 38

é construído e determinado socialmente. Conforme mencionado anteriormente, 

com uma visão organicista da sociedade, onde as minorias não devem ser 

prioridades e a luta de classe é uma “doença” do corpo social condicionada pelo 

individualismo liberal e fomentada pelo socialismo, as mulheres antifeministas 

pesquisadas combatem sistematicamente ideias de garantias individuais pelo 

Estado. 

 



 39

Capítulo 2. Religiosidade e ideologia de Gênero 

 

Neste capítulo abordarei a construção dos discursos com argumentos 

religiosos, muito emblemáticos e presentes em falas que se sustentam por termos 

como “Deus”, “Cura” e “Religião”, utilizados nas palestras realizadas no 

congresso. E estando intrinsicamente atrelado a estas questões, o conceito de 

gênero também pertence a esta discussão, debatendo ideologia de gênero e suas 

nuances. 

  Ao defenderem “Deus, família e Pátria” as antifeministas declaram seus 

posicionamentos como conservadores, utilizando um discurso saudosista, de um 

passado “mítico”, que as aproximam de comportamentos e ideais reacionários. 

 

“Não existe feminista cristã” 

 

“Não existe feminista cristã. Família é homem, mulher e 

filhos, qualquer composição diferente disso é um arrumado 

de pessoas, grupos, qualquer coisa, menos família. Pode ter 

certeza se você é cristã e feminista, ou você não entendeu o 

cristianismo ou não entendeu o feminismo. Ser os dois não 

dá. Não dá.” 

Interlocutora T. durante sua apresentação no I Seminário Antifeminista do Brasil. 

  

Assim começou a palestra “Família e aborto” do seminário antifeminista. Na 

entrada do auditório devíamos confirmar a inscrição preenchendo um questionário 

com nossos dados pessoais: nome, idade, e-mail, endereço, telefone e estado 
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civil. Após o cadastramento recebíamos pulseiras de identificação coloridas, rosa 

para as mulheres e azul para os homens. Sobre as mesas pequenos fetos de 

borrachas espalhados. “Para lembrarem-se das vidas que querem nos tirar”. 

 

 
Figura 05: Fetos de borracha expostos na mesa de credenciamento 

do 1º Congresso “Antifeminista do Brasil” 

 

Para as antifeministas pesquisadas este tipo de discussão serve como 

exemplificação de que as feministas querem acabar com o patriarcado, atacando 

o cristianismo, atacando as religiões, “como fazem os comunistas, anticristãos”. 

“Dizem que o cristianismo que é opressor. O pecado não é opressor? O 

Feminismo não é opressor com as mulheres que não querem seguir suas ordens? 

O feminismo tem sua origem em Marx, aquele que pregava o ateísmo e queria o 

fim do cristianismo”, destaca a interlocutora em conversa a respeito de sua 

compreensão sobre religião. 

Karl Marx15, um dos fundadores do socialismo científico, é muito criticado 

pelas antifeministas pesquisadas, pelos movimentos de direita e extrema-direita 

                                                 
15 “Karl Marx foi um filósofo, sociólogo, economista, jornalista e teórico político alemão. Elaborou 
uma teoria política que embasou o chamado socialismo científico. Suas contribuições para a Filosofia 
Contemporânea incluem, além da análise social e econômica, um novo conceito de dialética, baseado na 
produção material da humanidade. Seu conceito dialético, chamado de materialismo histórico 
dialético, proporciona uma nova visão para a análise social e científica sobre a história da sociedade. Ao 
analisar a produção material da Europa, no século XIX, Marx identificou a marcante desigualdade e 
a exploração de uma classe detentora dos meios de produção (burguesia) sobre a classe explorada 
(proletariado), o que marcou profundamente a sua carreira”. 
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em todo mundo. As críticas decorrem especialmente, por suas obras e teorias 

criticarem o sistema capitalista e suas nuances. Com a colaboração de Friedrich 

Engels, socialista alemão, publicou o Manifesto Comunista (1848), às vésperas da 

revolução de 1848 na França, onde criticam o capitalismo e convocam a união dos 

operários do mundo tudo. Sua obra mais importante, O Capital (1867), influencia 

até os dias atuais a maneira de pensar a economia, a sociologia e as demais 

ciências sociais. 

A frase “a religião é o ópio do povo”, de Marx recebe muitas críticas por parte 

das antifeministas pesquisadas e com base nela justificam que “desde Marx 

percebe-se que a esquerda, quer desmoralizar as famílias atacando suas 

tradições e valores”. A frase consta na obra “Contribuição à Crítica da Filosofia do 

Direito de Hegel” (2010): 

“A miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão da 

miséria real e o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro 

da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração, assim 

como o espírito de estados de coisas embrutecidos. Ela é o ópio 

do povo.”. (MARX, 2010, página 145) 

Para Marx, neste estudo, a religião detém um caráter ambíguo, podendo 

conter características de conforto e desconforto, de certezas ou incertezas. O 

caráter opiáceo não é intrínseco à religião, ela pode ou não aliviar as angústias, os 

desesperos e as amarguras do mundo. Para as antifeministas pesquisadas a 

religião deve “pautar os posicionamentos políticos e morais da sociedade”. 

A “defesa da família e da nação” pelas antifeministas estudadas é reforçada 

em todas as manifestações e eventos que elas participam. O protocolo adotado 

para iniciar é o mesmo, indiferente do número de participantes ou do local onde os 

eventos acontecem. A execução do hino nacional brasileiro e a oração do pai 

nosso são sempre realizadas. O nacionalismo e o amor à pátria são sempre 

ressaltados, especialmente por se declarem conservadores. 
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A identificação entre religião e conservadorismo é presente entre as 

antifeministas. Estas alegam que o pensamento conservador preserva os 

“verdadeiros valores” de família e sociedade e destacam a importância de manter 

os ensinamentos bíblicos em instituições como escolas e repartições públicas. O 

Censo16 2010 apontou que 87% da população brasileira se declaram cristã, onde 

64,4% se identificam como católicos e 22,2% como protestantes (evangélicos 

tradicionais, pentecostais e neopentecostais)17. Ao abordarem a questão religiosa, 

as antifeministas pesquisadas destacam que a maioria expressiva da população 

brasileira é cristã, o que as levam a reforçarem o discurso de que a “maioria da 

população brasileira deve ser respeitada, deve ser dado um basta nos privilégios 

para as minorias”, frase repetida por diferentes interlocutoras quando 

conversamos sobre religião. 

  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 06: Panfleto do grupo “Templários da Pátria” 

 

                                                 
16 O Censo demográfico Brasileiro é feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), desde 
1872, com finalidade de contar a população brasileira, através de operação censitária, recolhendo e extraindo 
informações sobre os habitantes do país. O intervalo de realização dos censo é de 10 anos. 
 
17 Resultado do Censo 2010 sobre perfil religioso da população brasileiro. Disponível em: 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9662-censo-demografico-
2010.html?edicao=9749&t=destaques 
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Durante o congresso foi distribuído panfletos do grupo denominado 

“Templários da Pátria”, acompanhei a distribuição do mesmo panfleto na 

manifestação “Todas com Bolsonaro”18, realizada na praia de Copacabana em 

setembro de 2018. “Os Templários da Pátria” é um grupo religioso que tem como 

lema “Deus, Pátria e Família”, entre seus principais fundadores há uma mulher 

que se declara “extremamente antifeminista”. 

