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Resumo 

As redes sociais digitais, que contaram com grande efervescência na última década, são 

populares como espaços de liberdade de expressão e compartilhamento de ideias e 

acontecimentos cotidianos. Algumas dessas ideias que ecoaram nos últimos anos foram as 

de movimentos em defesa dos direitos da mulher, ultrapassando o cenário digital e 

incidindo no cotidiano. No entanto, assim como no espaço social off-line, no ciberespaço 

também vemos disputas de discursos e oposições. Verificamos, então, um embate entre o 

movimento feminista e um antifeminismo nas redes sociais. Pretendemos, com este 

trabalho, realizar uma análise acerca desse movimento antifeminista nas redes sociais, 

tentando entender sua origem e as razões para o seu crescimento, além de propor 

alternativas e ações que possam viabilizar alguma mudança que comece no espaço virtual e 

ecoe no cotidiano.  

Palavras-chave: redes sociais; feminismo; antifeminismo; ações; discursos de ódio.  

 

INTRODUÇÃO  

As redes sociais digitais, que contaram com uma efervescência gigantesca na última 

década, são populares como espaços de liberdade de expressão, disseminação de ideias e 

acontecimentos cotidianos. A sociedade, com suas inúmeras normas implícitas, hoje crê, 

subjetivamente, na regra de que viver é compartilhar. Com isso, discursos diversos são 

postos em circulação o tempo todo e acabam por moldar a vida também fora das redes.  

Um desses discursos, que, no Brasil, teve seu auge a partir de 2015, é o discurso feminista. 

A popularização da internet no país permitiu que movimentos em defesa dos direitos da 

mulher se consolidassem através das redes sociais e até mesmo tomassem uma proporção a 

ponto de ultrapassar o cenário digital e incidir no cotidiano.  

No entanto, nem só de movimentos de conscientização e busca por equidades são feitas as 

redes digitais. Assim como existem guerras de discursos no espaço físico, estas também se 

fazem presentes no espaço virtual, até mesmo de formas menos veladas e mais agressivas. 

Discursos de ódio tornam-se a principal forma de luta contra ideias progressistas em todos 
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os âmbitos, e os padrões socioculturais do que é “ser mulher” são impostos a partir de 

xingamentos e desqualificações constantes.  

A inquietação para o presente trabalho veio exatamente da percepção destes discursos de 

ódio. Tanto no ambiente universitário quanto em redes sociais como o Facebook, tendemos 

a nos cercar de pessoas com ideias semelhantes às nossas e acabamos por criar uma 

“bolha”, que nos dá a falsa impressão de que o feminismo – ainda que precise de muitos 

avanços na sociedade – é amplamente aceito, principalmente entre os jovens e mulheres. 

Mas, ao olharmos com mais atenção para pessoas ao nosso redor, seja na família, num 

grupo de amigos ou mesmo na timeline do Facebook, entendemos que os embates de 

discursos estão presentes em diversas faixas etárias e gêneros. Um exemplo de espaço de 

tal embate, que usaremos para análise, é a página de Facebook intitulada “Moça, não sou 

obrigada a ser feminista”, que se define como uma organização política antifeminista e 

utiliza de sua visibilidade nas redes sociais para disseminar conteúdos não só 

extremamente conservadores, como também discursos de ódio, em contraponto à página 

“Diários de uma Feminista”, que se define como uma página feminista interseccional-

marxista, voltada à publicação de postagens didáticas e humorísticas sobre o feminismo.  

Pretendemos, com este trabalho, realizar uma análise acerca desse movimento 

antifeminista nas redes sociais, para entender sua origem e as razões de seu crescimento, 

além de propor alternativas e ações que possam viabilizar alguma mudança que comece no 

espaço virtual e ecoe no cotidiano.  