A seguir a transcrição dos panfletos divulgados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 O evento aconteceu durante a campanha eleitoral de 2018, para apoiar a candidatura do então candidato 
Jair Messias Bolsonaro, em resposta ao movimento “Ele Não”, criado para movimentar as redes sociais e os 
eleitores contra o mesmo candidato. Abordo esta questão na pesquisa de mestrado ““Institucionalização Do 
Antifeminismo No Brasil: Um Estudo Sobre as Articulações de Mulheres Antifeministas no Cenário Político e 
Social Brasileiro”. 
 

O grupo patriótico Templário da Pátria, fundado em 02 de junho 

de 2018, nasceu com o objetivo de reviver a luta unicial dos 

primeiros Templários há quase mil anos. 

O objetivo daqueles bravos guerreiros era o de libertar os 

cristãos que haviam sido escravizados pelo surgimento do Islã e 

depois proteger as rotas de peregrinação para a Terra Santa. 

Os Templários da Pátria, no século XXI, tem como objetivo 

defender os valores cristãos, recuperar o sentimento de 

patriotismo, a defesa da liberdade de expressão e livre 

pensamento – da inocência e do direito à vida das crianças e da 

justiça para todos. 

Nosso lema é Deus, Pátria e Família. 

“Pois não existe maior amor do que este de alguém dar a 

própria vida por causa dos seus amigos.” (João 15:13) 

É com esse espírito de fé e força no qual nos engajamos na luta 

pela libertação do Brasil da tirania do comunismo e suas 

diferentes facetas. Pois o inimigo está à espreita em cada falha 

nossa, mas em Deus somos mais fortes e seremos vitoriosos. 

Deus Vult 
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O mundo de hoje passa talvez por seu momento mais crítico no 

que diz respeito à supressão das liberdades. 

A esquerda vem avançando com seu plano de dominação 

mundial, seja pelo governo único mundial (Nova Ordem Mundial) 

ou pelas ditaduras tradicionais socialistas/comunistas. 

Após décadas de doutrinação marxista no Ocidente, podemos 

observar o resultado dela na total inversão de valores, a 

afeminação do homem ocidental, a destruição do sentimento de 

patriotismo, entre outras coisas. Estas são apenas algumas 

amostras do que o projeto de engenharia social comunista vem 

promovendo nas últimas décadas. Você já se pegou pelo menos 

uma vez pensando “na minha época isso não era assim”, não é 

verdade? 

Os Templários da Pátria estão lutando pelo seu direito de pensar 

e agir livremente dentro das leis do homem e de Deus. Não 

desista de lutar pelo que é certo. Se você não enfrentar o inimigo 

agora, seus filhos pagarão o preço pela sua covardia. Não se 

importe com as pessoas que se dizem isentas ou que se acham 

“intelectualmente superiores” o acusem de rótulos que você não é. 

Faz parte da esquerda acusar seus opositores de coisas que eles 

são e do que eles fazem. O Brasil precisa de você! 

Lute contra o marxismo e suas diferentes formas! Informe-se por 

sites conservadores e não pela grande mídia tradicional. Tenha 

senso crítico. Questione tudo, sempre. Pois apenas conhecendo a 

verdade, você será uma pessoa realmente livre. 

Apoie movimentos patrióticos como o nosso em sua região. Vá às 

manifestações patrióticas pelo Brasil. Em outubro não vote em 

político corrupto e nem vote em partidos ou políticos com viés 

socialista. 

Independente de classe social, cor, raça, sexo ou orientação 

sexual, o Brasil deve vir antes do indivíduo e Deus deve estar 

sempre acima de todos. 

Templários da Pátria.  
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O “resgate do passado” proposto por grupos como os Templários da Pátria 

reforça seus propósitos negacionistas do passado, relacionando-o com sendo 

religiosamente puro, onde a família patriarcal era soberana. Stanley (2018) 

denomina e analisa este passado como “passado mítico”, decretando que seu 

objetivo é ajudar a mudar o presente. 

 

“o passado mítico fascista é intencionalmente mítico. A função do 

passado mítico, na política fascista, é aproveitar a emoção da 

nostalgia para princípios centrais da ideologia fascista: 

autoritarismo, hierarquia, pureza e luta.” (STANLEY,2018, pág. 21) 

 

Sustentando-se em um passado mítico, a lógica que também é defendida 

pelas antifeministas pesquisadas cria um vínculo entre a nostalgia e a realização 

de ideias conservadoras. A família patriarcal é um ideal que pretendem criar na 

sociedade, pois representa uma parte central dos valores e tradições que 

defendem. Conquistas e avanços das minorias nas questões políticas e sociais 

representam um abalo no ideal da família tradicional.  

Segundo os palestrantes do congresso e reforçado pelas antifeministas 

pesquisadas, o movimento feminista exige das mulheres avanços que ferem a 

família e as próprias mulheres. Eles pontuam a necessidade de “dar ré” em 

medidas que foram tomadas nos últimos anos e que hoje afastam as mulheres de 

propósitos cristãos. “Não é seu corpo, e se você é cristã, você sabe disso. Se não 

quer engravidar, então se proteja e feche as pernas!” foi com este apelo religioso 

que durante a palestra “Aborto e homens” no congresso antifeminista que foi 

proposto o enfretamento do atual lema alçado pelo movimento feminista: “Meu 

corpo, minhas regras”. O debate se concentrou em questionar porque “apenas” as 

mulheres devem decidir sobre o aborto e em resgatar a importância da família e 

dos homens nesta pauta. 
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 “A histeria feminista se esqueceu de que para que exista o 

feto é necessário que o espermatozoide fecunde o óvulo, e o 

espermatozoide, até que se refute a ciência, pertence ao 

homem. (...) O feminismo ignora o lado masculino. 

Feminismo não é igualitário, nunca foi. É sobre superioridade 

da mulher. Mulheres frustradas que não sabem tomar conta 

de seus corpos. Mulheres que ignoram as dores do homem, 

se você nega a dor emocional masculina você não tem 

empatia por eles. Admitir que homens sofrem seria admitir 

que as mulheres são causadoras dessa dor. Aborto é 

assunto da mulher? Sem útero, sem opinião e os homens? 

Como fazem filhos sem espermatozoides?” 

Interlocutora T. durante sua palestra “Aborto e os Homens”. 

Além de argumentarem contra qualquer lei ou projeto que regularizem o 

aborto no país, as antifeministas defendem que deve acontecer uma revisão nas 

leis sancionadas que legalizam o aborto em casos específicos. No Brasil, o aborto 

induzido – que interrompe a gestação por meio da ingestão de remédios ou 

curetagem19 – é considero crime contra a vida humana previsto no Código Penal 

Brasileiro desde 1984. A realização de um aborto induzido pode acarretar em 

detenção de um a três anos para a mãe que causar o aborto ou dê permissão 

para que outra pessoa o cometa. Neste último caso, a pessoa que realizar o 

procedimento pode ter detenção de um a quatro anos de prisão. 

No Brasil, o aborto somente não é qualificado como crime em três 

situações20: 1) quando a gravidez representa risco de vida para a gestante; 2) 

quando a gravidez é o resultado de um estupro e 3) quando o feto for 

anencefálico, ou seja, não possuir cérebro. O último item foi julgado pelo STF 
                                                 
19 Procedimento cirúrgico em que há a raspagem da parede uterina para a retirada do feto ou embrião. 
20 Conforme descrito no Código Penal Brasil, disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/del2848.htm 
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(Supremo Tribunal Federal) em 2012 e declarado como parto antecipado com fins 

terapêuticos. As gestantes que se enquadram em uma dessas três situações tem 

respaldo do governo para realizar gratuitamente o aborto legal através do SUS 

(Sistema Único de Saúde).  

Ao assumir o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares 

Alves, pastora da igreja do Evangelho Quadrangular, afirmou em entrevista a 

imprensa que daria prioridade à aprovação do Estatuto do Nascituro, “um projeto 

conservador” que tramita no Congresso Federal para redefinir as regras sobre o 

aborto no Brasil. Entre as propostas do Estatuto, está a criação de uma “bolsa 

estupro”, que ofereceria ajuda financeira para mulheres que não interrompam a 

gravidez fruto de estupro. Para as antifeministas pesquisadas a maior proposta 

dos conservadores deve ser a “proteção à vida”, para proteger as famílias, além 

de ser um dogma religioso. 

“O que as feministas não conseguem perceber é que a sociedade patriarcal 

é extremamente feminista”, pois a legislação protege as mulheres em todas as 

instâncias. Na palestra sobre “Aborto e homens” foram apresentados dados em 

que falsas acusações de estupros ficam impunes. Além de relatos onde homens 

foram condenados a pagar pensão judicial, embora a paternidade não fosse 

comprovada. A intenção desta abordagem foi questionar garantias de direitos 

previstos em lei.  

A revogação de leis é constantemente pauta nas discursões em eventos 

antifeministas, pois para elas, há o entendimento que de “num mundo igualitário a 

dor de todos é levado em consideração, mas num mundo feminista somente a dor 

das mulheres merece empatia”. Assim, a legislação “tende” a beneficiar as 

mulheres, destacam a questão da guarda de filhos, onde na maioria dos casos, a 

guarda é concedida às mães, pouco importando a situação dos homens.    
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Gênero, uma questão de ideologia 

A oposição das antifeministas pesquisadas aos estudos de gênero, tem 

explicações, especialmente, na defesa da ideologia patriarcal baseada em 

questões religiosas. “Deus fez o homem e a mulher” é uma resposta unânime 

dada pelas antifeministas quando iniciam suas argumentações ao serem 

perguntadas sobre gênero. As mesmas utilizam o discurso bíblico para reforçarem 

teorias de que os fatores biológicos devem ser os únicos considerados na 

discussão de gênero.  

O discurso utilizado durante a palestra tem sua referência basilar na 

dicotomia natureza x cultura, reforçando a concepção da inferioridade feminina ao 

relacionar a mulher à natureza, pois esta se caracteriza por ser um aspecto a ser 

“dominado” e “socializado”, especialmente por defenderem que “as mulheres 

devem se dedicar as suas famílias, assumindo sua maior função que é de ser 

mãe”. Sherry Ortner (1979), nos primórdios de seus estudos instituiu como modelo 

teórico a relação natureza x cultura, destacando a subordinação feminina como 

universal na cultura, baseando suas argumentações com influência do 

estruturalismo presente nos anos 70.  Entretanto, reconsiderou estas questões ao 

analisar que não há universalidade nas construções sociais entre as sociedades 

ocidentais e não-ocidentais. Portanto não caberia associação direta mulher x 

homem / natureza x cultura sem antes considerarmos todos os aspectos 

relacionados a dominação. Considerando ainda que a dominação não está 

atrelada unicamente a um gênero. Para a discussão sobre gênero é importante 

realizar vários recortes sociais (classe, status, raça, classificação etária, espaço 

geográfico), questões estas que não são pontuadas pelas antifeministas, na 

verdade para este grupo gênero está exclusivamente atrelado a sexo. 

“Essa baboseira de gênero, de ideologia de gênero é apenas 

para desvirtuar nossas crianças do ensino verdadeiro. Não 

coloquei minhas filhas na escola para que alguém fizesse a 
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cabeça delas ou doutrina-las com relação ao gênero ou ao 

sexo delas” diz Maria Inez Medeiros, mãe de duas alunas do 

colégio Pedro II, destacando que a doutrinação visa “jogar os 

jovens contra suas famílias”. 

A palestra “Feminilização dos homens, ausência paterna e sua ligação com o 

aborto” teve como objetivo abordar como o “combate contra a masculinidade tem 

desestruturado as famílias e isso tem afetado diretamente a sociedade, pois a 

ausência de homens que entendam seu papel cria uma pressão social sobre a 

mulher grávida que pode levá-la para optar pelo aborto”.  

 

“as pressões sociais para a desconstrução da masculinidade 

e da virilidade faz com que os homens abandonem suas 

funções na sociedade (...) As feministas ignoram que embora 

virilidade e masculinidade pareçam sinônimas, elas precisam 

ser diferenciadas. A virilidade é a força reprodutora, a 

potência sexual, o ímpeto agressivo e a vontade de 

dominância do homem. Ela se desenvolve naturalmente com 

a idade. A masculinidade é o motor moral, é o que direciona 

a virilidade e a mantém sobre controle. Ela é aprendida. (...) 

podemos exemplificar a virilidade como o ímpeto sexual e a 

masculinidade como a decisão moral e cristã pela 

monogamia. Essas duas forças faziam o homem antigo 

definir-se, basicamente, por dois fatores: pelo uso da força, 

que era capacidade de proteger sua família (virilidade); e 

pela manutenção da sua linhagem (masculinidade), que se 

dava pelo número de filhos que teria em sua vida, que 

perpetuariam seu nome. Mas movimentos esquerdistas 

trouxeram dois antagonistas: o aborto e a feminilização. 
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Neste sentido o aborto retira do homem e dá para a mulher à 

decisão de fecundação, o que rompe com a característica de 

manutenção da linhagem, e por isso o feminismo diz tanto 

que o homem não pode opinar sobre aborto para que ele não 

possa ter essa consciência; e o outro ponto é a feminilização 

dos homens, que diz que não é mais preciso ser forte. O que 

os ideólogos buscam é impedir a expressão masculina e 

substituí-la apenas pela forma feminina. Então, a junção 

desses dois fatores retira do homem a consciência, a 

percepção, da sua masculinidade e do seu papel na 

sociedade.” 

Felippe Chaves, estudante de filosofia e teologia, em sua apresentação 

na palestra “Feminilização dos homens, ausência paterna e sua ligação 

com o aborto” 

A argumentação, que é defendida pelas antifeministas pesquisadas, esbarra 

em algumas questões levantadas por diversos autores que analisaram a crise da 

masculinidade. Nesta questão o homem contemporâneo entra em crise por não 

encontrar modelos identitários hegemônicos para descrever sua nova condição 

masculina. Miguel Vale de Almeida (1995) ao realizar sua pesquisa na aldeia de 

Pardais em Alentejo, Portugal, analisa o exercício da sociabilidade masculina 

adulta buscando conhecer os indicadores que conduzem a construção e a 

reprodução do que determina como identidade masculina hegemônica. O autor 

destaca que existem múltiplas formas possíveis de ser masculino, não há certo 

modelo hegemônico. 

Neste sentido, o autor ressalta ainda que a relação entre os gêneros é 

assimétrica e sua hierarquia é contextual. Para compreender as construções de 

gênero é necessário buscar compreender as diferenças identitárias dos atores 

sociais, permitindo o respeito mútuo e a garantia de direitos aos indivíduos. 
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As antifeministas que participaram da pesquisa alegam que a imagem do 

homem que a mídia e a ideologia de esquerda prega é baseada em homossexuais 

e homens afeminados. O que se contrapõem ao modelo natural de homem, 

determinado por Deus e pela natureza. De acordo com as antifeministas 

pesquisadas, a esquerda estava atuando nas escolas com o objetivo de estimular 

precocemente a prática sexual entre crianças, de propagar a “ideologia de 

gênero”, o "marxismo cultural” e de distribuir o “kit-gay21”, promovendo desta forma 

o fim da família tradicional brasileira. A organização política da população 

possibilitará que os “abusos e absurdos que foram cometidos pelas feministas nos 

últimos anos” sejam revistos e a ordem e os princípios morais voltaram a “tomar 

as rédeas da nossa sociedade”. 