Para atingir esse objetivo, faremos um breve resgate histórico do feminismo e do 

ciberfeminismo. Depois, tentaremos definir o antifeminismo a partir do fenômeno das 

redes sociais e partir para uma análise das páginas mencionadas, com  propostas de ações 

para alterar o quadro de grande ressonância da intolerância e discursos de ódio que 

encontramos hoje. 

 

O QUE É O FEMINISMO, AFINAL?  

O lugar da mulher na sociedade, durante longos períodos, foi restrito e subjugado. Ao 

longo de toda a história, figuras femininas foram caladas e, até hoje, pouco se conhece 

sobre elas – ainda que se saiba que houve tentativas de modificar esse cenário. Um 

primeiro movimento notável para a conquista de Direitos pelas Mulheres se dá na 
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Revolução Francesa, quando Olympe de Gouges (1748-1793) manifestou-se a favor da 

igualdade entre homens e mulheres, redigindo até mesmo a “Declaração dos Direitos da 

Mulher e da Cidadã” em paralelo à “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão”. 

No entanto, tal feito é constantemente ignorado pela história (Siqueira, 2015).  

Em meados do século XIX, há uma estruturação das reivindicações femininas, buscando, 

inicialmente, direitos políticos, sociais e econômicos, o que ficou marcado como o 

movimento sufragista das mulheres (Siqueira, 2015). Posteriormente, as reivindicações 

passaram também a se preocupar com peculiaridades femininas, com pautas como a 

liberdade sobre o corpo – desde as questões estéticas até a própria sexualidade, como a 

liberdade sexual, a pílula anticoncepcional e o direito de escolha sobre a reprodução – e a 

segurança, considerando os altos índices de violência contra a mulher fora e dentro de casa. 

O movimento que temos hoje mantém reivindicações anteriores, mas, além disso, abrange 

uma série de desconstruções da categoria “mulher”.  

Para efeitos de estudo e compreensão na história, o feminismo costuma ser divido em 

ondas, relacionadas com sua época e reivindicações. Apesar da diversidade de lutas no 

Brasil, resultado de sua pluralidade cultural desde o período colonial, podemos também 

aqui identificar essa divisão, sempre considerando, é claro, que a passagem de uma onda 

para outra não implica, necessariamente, a resolução de questões das anteriores. 

A primeira onda feminista no Brasil aparece no início do século XX, correspondendo ao 

movimento sufragista realizado por mulheres de classe média e alta e também à busca por 

valorização do trabalho das operárias. A segunda onda aparece junto com os movimentos 

por redemocratização do país, clamando pelo fim do regime ditatorial e reivindicando 

direitos ao controle do corpo, à sexualidade, ao aborto e questões da violência contra a 

mulher. O que vemos acontecer hoje é considerado uma terceira onda do feminismo, que 

vem ganhando forma e força, com ênfase na mutabilidade, pluralidade e subjetividade, 

além das tentativas de inclusão de diversos grupos em uma só luta (Siqueira, 2015).  

É nessa terceira onda que o movimento de forma geral encara a realidade de que vinha 

sendo excludente até então. Logo, as questões feministas passam a ir além da ideia de 

“mulher” como sujeito único, abrangendo agora mulheres brancas, negras, índias, donas de 

casa, trabalhadoras, ricas, pobres, lésbicas, entre outras, que, por suas semelhanças e 

diferenças, sofrem diversas opressões (Coelho, 2016). O gênero feminino, assim como o 



17 

 

conceito de gênero em geral, passa a ser entendido como algo relativo a normas e 

convenções que variam no tempo e nos grupos sociais (Miskolci, 2012).  