As mulheres antifeministas pesquisadas baseiam-se, principalmente, em 

argumentos que o movimento feminista “criou mitos sobre a opressão das 

mulheres” e “inverdades sobre a igualdade social”, pois a vida em sociedade 

proporciona às mulheres privilégios que compensam questões biológicas (como: 

corpo menos robusto, menstruação e gravidez) para que estas desfrutem de um 

melhor bem estar em suas vidas. 

Durante o trabalho de campo indaguei às minhas interlocutoras sobre suas 

referências de estudos e pesquisas, pois constantemente faziam citações de 

dados históricos e quantitativos. Olavo de Carvalho, ideólogo e autoproclamado 

filósofo, é uma unanimidade entre estas antifeministas, são também citados 

                                                 
21 “O Kit Gay” é como ficaram conhecidos a cartilha “Escola Sem Homofobia” e materiais anexos 
desenvolvidos para o Projeto Escola sem Homofobia, que visava “contribuir para a implementação e a 
efetivação de ações que promovam ambientes políticos e sociais favoráveis à garantia dos direitos humanos e 
da respeitabilidade das orientações sexuais e identidade de gênero no âmbito escolar brasileiro".  
Durante a campanha eleitoral de 2018, o então candidato Jair Messias Bolsonaro, fez divulgação de livros 
sobre reprodução sexual, que não constava no material proposto, sendo advertido pelo Tribunal Superior 
Eleitoral e obrigado a retirar de sua campanha tal informação. 
Ainda, durante a campanha eleitoral surgiram notícias falsas sobre a realização de vídeos com conteúdos 
eróticos que seriam divulgados para crianças de ensino básico, com o intuito de realizar erotização precoce 
das crianças. Pelas redes sociais e através de mensagens via whatsapp foram divulgadas mamadeiras com 
bicos em formato de pênis que suspostamente seriam distribuídas em creches pelo país. O “kit gay” foi 
divulgado como sendo proposta do então candidato, pelo Partido dos Trabalhadores-PT, Fernando Haddad.  
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Christina Hoff Sommers, pelo livro “Quem roubou o feminismo? Como as mulheres 

traíram as mulheres (1994)”, Susan Faludi pelo livro “Backlash22: O contra-ataque 

na guerra não declarada contra as mulheres (1986)”, Esther Villar com o livro “O 

homem domado (1971)” e Martin Van Creveld pelo livro “Sexo privilegiado: O fim 

do mito da fragilidade feminina (2004)”. Embora rejeitem as teorias e 

fundamentações de autores feministas, as antifeministas estudadas revelam que 

conhecem as obras de Simone de Beauvoir e Judith Butler, especialmente o livro 

“O segundo sexo (1980)”. 

As mulheres antifeministas pesquisadas relatam que o feminismo é culpado 

pela infelicidade das mulheres. Segundo as mesmas, hoje as mulheres podem 

ocupar qualquer espaço de trabalho, se matricularem em qualquer universidade, 

tem acesso ao que desejarem sem encontrarem nenhum impedimento, porém 

“são muito mais infelizes que suas avós”. Pois quanto “mais tempo as mulheres se 

dedicam as suas profissões, menos conseguem ficar com seus filhos e maridos”. 

Há ainda as solteiras que vivem reclamando da “falta de homens”. O que tem 

tornado “as mulheres cada vez mais deprimidas e tristes”. Assim, o feminismo com 

todos os avanços “que diz ter em relação às mulheres” só lhes causou um grande 

mal. 

Para estas antifeministas estudadas o movimento feminista “faz com que as 

mulheres sejam escravizadas” pela sua própria liberação. Pois as mulheres 

passaram a acreditar que sua independência é fundamental para sua existência, 

no entanto, caem nas “armadilhas da igualdade” pregada pelo feminismo e se 

tornam “tão competitivas quanto os homens” no mercado de trabalho, ficando 

fissuradas por suas carreiras e abandonando suas famílias, tornando-se mulheres 

“infelizes e mal-amadas”. 

                                                 
22 Traduzido pelas interloucutoras como “Vômito”, já que a autora é feminista e faz uma crítica à mídia e ao 
crescimento de movimentos contrários ao feminismo.  
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Saba Mamoohd (2006) aborda a discussão sobre agência e resistência, onde 

propõe que o conceito de agenciamento seja entendido sobre o “paradoxo da 

subjetivação: um processo que não só assegura a subordinação do sujeito às 

relações de poder, mas também produz os meios através dos quais ele se 

transforma numa entidade autoconsciente e num agente. Nesta perspectiva, a 

agência não é simplesmente um sinônimo de resistência a relações de 

dominação, mas também uma capacidade para a ação facultada por relações de 

subordinação específicas”. Resgatando a análise de Ortner (1996) sobre a 

intencionalidade do sujeito sobre suas ações e redes de relações compreendemos 

que o agenciamento dos atores e sujeitos contribui (e muito) para a manutenção 

do sistema estrutural. A manutenção estrutural construída é minuciosamente 

debatida e refletida por Pierre Bourdieu (2002). 

 

“A força simbólica é uma forma de poder que se exerce 

sobre os corpos, diretamente, e como que por magia, sem 

qualquer coação física; mas essa magia só atua com o apoio 

de predisposições colocadas, como molas propulsoras, na 

zona mais profunda dos corpos. Se ela pode agir como um 

macaco mecânico, isto é, com um gasto extremamente 

pequeno de energia, ela só o consegue porque desencadeia 

disposições que o trabalho de inculcação e de incorporação 

realizou naqueles ou naquelas que, em virtude desse 

trabalho, se veem por elas capturados. Em outros termos, 

ela encontra suas condições de possibilidade e sua 

contrapartida econômica (no sentido mais amplo da palavra) 

no imenso trabalho prévio que é necessário para operar uma 

transformação duradoura dos corpos e produzir as 

disposições permanentes que ela desencadeia e desperta; 

ação transformadora ainda mais poderosa por se exercer, 

nos aspectos mais essenciais, de maneira invisível e 

insidiosa, através da insensível familiarização com um 

mundo físico simbolicamente estruturado e da experiência 
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precoce e prolongada de interações permeadas pelas 

estruturas de dominação.” (Bourdieu, 2002, página 50). 

 

Bourdieu analisa e debate através de importantes conceitos como habitus, 

violência simbólica e arbitrário cultural, que a dominação masculina está 

introjetada em nosso modo de pensar, agir e falar, fazendo com que a ordem 

social seja reproduzida e legitimada. Destacando que uma relação desigual de 

poder comporta uma aceitação não necessariamente consciente e deliberada dos 

grupos dominados, e sim uma aceitação de submissão pré-reflexiva, onde 

inclusive a própria socialização dos corpos estaria tingida por essas ideias. 