Outro aspecto importante do movimento atual, fundamental para o presente trabalho, é a 

sua forte presença virtual. As redes sociais, como espaço de fácil compartilhamento de 

ideias, vêm sendo utilizadas para dar voz e vez às inquietações da sociedade, permitindo 

assim a formação de espaços de discussão, além da consolidação e constituição de grupos 

feministas como organizações políticas. Carolina Matos (2016) indica2015, no Brasil, 

como o ano no qual o feminismo invadiu grande parte da sociedade, sendo as redes sociais 

apontadas como responsáveis por tal expansão. De fato, vemos páginas que elevam suas 

vozes, abrem espaço para a discussão e difusão de ideias e ultrapassam o cenário digital, 

oferecendo maiores oportunidades de participação política, mobilização e engajamento. 

Desse modo, aumenta o poder do combate à desigualdade de gêneros, como no caso de 

Think Olga
1
 e Não me Kahlo

2
, que iniciaram grandes ações ressonantes no cotidiano, 

disseminando assim, a pauta feminista na sociedade.  

No entanto, existe também um lado menos esperançoso das vozes nas redes sociais 

digitais. Vemos uma ideologia machista dominante na sociedade crescendo no ciberespaço, 

fazendo frente a todo o cenário digital de domínio feminino que buscamos definir 

anteriormente, e, além disso, utilizando um discurso de ódio como principal “argumento”.  

 

O CIBERFEMINISMO  

As redes digitais e mídias sociais  

Em pleno ano de 2017 é muito difícil lembrar-se de como eram as coisas antes do 

aparecimento das tecnologias digitais e da internet. Tudo parece tão arcaico: as idas às 

bibliotecas para fazer pesquisas escolares e os trabalhos feitos à mão quando os 

computadores ainda não eram tão acessíveis. A realidade descrita não é longínqua, pois 

remete aos anos 2000, quando a rede digital começava a sua expansão, assim como a 

adaptação da web deu origem às mídias sociais utilizadas atualmente. As mesmas mídias 

                                                           
1
 ONG dedicada, em suas próprias palavras, “ao empoderamento feminino por meio de informação”. 

Endereço on-line: <http://thinkolga.com/>. 

2
 Coletivo feminista, com forte atuação em espaços digitais, conforme se discute posteriormente no trabalho. 

Endereço on-line: <http://www.naomekahlo.com>. 
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que modificaram a relação que os indivíduos possuem com o on-line e o off-line e, 

consequentemente, contribuem com a influência que os conteúdos disseminados por meio 

das redes digitais e mídias sociais possuem na vida de todos os seus usuários.  

Quando se fala em mudanças na comunicação ocorridas pelo uso das tecnologias digitais, é 

preciso deixar claro, porém, que esta é uma realidade que não necessariamente se aplica a 

todas as 8 bilhões de pessoas do mundo, principalmente por conta dos fatores 

socioeconômicos. Isto posto, ao discutir o feminismo no ciberespaço, o recorte feito para 

análise são todos aqueles que possuem contato direto com as redes digitais por intermédio 

dessas tecnologias.  

Não muito tempo atrás, ter um aparelho de telefone celular era um luxo reservado para 

poucos. Geralmente o público que os utilizava era composto por profissionais que 

precisavam estar disponíveis para serem contatados com a maior rapidez possível, nesse 

sentido, o consumo deste tipo de produto ocorria somente por pequenas parcelas da 

população. Porém, isso mudou. Hoje, o número de pessoas que adotam o uso do telefone 

celular aproxima-se de 4,6 bilhões numa população mundial de cerca de 8 bilhões de 

pessoas, não somente o uso dos smartphones, como também microcomputadores, tablets, 

notebooks, smartwatches entre outros aparelhos digitais acabaram por modificar 

paradigmas da comunicação. A tecnologia digital já está tão sincronizada com a vida 

pessoal e profissional de todos aqueles que vivenciam a experiência de estar em contato 

com ela por 12 horas do dia ou mais, que se tornou difícil imaginar como seria a realidade 

atual se essas tecnologias não existissem.  