As mulheres antifeministas pesquisadas alegam que políticas específicas 

para grupos minoritários (mulheres, negros, indígenas) não visam o bem da 

sociedade como um todo, pois “as feministas não querem garantia de direitos e 

sim privilégios, querem segregar ainda mais a sociedade”, como relatou a 

interlocutora sobre sua percepção de democracia. “Não podemos fazer uma 

ditadura da minoria”, completou. Afirma ainda que por conta do movimento 

feminista, hoje existe uma demanda por separação entre os sexos, já que 

“tudo virou assédio!!, já temos transportes separados, 

escolas separadas, daqui a pouco teremos trabalhos 

separados, igrejas separadas e logo serão os médicos que 

não vão querer atender mulheres sozinhas ou professores 

que não vão querer orientem suas alunas, com medo de 

serem acusados de assédio. Algumas mulheres deviam rever 

suas roupas e comportamentos, assim não ficariam tão 

sucetíveis ao assédio que dizem sofrer”.  

Interlocutora A, em resposta a pergunta “O que é feminismo para você?”.  
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Religião e Estado Laico 

 

 “Independente da vertente do feminismo, todas as feministas 

repousam sobre um princípio: a luta política contra o 

patriarcado. Para elas a luta deve ser contra qualquer forma 

de representação masculina. Então ser feminista é se opor 

ao patriarcado expresso na Bíblia – Deus pai, Deus filho e 

Deus espírito”.  

Interlocutora J. em resposta a pergunta “Por que você é antifeminista?”. 

 

Assim é explicado porque as antifeministas pesquisadas não consideram que 

seja possível uma cristã ser feminista. Para elas a ideia da “supervalorização do 

feminismo” que é propagado pelo movimento feminista acaba partindo para o 

ocultismo23, onde se propaga a ideia do Eterno feminismo, com a adoração de 

questões femininas como a menstruação, onde “elas (feministas) passam o 

sangue pelo corpo, colocam em plantas, plantam sua lua”. Destacam que as 

teólogas24 feministas querem substituir o Deus pai pela mãe, pela Deusa.  

Ao definir as antifeministas pesquisadas como cristãs, considero as religiões 

as quais as mesmas revelam serem ligadas, católica e evangélicas – protestantes 

                                                 
23 Do latim occultus. Doutrina que se baseia na crença da existência de forças ocultas sobrenaturais 
governando o real, e que procura conhecê-las e controlá-las através de rituais mágicos. Designa, por extensão, 
diversas correntes de pensamento que admitem a existência de entidades suprasensíveis e extrarracionais que 
intervêm na vida humana. As chamadas "ciências ocultas" constituem um agrupamento de atividades bastante 
heterodoxas: alquimia, astrologia e certas doutrinas secretas. JAPIASSÚ e MARCONDES, 2008. 
 

24 “Bíblia numa linguagem mais justa” como chamam seus idealizadores. “Uma das grandes idéias da Bíblia 
é a justiça. Nossa tradução faz justiça às mulheres, aos judeus, aos desfavorecidos” teóloga alemã Hanne 
Koehler, coordenadora do projeto  
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(Luterana, Batista e Presbiteriana), pentecostais (Assembleia de Deus, 

Pentescostal Deus é Amor, Igreja de Deus no Brasil e Congregação Cristã no 

Brasil) e neopentencostais (Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Mundial 

do Poder de Deus,  Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, Renascer em 

Cristo, Evangelho Quadrangular e Igreja Universal do Reino de Deus). 

Para as antifeministas pesquisadas ser conservadora é “conservar as coisas 

boas e reformar as ruins, sempre preservando as boas”. Sendo coisas boas o que 

contribuem para a felicidade humana. “Família, meio ambiente, instituições 

democráticas, valores como dever e responsabilidades”. Para as antifeministas a 

liberdade é um valor que elas defendem, o que as diferencia dos liberais, que 

segundo elas “para o liberal a liberdade é sempre o norte de tudo”. Mas destacam 

que liberais e conservadores tem um grande inimigo em comum que é lutar 

“contra essa ditadura coletivista” que é o progressismo, “ou socialismo que é o 

verdadeiro nome dessa bagaça”. 

“ser cristã é ser conservadora, vamos conservar nossos 

valores, preservar nossas famílias e proteger nossas 

crianças. Uma pessoa cristã, tem que levar a bíblia como 

autoridade máxima. Você sabe que tem cristã que se diz 

feministas? Cada loucura que inventam, a pauta para defesa 

dessa doideira é a liberação de casamento entre pessoas do 

mesmo sexo e o aborto. Onde isso se encaixa no 

cristianismo?” 

Interlocutora M. durante entrevista para esta pesquisa. 

 “Sabemos que os comunistas, como fanáticos ateístas, têm 

o objetivo de abolir por completo a religião. É o que querem 

as feministas. Seria o mundo perfeito para elas, mas não vão 

conseguir, graças a Deus, e o melhor está acontecendo (...) 

Vamos retroceder em muitos privilégios que essa ditadura 
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esquerdista liberou para os gays e as mulheres, por 

exemplo.” 

Interlocutora A. em entrevista para esta pesquisa. 

 

 As manifestações de retrocessos em direitos e conquistas por minorias, 

aproximam as antifeministas pesquisadas de regimes reacionários e violentos, 

instalados em Estados Totalitaristas. Hanna Arendt (1989), uma das maiores 

estudiosas do totalitarismo do século XX, analisa as organizações e estratégias 

destes sistemas. 

“A agressividade do totalitarismo não advém do desejo do poder e, 

se tenta expandir-se febrilmente, não é por amor à expansão e ao 

lucro, mas apenas por motivos ideológicos: para tornar o mundo 

coerente, para provar que o seu supersentido “estava certo”. É 

principalmente em benefício desse supersentido, em benefício da 

completa coerência, que se torna necessário ao totalitarismo 

destruir todos os vestígios do que comumente chamamos de 

dignidade humana. Pois o respeito à dignidade humana implica o 

reconhecimento de todos os homens ou de todas as nações como 

entidades, como construtores de mundos ou co-autores de um 

mundo comum”. (ARENDT, 1989, página 508) 

 

A narrativa do grupo antifeminista pesquisado pressupõe que os direitos 

adquiridos pelas minorias, como a “lei que permite o casamento entre os 

homossexuais”25, faz com que a maioria viva em um “regime tirânico” da minoria. 

 

                                                 
25 No Brasil, a união civil entre casais homoafetivos está assegurada por decisão do Superior Tribunal Federal 
(STF), e pela Resolução nº 175, de 14 de maio de 2013, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).  
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“Precisamos resgatar a moralidade deste país, nos libertar da 

tirania das minorias (...) clamando por igualdades e 

superioridade perante a maioria acabaram coibindo o povo 

em seus direitos de se expressar (...) a mera existência de 

padrões biológicos são contestados por ideologias, a defesa 

dessas minorias pode gerar cadeia para quem ouse 

expressar o que a maioria pensa (...) deram privilégios às 

minorias e romantizaram a expressão de pensamentos 

minoritários. Em nome dessa pretensa igualdade, sugerem 

banir símbolos religiosos de locais públicos de trabalho (...) 

tem seguranças de catedrais sendo presos por retirar, à 

força, feministas que urinam em altares. Ninguém de uma 

época decente poderia, de fato, prever esse tipo de coisa”. 

Interlocutora M. em entrevista para esta pesquisa. 

O discurso estabelecido visa construir a lógica de que “as minorias querem 

ser opressoras” e “obrigar” a sociedade a viver sob suas normas e condutas, 

estabelecendo futuramente uma ditadura “gayzista”, o que era “inimaginável no 

passado”. A estratégia de deslocar a verdade, e a invenção de um passado 

glorioso inclui o apagamento de realidades inconvenientes. Moraes (2013) ao 

analisar as construções do negacionismo por intelectuais de movimentos de 

extrema-direita, pós Segunda Guerra Mundial, aborda a estratégia de negação do 

passado sobre as atrocidades e políticas de extermínio, com o propósito de 

superar o peso social e político negativos que podem causar na expansão da 

extrema-direita no mundo contemporâneo.  

Enquanto as antifeministas estudadas fetichizam o passado, não é o 

passado real que é fetichizado. Alegações de que “antes das feministas 

conseguirem legalizar o divórcio” os casamentos duravam e as mulheres eram 

felizes, estabelece uma visão de um passado eticamente puro e virtuoso. Mas não 
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refletem os reais significados de um passado que pode ter sido marcado por 

acontecimentos sombrios e negativos. O intuito de estabelecer narrativas positivas 

do que denominamos “passado mítico”, onde o patriarcardo valoriza os ideais de 

família e nação, possibilita as antifeministas um discurso de ataque e 

desvalorização da educação. Pois, cabem as instituições de ensino dar acesso a 

diferentes perspectivas e vozes.  

No entanto, nas abordagens e discursões das antifeministas pesquisadas as 

instituições de ensino estão contaminadas por ideais da esquerda. E para 

combatê-las, elas defendem e propagam o projeto “Escola Sem Partido26”, com 

objetivo de combater e “extinguir” a “doutrinação marxista”, que ocorre em escolas 

e universidades, especialmente com intuito de acabar com os estudos da ideologia 

de gênero. 

As cognições e construções são realizadas de maneira diferenciada pelos 

indivíduos, que estabelecem e reproduzem estruturas estruturadas. Vivemos em 

uma sociedade com uma estrutura social que determina, em parte, os indivíduos. 

No fundo, a sociedade está nos indivíduos e fragmenta-se neles. A figura de uma 

sociedade fragmentada não quer dizer que ela esteja em efervescência, protrusão 

ou desagregação. Significa antes que ela chega às pessoas de forma diferente 

porque cada uma delas vive em condições sociais, econômicas, culturais e 

profissionais bastante distintas. É esta a gênese do gênero, da estratificação 

social, dos grupos ou categorias, da dominação e da violência simbólica. Do 

mesmo modo, os indivíduos não são automatizados como robôs, para serem 

determinados por uma estrutura social rígida. 

                                                 
26 Projeto de lei 193/2016, que inclui entre as diretrizes e bases da educação nacional o programa “Escola 
sem Partido”, que objetiva a proibição de manifestações ideológicas e político-partidárias por parte de 
professores em sala de aula.  
O projeto foi arquivado pelo Senado Federal em dezembro de 2017, entretanto, reformulações e propostas 
com objetivos similares são constantemente debatidas por políticos da ala da direita brasileira. O projeto foi 
inspirado pelo “Movimento Escola sem Partido” que surgiu em 2004, como uma reação a um suposto 
“fenômeno de instrumentalização do ensino para fins político ideológicos, partidários e eleitorais”. O 
Movimento Escola sem Partido tem sede na cidade de São Paulo e possui adeptos em várias regiões do 
país.  
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Gênero engloba diversos aspectos que impactam nas relações sociais. Os 

estudos realizados sobre a temática demonstram que a discussão não deve ser 

reduzida ao binarismo natureza x cultura, pois não há um padrão entre todas as 

sociedades, em algumas sociedades, inclusive, natureza e cultura não tem uma 

relação opositora. Como foi proposto por diversos autores se faz necessário 

romper com o biológico e não atrelar gênero ao sexo. Gênero é um conjunto de 

características e comportamentos associados ao masculino e/ou ao feminino. São 

construções contextuais, o sujeito é produzido no discurso, é formado. 

Entender gênero através de um princípio classificatório capaz de dar 

significado as multifacetadas características de diversos aspectos da vida 

cotidiana (pessoas, celeridades, objetos) é também possibilitar a compreensão de 

dominação de um gênero sobre o outro. Discussões sobre gênero reconhecem as 

diferenças construídas pelos/nos indivíduos garantindo direitos primordiais de 

qualquer ator social. 

O estudo de gêneros é bastante amplo e controverso nas Ciências Sociais, 

passa por uma análise cartesiana como estabeleceu Mary Douglas (1982), que ao 

relacionar sociedade e religião, identifica historicamente a mulher como símbolo 

do impuro e profano, à análise fenomenológica de Emily Martin (2003), que ao 

estudar a forma como a literatura médica retrata o corpo feminino associado às 

degradação, enquanto corpos masculinos são relacionados a vigor e potência. 

 

Não somos fascistas! 

“Racistas, fascistas e machistas!” foram as palavras de ordem entoadas 

pelos antípodas às antifeministas na porta da praça enfrente a igreja que 

aconteceu o congresso. Esta reação também ocorreu em outros eventos em que 
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acompanhei as antifeministas pesquisadas27. Estas expressões baseiam-se, 

especialmente, pelo fato das antifeministas não concordarem com o 

estabelecimento de políticas específicas que defendam a garantia de direitos 

individuais as minorias, como mulheres, negros, homossexuais e indígenas. Para 

as antifeministas pesquisadas não existe discriminação contras estes grupos, e 

sim que as políticas devem ser para todos igualmente, onde a sociedade deve ser 

priorizada em detrimento do indivíduo. 

 

“Não somos fascistas! Isso é um absurdo. Não somos 

fascistas! Estou cansada disso, dessa gente (...) essas 

pessoas não sabem nem o que falam. Desde 2014 que as 

pessoas dizem que somos fascistas, só porque não 

concordamos com os posicionamentos deles. Não sabem o 

que é fascismo. Esse pessoal de esquerda não sabe que os 

maiores intelectuais fascistas são marxistas (...) o conceito 

político do fascismo é impresciso, iniciou na Itália em 1922, 

com Mussoline, ifluenciando outros países no mundo (...) a 

melhor definição é a do próprio Mussoline: ‘Tudo dentro do 

Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado’ (...) mais 

tem elementos muito presentes, autoritarismo, 

ultranacionalismo, controle do pensamento, controle da 

economia, regime de opressão policial (...) corporativismo do 

Estado e Totalitarismo (...) Mussoline era um revolucionário 

socialista que foi expulso do partido socialista porque 

defendia a entrada da Itália na 1ª Guerra Mundial, mas os 

políticos não concordaram e expulsaram ele. Então ele 

                                                 
27 Acompanhei as interlocutoras para realização da pesquisa de mestrado. Dissertação “Institucionalização Do 
Antifeminismo No Brasil: Um Estudo Sobre as Articulações de Mulheres Antifeministas no Cenário Político e 
Social Brasileiro”  
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fundou seu proprio partido, o fascismo (...) As pessoas 

precisam entender que elas podem fazer o que quiserem 

com suas vidas, mas como sociedade não somos obrigados 

a conviver com situações inadequadas, como querem os 

homossexuais, por exemplo. Nas ruas eles não podem ficar 

se comportando de forma explícita, imagina uma criança 

vendo eles. Não é adequado, é um movimento de liberação 

sexual, como querem as feministas.”  

Interlocutora S. em resposta a pergunta “É comum as pessoas te 

chamarem de fascista. Por que você acha que isso acontece?”. 