Uma coisa é certa, se as tecnologias digitais nunca tivessem existido, certamente não 

haveria também a construção da arquitetura digital e provavelmente não existiriam mídias 

sociais, pelo menos não no formato atual. A história do ambiente cibernético mostra que o 

desenvolvimento da internet teve início em 1960, por iniciativa militar em conjunto com a 

comunidade científica; não muito tempo depois criou-se uma rede de comunicação por 

computadores em 1969, o que gerou uma comunidade de cientistas e hackers na década de 

1970. Entretanto, para empresas e sociedade civil, a internet só surgiu em 1995 quando foi 

privatizada e disponibilizada para o uso de qualquer pessoa que possuísse tanto o 

equipamento que intermediasse essa interação, quanto o conhecimento exigido para tal 

manuseio. Assim, a internet nasceu da improvável interseção entre iniciativa do ramo 

acadêmico, pesquisa militar e cultura libertária (Castells, 2003). 
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Desde então, a rede digital evoluiu da chamada web 2.0, com toda a comunicação em 

pontos de conexão de alcance global, para a web 3.0, com o desenvolvimento das mídias 

sociais entre as quais estão Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, Youtube e muitas 

outras plataformas que servem como espaços para a disseminação de conteúdo e o debate 

relacionados a diferentes temas, entre eles, o movimento feminista.  

 

O feminismo no ciberespaço  

As origens do ciberfeminismo estão situadas nos Estados Unidos entre as décadas de 1960 

e 1970, em meio ao cenário de produção de materiais da cultura de massa, desenvolvida, 

em sua maioria, por homens e para homens.  

Uma das primeiras manifestações do que hoje é chamado de ciberfeminismo partiu de um 

grupo de mulheres que optou pela tática da espetacularização para divulgar a agenda 

feminista por meio de ações que se opunham claramente aos valores contidos no que 

acreditavam ser manifestações do patriarcado, tais como concursos de miss e revistas como 

Playboy. Em locais onde a maioria dos frequentadores eram homens, como Wall Street, 

foram realizadas manifestações feministas que impactaram e foram amplamente 

divulgadas pela imprensa, alcançando um número expressivo de pessoas que passaram a 

conhecer o movimento feminista e sua agenda (Lemos, 2009). Entretanto, é importante 

considerar que nessa época era através dos meios de comunicação tradicionais que as 

notícias eram veiculadas e, portanto, a ação da agenda setting poderia ser desfavorável ao 

feminismo, já que suas ações poderiam ser ignoradas ou omitidas pela imprensa. Partindo 

desse fato, o ciberfeminismo atua não só como meio de comunicação alternativo para 

disseminação do movimento feminista, mas também no questionamento da relação das 

mulheres com as tecnologias da informação (Lemos, 2009).  

O uso da rede digital e as mídias sociais representam um espaço livre para expor 

posicionamentos descentralizados que vão de encontro à ordem patriarcal, destacam 

pensamentos que questionam e oferecem um novo olhar sobre conceitos já enraizados na 

sociedade. Nesse meio, os tipos de linguagens mais utilizadas são a audiovisual e imagens 

ou textos enxutos, ou seja, a maneira mais eficaz de se prender a atenção do público é 

usando formas de disseminar o conteúdo para o qual se quer chamar a atenção, provocar 

reflexão, pois é mais provável que uma pessoa navegando tranquilamente pelo Facebook 
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pare para ler um post curto e objetivo do que um artigo acadêmico. O propósito, portanto, é 

oferecer pequenas doses do tema discutido para que depois a pessoa decida se quer 

procurar por informações mais aprofundadas (Barioni et al., 2016). 