Este relato resume as considerações das interlocutoras ao serem 

questionadas sobre serem chamadas de fascistas e especialmente sobre seus 

entendimentos sobre o próprio fascismo. Utilizar estratégias de desumanização de 

grupos minoritários é uma caractrística do grupo de mulheres antifeministas 

pesquisado. Estratégias reforçadas e reiteiradas com a justificativa de que a 

maioria da população brasileira deve prevalecer como prioridade para políticas e 

projetos coletivos.  

Ao assumirem a defesa de que o Estado não deva se responsabilizar e 

assegurar os direitos das minorias, as antifeministas se aproximam das ideias 

referenciais no darwinismo28 social, que se fundamenta em visões organicistas da 

sociedade, defendidas por grupos nacionalistas de extrema-direita que propagam 

uma violenta, xenófoba, e elitista obliteração aos antípodas de seus relativos 

planos de Estado. Parafraseando Luis Edmundo Moraes (2007), é importante 

destacar que o termo “fascismo”, e o termo “fascista”, neste estudo, refere-se ao 

                                                 
28 No século XIX alguns teóricos basearam-se no conceito da Evolução das Espécies, de Charles Darwin, 
para defenderem a evolução social, desenvolvendo teorias sobre a luta pela existência e sobrevivência dos 
mais aptos a viverem em sociedade, garantindo o controle demográfico da humanidade. Em 1944, Richard 
Hofstadter difundiu o conceito para justificar que as políticas sociais não devem fazer distinção entre os 
indivíduos, pois características sociais e biológicas determinariam os que estão aptos a evoluírem e a 
sobreviverem. 
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substantivo comum da palavra, tratando-se do conceito genérico e não referindo-

se ao regime italiano ocorrido entre os anos de 1922 e 1943.  

A defesa dos direitos das minorias (chamados por “balaio coletivista” pelas 

antifeministas estudadas) realizada por feministas, recebe duras críticas, com 

argumentações de que não garantem as “liberdades individuais de todos os 

cidadãos” e “acabam por privilegiar pequenos grupos”. Estas antifeministas 

defendem que as políticas sociais devem “servir à nação e não aos interesses de 

grupos minoritários”. 

Hannah Arendt (1989) ao realizar a abordagem e análise de regimes 

totalitários, argumenta que uma das características do fascismo é a exigência de 

que, em uma sociedade, os indivíduos sejam “atomizados”, isto é, que percam a 

conexão mútua entre suas diferenças.  

“Desde os tempos antigos, a imposição da igualdade de condições 

aos governados constituiu um dos principais alvos dos 

despotismos e das tiranias, mas essa equalização não basta para 

o governo totalitário, porque deixa ainda intactos certos laços não-

políticos entre os subjugados, tais como laços de família eé de 

interesses culturais comuns. O totalitarismo que se preza deve 

chegar ao ponto em que tem de acabar com a existência autônoma 

de qualquer atividade que seja, mesmo que se trate de xadrez. Os 

amantes do "xadrez por amor ao xadrez", adequadamente 

comparados por seu exterminador aos amantes da "arte por amor 

à arte", demonstram que ainda não foram absolutamente 

atomizados todos os elementos da sociedade, cuja uniformidade 
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inteiramente homogênea é a condição fundamental para o 

totalitarismo.” (ARENDT,1989, página 371) 

 

Ao garantir e assegurar as peculiaridades e direitos das minorias, os 

Estados-nações possibilitam que os indivíduos se reconheçam e unam por 

interesses comuns, entretanto, as antifeministas defendem a priorização de 

políticas sociais que atendam a maioria da sociedade, pois “políticas que atendem 

as minorias discriminam o coletivo”. Para as interlocutoras políticas específicas 

reforçam a “vitimização das mulheres, negros e homossexuais, só isso. As 

feministas não percebem isso e fico defendendo estas babosseiras”. Além de 

“dividirem a sociedade, com lutas que não existem”.  

Ao analisar e refletir sobre a linguagem Daniel Silva (2017), aponta que a 

mesma pode oferecer possibilidade de existência do sujeito e também o ferir, ou 

seja, a violência na linguagem pode destruir a identidade do sujeito e sua 

significação, mas também pode constituí-la. O autor chama de usos violentos da 

linguagem, aquele que ao determinarem ao outro (sobretudo o que representa a 

raça, o gênero, a sexualidade e o território que não se quer habitar) um lugar 

vulnerável, acabam por insultar, violar, injuriar sua condição.  

Na construção dos discursos das antifeministas, a utilização de algumas 

palavras recebem características particulares. Ao indagá-las sobre a acusação de 

intolerância que foi atribuída a elas algumas vezes, pontuaram que “não há 

nenhuma intolerância”, pelo contrário “somos bastante condescendentes com os 

que pensam diferente de nós”. Embora tolerância e condescendência sejam 

sinônimas, ao analisarmos semanticamente percebemos que possuem 

abordagens diferenciadas. Condescender expressa uma superioridade 

pretenciosa diante de algo ou alguém. Tolerar, segundo a “Declaração de 
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Princípios sobre a Tolerância” da ONU29, é uma atitude de respeito, aceitação e 

apreço da riqueza, que alcança a diversidade cultural e os modos de expressão, 

além disso, considera que na prática toda pessoa tem a livre escolha de suas 

convicções devendo aceitar essa liberdade no outro, não impondo suas opiniões a 

ninguém. Conforme destaca Daniel Silva (2017), o poder de denominar não é 

irrelevante para esta análise. A construção das narrativas é realizada através dos 

sentidos, significações e ressignificações dos indivíduos. Condescender neste 

contexto revela a superioridade que o grupo de antifeministas se impute. E que é 

percebida pelos grupos minoritários, que tem seus direitos revogados diante das 

propostas dos grupos de extrema direita que ascendem. 

É importante pontuar que o direito a dignidade e igualdade é uma conquista 

básica dos direitos humanos. Embora as novas configurações políticas do Brasil 

caminhem em direção à legalidade de situações que ferem estes direitos. Em um 

futuro próximo poderemos enfrentar discussões em torno de questões morais e 

legais patrocinadas pelo Estado. Hannah Arent (1999) aborda o resultado da 

massificação da sociedade, onde se possibilitou a construção de indivíduos 

incapazes de fazerem julgamentos morais, motivo pelo qual aceitam e cumprem 

ordens sem questionar. 

 

                                                 
29 Declaração divulgada pela Organização das Nações Unidas em 1995, com “objetivo de preservar as 
gerações vindouras do flagelo da guerra,... a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade 
e no valor da pessoa humana,... e com tais finalidades a praticar a tolerância e a conviver em paz como bons 
vizinhos". 
 Disponível em:  http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/paz/dec95.htm 
 



 66

Considerações Finais 

Ao decidir realizar minha pesquisa com antifeministas, sabia que encontraria 

questões e ideais que são contrários ao que acredito. Porém, em muitos 

momentos pensei em desistir do tema, por acreditar que não suportaria lidar com 

declarações, comportamentos e atitudes que me causam repulsa. Levar a 

pesquisa a diante tornou-se um desafio pessoal, e fortemente necessário para 

buscar compreender as motivações e as perspectivas das antifeministas 

estudadas. 

Através das entrevistas realizadas e com o acompanhamento das 

antifeministas pesquisadas pude acompanhar o “I Congresso Antifeminista do 

Brasil” desde sua elaboração até o dia se sua realização. No congresso pude 

conhecer algumas interlocutoras pessoalmente, visto que já mantinha contato 

virtual com algumas e pude também conhecer outras interlocutoras o que permitiu 

a realização da pesquisa de mestrado.  