São várias as páginas que se pode encontrar nas mídias sociais ao procurar pelo termo 

“feminismo”, uma das mais significativas em número é a do coletivo feminista Não me 

Kahlo somando aproximadamente um milhão e duzentas mil curtidas no Facebook. Em 

2015, próximo a datas festivas de final de ano quando acontecem brincadeiras como o 

“amigo oculto”, o Não me Kahlo, em ação colaborativa com seus seguidores, criou a 

hashtag “Meu amigo secreto”, inicialmente no Twitter e depois no Facebook, para que 

mulheres compartilhassem casos de assédio, abuso e outros tipos de violência, física ou 

simbólica, com o objetivo de provocar o debate e a conscientização. A resposta foi tão 

positiva que, fora do ambiente digital, a campanha encorajou mulheres a relatar casos de 

violência, e a denunciá-los: estima-se que o número de ligações feitas para o 180 da 

Secretaria de Políticas para Mulheres chegou a mais de 63 mil, um aumento de cerca de 

40% na comparação com o ano anterior (Barioni et al., 2016). 

Outro exemplo interessante foi a campanha “Chega de Fiu Fiu” criada em 2013 e 

desenvolvida pelo coletivo Think Tank Olga, cuja página do Facebook possui cerca de 170 

mil curtidas. A campanha teve início com relatos de assédios sexuais sofridos por 

mulheres, levando o coletivo a lançar um questionário para conhecer quem eram essas 

mulheres e obter mais dados sobre a violência envolvendo as questões de gênero. Com as 

informações e dados colhidos, o Think Olga criou um mapa colaborativo, mostrando os 

locais mais críticos e, portanto, os que exigiam mais ações por parte da Secretaria de 

Políticas para Mulheres. A campanha obteve tal visibilidade que, ao longo do ano de 2014, 

o Think Olga decidiu realizar outras ações, de modo que a iniciativa de provocar o debate 

sobre a violência contra a mulher, especificamente o assédio sexual, não permanecesse 

restrita ao ambiente digital. Em parceria com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 

o coletivo produziu uma cartilha sobre o assédio sexual, assim como também lançaram o 

documentário Chega de Fiu Fiu e o e-book Meu corpo não é seu (Think Olga, 2014), todos 

alinhados ao objetivo inicial da campanha (Souza, 2015).  

Através dessas duas campanhas realizadas por coletivos feministas, ancorados no 

ciberespaço, foi possível perceber a influência que os conteúdos presentes nas redes 

digitais têm no espaço off-line. Essa troca de experiências se tornou natural chegando ao 
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ponto em que a ordem de ação age como um sistema vivo; ora acontece primeiro no off-

line e reverbera no on-line, ora acontece primeiro no on-line e atinge o off-line. Nesse 

sentido, o papel do ciberfeminismo vai muito além de somente gerar o debate e a 

conscientização no plano digital, possui em si uma responsabilidade para ação política 

transformadora quando ultrapassa as telas e afeta a vida de mulheres que modificaram suas 

realidades ao conseguirem pensar e agir de modo diferente. 

 

O antifeminismo no ciberespaço  

Ainda que o ciberespaço seja um espaço que trouxe voz ao movimento feminista e também 

teve grande contribuição para colocar o assunto em pauta no cotidiano, ele é também um 

espaço de disputa, refletindo as tensões sociais. Se por um lado observamos vozes de 

grupos minoritários que encontraram no ambiente digital uma maneira de dar visibilidade 

às suas inquietações, por outro lado há grupos conservadores que defendem o status quo. 

Vemos então o fenômeno do antifeminismo no ciberespaço. O fenômeno associa-se à 

ascensão, nos últimos anos, de uma onda conservadora e de discursos de ódio que têm as 

redes sociais como principal plataforma de circulação. O próprio crescimento dessas ideias 

está relacionado às redes sociais, uma vez que tais ferramentas contribuem para sua maior 

ressonância, o que amplia sua força e reprodutibilidade (Stocker; Dalmaso, 2016).  

O espaço virtual amplia discursos para uma grande audiência invisível, que se encontra em 

diferentes contextos e, por isso, a possibilidade de que o discurso seja ofensivo, até mesmo 

agressivo, cresce. Além disso, a distância que as relações virtuais proporcionam entre 

enunciador e leitor dá margem a uma hostilidade acelerada, maior do que em interações 

face a face, excluindo as discussões ponderadas, e possibilitando agressões e radicalizações 

de posicionamentos (Recuero, 2014). Os discursos de ódio, assim, vão atingindo maiores 

audiências e sendo legitimados, seja por concordâncias, curtidas ou compartilhamentos, o 

que faz com que seus enunciadores acreditem estarem cada vez mais “certos”, crença que 

contribui para a radicalização dos discursos (Recuero, 2014).  

Não é possível datar com exatidão quando o discurso antifeminista começou, uma vez que 

ele é fruto de valores patriarcais já consolidados na sociedade, mas, no Brasil, sua 

radicalização começou aproximadamente em 2014, conforme o discurso feminista crescia. 

O movimento antifeminista se justifica pela não identificação com o feminismo em si e, até 



22 

 

mesmo, pelo não entendimento das pautas do movimento. Representantes do 

antifeminismo na web dizem que não concordam com as mulheres que afirmam defender e 

lutar por seus direitos ou buscar a igualdade, o que, segundo sua perspectiva, é impossível. 

No entanto, o antifeminismo não se limitou a uma oposição tradicional a uma ideologia e 

ganhou força nas redes sociais, principalmente por discursos de ódio proferidos por seus 

apoiadores. Nesse sentido, analisamos o antifeminismo aqui por uma perspectiva não 

somente de contraponto às ideias feministas e defesa do patriarcado, como também por 

seus discursos violentos que tanto ressonam pelas timelines. 

 

ANÁLISE DAS PÁGINAS “MOÇA, NÃO SOU OBRIGADA A SER FEMINISTA” 

E “DIÁRIOS DE UMA FEMINISTA”  

Metodologia  

Para a presente análise, contamos com o desenvolvimento de um método de seleção e 

observação on-line sem o envolvimento direto com aqueles que escolhemos para compor 

nossa amostra. Em primeiro lugar, definimos que trabalharíamos as percepções sobre o 

feminismo e os discursos de ódio sobre ele, elaborados por usuários da rede social 

Facebook, uma vez que nesta rede enxergamos maior participação de públicos e 

diversidade de opiniões. Tendo certa a rede onde comporíamos nossa amostra, optamos 

pela escolha de duas páginas: uma com cunho antifeminista e, em oposição, uma com teor 

pró-feminismo. Ao longo das buscas, entendemos a página intitulada “Moça, não sou 

obrigada a ser feminista” como a mais relevante dentre as “antifeministas” e, a partir de 

informações quantitativas desta, buscamos a outra página de semelhante relevância.  

Conseguimos assim o primeiro recorte da pesquisa: as páginas “Diários de uma 

Feminista”, com cerca de 700 mil curtidas, além de uma presença transmídia no Blogspot, 

e “Moça, não sou obrigada a ser feminista”, com aproximadamente 195 mil curtidas e 

presença também no Instagram e Twitter, cuja proporção não é importante para a pesquisa 

em questão. Partimos então para um recorte temporal, escolhendo o mês de maio de 2017 

para análise e, levando em consideração o alto volume de conteúdos circulados no mês, 

separamos as 10 postagens mais relevantes desse período, assumindo como mais relevantes 

aquelas com a maior soma de comentários, reações e compartilhamentos. A partir das 10 
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postagens, selecionamos alguns dos comentários mais expressivos de cada uma e faremos 

a análise dos conteúdos recorrentes. 