No congresso foi possível conhecer as principais demandas das 

antifeministas pesquisadas, e suas articulações para acabar com o movimento 

feminista, colocando este como principal inimigo da família tradicional e da 

sociedade. Pude entrevistá-las e acompanhá-las em outros eventos, onde abordei 

algumas questões como conservadorismo, reacionarismo, fascismo e democracia, 

que só puderam ser um pouco mais aprofundados na pesquisa de mestrado. Além 

de analisar as articulações realizadas pelas antifeministas para se infiltrarem e se 

estabelecerem no atual cenário político-social do Brasil. 

Iniciei a pesquisa antes do período eleitoral oficialmente estabelecido pela 

legislação brasileira, o que possibilitou que as interlocutoras que se candidataram 

me retornassem e pudéssemos estabelecer um vínculo para desenvolver a 

pesquisa. Hoje, percebo que, caso incia-se a pesquisa após as eleições 

dificilmente teria conseguido o retorno delas. Além de demandar prioridades 
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específicas das interlocutoras que conseguiram se eleger, o cenário político 

mudou substancialmente após a eleição de 2018. Após a eleição as entrevistas 

que me foram dadas pessoalmente, ou meras conversas rápidas, somente foram 

realizadas na presença de um assessor e não me foi mais fornecido entrevistas 

por escrito. Mesmo as candidatas que não se elegeram, após as eleições, 

estabeleceram procedimentos para dar entrevistas ou para que eu pudesse 

acompanhá-las em eventos.  

Em fevereiro de 2020 comuniquei às interlocutoras que a construção dos 

dados da pesquisa, que contou com a participação delas, estava encerrada e que 

me concentraria no processo de escrita e conclusão da dissertação de mestrado. 

Tomei a iniciativa, principalmente, com objetivo de não perder o vínculo, e 

especialmente, por permitir que os contatos sejam retomados caso eu pretenda 

realizar estudo para o doutorado sobre as estratégias e demandas na extrema 

direita brasileira30. Em razão da pesquisa com as antifeministas também pude 

conhecer e realizar contato com pessoas que hoje apontam como influentes no 

cenário brasileiro e como os principais expoentes da nova política. 

A extrema direita cresceu nos últimos anos e ganhou força política, 

entretanto, após a eleição de 2018 o bolsonarismo também despontou 

enormemente no país. É necessário conhecer, interpretar e analisar as ações que 

estão sendo realizadas na atual conjuntura, pois os métodos e estratégias 

estabelecidas com a polarização política tem estabelecido uma “nova forma de 

fazer política”, como me relataram as antifeministas pesquisadas que hoje 

compõem o cenário político. 

Não me refuto em admitir que tenho pouca (quase nenhuma) simpatia pelo 

meu objeto de estudo e pesquisa, mas me propus, etnograficamente, a descrevê-

                                                 
30 Ao longo da pesquisa assuntos sobre o cenário político brasileiro, como o crescimento do bolsonarismo, 
foram abordados, mas por sua complexidade e especificidade, será necessária uma nova pesquisa e um novo 
trabalho para desenvolvê-los. 
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lo o mais crível e fielmente possível, levando a sério cada interlocutora, com suas 

argumentações e ideais. Importante destacar que ao longo da pesquisa, sempre 

que me eram informados dados estatísticos, quantitivos ou qualitativos, solicitei as 

fontes, para pesquisa e principalmente para conhecimento das metodologias 

utilizadas. Embora, as antifeministas pesquisadas sempre tenham dados para 

argumentar, como por exemplo, “no Brasil a maioria da população é conservadora, 

não apoiam as feministas”, em nenhum momento me foi informado as fontes que 

fundamentavam seus relatos.  

Os discursos realizados são repetidos quase que literalmente em eventos e 

entrevistas. É possível encontrar as mesmas argumentações contra o feminismo 

sendo utilizada por pessoas diferentes, em lugares e situações diferentes. “Os 

mitos do feminimo”, “O fim da família tradicional”, são títulos presente nas reuniões 

organizadas contra o movimento feminista. 

Entre as conversas e entrevistas que realizei, abordei sobre o movimento 

feminista ter como premissa entre suas bases o reconhecimento das mulheres 

não apenas como elementos decorativos, mas como sujeitos de opiniões e 

capazes de participar das decisões da sociedade tanto quanto os homens, com 

garantias de direitos e oportunidades. E serem livres para definir a si mesmas, em 

lugar de terem suas identidades definidas pela cultura e pelos homens que as 

cercam, ouvi repetidamente que isto não passa de “falácia do movimento 

feminista”. Que mulheres e homens são diferentes e devem ser tratados assim, 

inclusive em relação aos direitos, pois as mulheres “pouco podem fazer para a 

sociedade como todo”. 

O apoio dos evangélicos e católicos conservadores é fundamental para as 

antifeministas pesquisadas, que carregam a bandeira da defesa do cristianismo e 

pregam a defesa da família tradicional. Não atoa, nos eventos realizados, a 

realização da oração do “pai nosso” é tão importante quanto a entoação do hino 

nacional brasileiro. A construção das narrativas atendem as questões religiosas e 
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nacionalistas, especialmente pelo caráter de testemunho que possuem as 

palestras proveridas, sejam através de suas experiências pessoais “de cura” ou de 

conversão de feministas em antifeministas.     

É importante pontuar que o direito a dignidade e igualdade é uma conquista 

básica dos direitos humanos. Embora as novas configurações políticas do Brasil 

caminhem em direção à legalidade de situações que ferem estes direitos. Em um 

futuro próximo poderemos enfrentar discussões em torno de questões morais e 

legais patrocinadas pelo Estado. Hannah Arent em “Eichmann em Jerusalém: um 

relato sobre a banalidade do mal” aborda o resultado da massificação da 

sociedade, onde se possibilitou a construção de indivíduos incapazes de fazerem 

julgamentos morais, motivo pelo qual aceitam e cumprem ordens sem questionar. 

No contexto internacional contemporâneo de atuação de antigos e novos 

grupos portadores de valores intolerantes, as sociedades foram marcadas pela 

discriminação racial, de gênero, a homofobia, o discurso contra imigrantes e a 

fundamentação religiosa. É necessário atentarmos para discursos que girem em 

torno da alienação configurada em sistemas governamentais que permitem o 

debate em torno de concepções que advogam pelo “fim das ideologias” ou “pelo 

fim do politicamente correto”. 

As antifeministas pesquisadas não estão sozinhas e após as eleições de 

2018 alçaram às estruturas de poder governamental no Brasil. O estudo 

desenvolvido no mestrado intitulado “Institucionalização do Antifeminismo no 

Brasil: um estudo sobre as articulações de mulheres antifeministas no atual 

cenário político brasileiro” aborda as escolhas e posicionamentos destas 

antifeministas, enfatizando as argumentações que as levam a considerarem o fim 

do movimento feminista como um ajuste necessário para o bem da sociedade. Ao 

estabelecerem suas discussões na defesa do Cristianismo, pautado pela Bíblia, 

levantam questões sobre Estado Teocrático, Estado Laico e ideologia de gênero. 

As articulações para implementação de um projeto político de institucionalização 
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do antifeminismo no Brasil perpassa pela construção das narrativas e discursos 

estabelecidos pelo grupo de antifeministas pesquisado e seus aliados, avaliando 

os conflitos e as disputas presentes nas relações de poder apresentadas. A 

negação do passado histórico ou estabelecimento de uma revisão dos 

acontecimentos, através de posturas conservadoras ou até mesmo reacionárias, 

podem acarretar um sistema totalitário, com desdobramentos irreparáveis. 

 

. 
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