 

“Moça, não sou obrigada a ser feminista”  

Como mencionado anteriormente, propomos aqui uma análise da página antifeminista 

intitulada “Moça, não sou obrigada a ser feminista”, entendida como um polo de 

veiculação de discursos de ódio ao feminismo, não só por parte de seus administradores, 

como, principalmente, de seus seguidores, que legitimam e radicalizam as ideias 

apresentadas. Sua ideologia é bem clara: em sua descrição, se diz uma organização política 

antifeminista e, logo na capa, há uma foto expondo cartazes como “Feminismo é câncer” e 

“Aborto é assassinato”. A página, que também está presente em um blog e no Twitter, 

existe desde 2014, apesar de suas diferentes versões por conta de denúncias e bloqueios do 

Facebook. Conta, atualmente, com cerca de 195 mil curtidas, e muitas de suas postagens 

apresentam mais de 200 compartilhamentos e 100 comentários. As postagens, por sua vez, 

ocorrem constantemente, sem uma frequência específica, mas com um grande volume. 

Apenas no mês de maio, a página contou com 93 postagens.  

Os assuntos mais relevantes do período foram a defesa do armamento da população, uma 

crítica específica a uma mulher que se declara feminista e defende o aborto com o 

argumento da superpopulação e suas consequências ambientais, o termo “feminicídio”, o 

medo do Estado Islâmico por parte do movimento LGBT, uma crítica a um comentário que 

criticava a falta de bebês negros em comerciais em defesa da diversidade, uma crítica às 

mulheres que faziam comentários sobre a beleza de um policial em contraposição aos 

homens que comentavam em tom de assédio sobre a beleza da uma “bandeirinha”, um post 

de ridicularização a youtubers que criaram conteúdo sobre como lidar com pais 

conservadores, comentários políticos sobre o depoimento de Lula ao juiz Sérgio Moro e 

como o ex-presidente falou da falecida mulher Marisa, uma crítica a página “Quebrando 

Tabu”, e uma notícia de uma juíza que propôs condições para o que é considerado estupro 

ou não.  

Os assuntos mais relevantes do período foram, não necessariamente nessa ordem: 

 A defesa do armamento da população;  

 Uma crítica específica a uma mulher que se declara feminista e defende o aborto 

com o argumento da superpopulação e suas consequências ambientais;  
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 O termo “feminicídio”; 

 O medo do Estado Islâmico por parte do movimento LGBT;  

 Crítica a um comentário que criticava a falta de bebês negros em comerciais em 

defesa da diversidade; 

 Crítica às mulheres que faziam comentários sobre a beleza de um policial em 

contraposição aos homens que comentavam em tom de assédio sobre a beleza da 

uma “bandeirinha”; 

 Um post de ridicularização a youtubers que criaram conteúdo sobre como lidar com 

pais conservadores; 

 Comentários políticos sobre o depoimento de Lula ao juiz Sérgio Moro e como o 

ex-presidente falou da falecida mulher Marisa; 

 Crítica a página “Quebrando Tabu”; 

 A notícia de uma juíza que propôs condições para o que é considerado estupro ou 

não.  

Em uma análise geral, palavras que apareceram constantemente nos comentários são: 

“ideologia”, “comunista”, “esquerdopatas”, “feministas”, “doença”, “hipocrisia” e 

“mulher”, quase sempre inseridas em sentido pejorativo, com ofensas e desqualificações 

àqueles que defendem ideias que buscam a equidade ou igualdade sociais.  

A seguir, destacamos alguns exemplos de comentários
3
 que nos parecem mais sintomáticos 

sobre as ideias centrais presentes no conteúdo analisado:  

Figura 1. Comentários da Página “Moça, não sou obrigada a ser feminista” 

 

                                                           
3
 Comentários retirados da página “Moça, não sou obrigada a ser feminista”, disponível em 

<https://www.facebook.com/forafeminismo3/>. Ultimo acesso: 22 ago. 2017. 
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Ao observarmos tais manifestações, é possível pensar sobre o modo como afetam nossa 

sociedade e como são reflexos da mesma, uma vez que o discurso se relaciona com a 

língua como trabalho simbólico, que constitui o homem e a sua história, ou seja, sofre 

influência da língua, da cultura, da ideologia, do imaginário, numa série de outros 

processos complexos (Stocker; Dalmaso, 2016).  

Discursos que subjugam a mulher, os LGBTs, entre outras minorias, além daqueles contra 

a “esquerda”, sempre estiveram presentes na sociedade brasileira, no entanto, podemos 

contextualizá-los, agora, em uma época de crise política e econômica, onde o desespero da 

população contribui para a identificação com ideias radicais, as quais apresentam maior 

ressonância com as redes sociais, como discutido anteriormente.  

No interior desse discurso radical ao qual nos referimos, encontramos o machismo de 

forma gritante. No entanto, este é resultado de um processo complexo no qual a dominação 

masculina se institucionalizou. Stocker e Dalmaso (2016) apontam que o machismo se 

torna um ato inconsciente, pois aqueles que o reproduzem não conseguem explicar a razão, 

estando apenas colocando em prática o sexismo de sua cultura. A partir de Bourdieu 

(2012), podemos entender melhor tal colocação, tendo em vista que a dominação 

masculina é parte de uma ordem social que corresponde a um sistema de estruturas 

duradouras, às quais se encontram reproduzidas objetiva e subjetivamente, organizando a 

realidade social e também as percepções e representações dessa realidade pelos indivíduos. 

Com isso, a dominação acaba por ser legitimada e reproduzida por todos os gêneros, já que 

foi incorporada no habitus da sociedade, ou seja, esquemas inconscientes de percepção que 

determinam comportamentos. 

A legitimação dessa dominação também acontece no trabalho coletivo de reprodução, por 

agentes e por instituições, como a família, a Igreja, o Estado, a escola, os meios de 

comunicação, entre outros. A família, ao perpetuar o costume da mulher como responsável 

pelos afazeres domésticos e confinando-a à maternidade. A Igreja ao disseminar valores 

patriarcais e falar em uma inferioridade “natural” da mulher como dogma. O Estado ao 

colocar a família patriarcal como princípio da ordem social, e reforçar a visão 

androcêntrica na forma de leis e normas. A escola, ao transmitir todas essas estruturas, 

reforçando destinos sociais de meninos e meninas ao influenciar a maneira como entendem 

a si mesmos e entendem suas aptidões e inclinações intelectuais (Bourdieu, 2012).  
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É importante destacar que instituições como estas são ainda mais influentes em épocas de 

crise, como a conjuntura atual do Brasil, o que faz com que esses valores se tornem mais 

fortes e difíceis de serem confrontados e superados.  

Por tudo isso, se faz necessária uma reflexão de alternativas para fortalecer o feminismo, 

entre outras ideias pela igualdade social, pensando, com cautela, em como lidar com tudo o 

que existe em nosso contexto atual e como superar – ou amenizar – os discursos de ódio 

recorrentes na sociedade.  

 

“Diários de uma feminista” 

A partir da antecedente apresentação do ciberfemismo, já pudemos entender a importância 

e a força da web e das redes sociais para a inserção da pauta feminista na sociedade. 

Produções de conteúdo na web questionam conceitos enraizados na sociedade e 

impulsionam o exercício de desconstrução que se estende no mundo off-line. Estudaremos 

essas questões, a partir da análise da página de cunho feminista “Diários de uma 

Feminista”, que compartilha conteúdos em favor do feminismo e da conscientização 

quanto aos inúmeros problemas vivenciados pelas mulheres. Sua definição tem um tom 

totalmente oposto ao da página analisada anteriormente, se dizendo interseccional-

marxista, com textos didáticos e também conteúdos de humor ligados ao contradiscurso e à 

ironia. Em sua capa, o dizer “Lugar de mulher é onde ela quiser”. A página existe desde 

2014, contando também com um blog e, em breve, com um livro, mostrando sua 

ressonância além do ciberespaço. Conta atualmente com aproximadamente 724 mil 

curtidas e seguidores, com suas postagens com médias de 500 compartilhamentos e mil 

comentários. As postagens, assim como na página antifeminista, também ocorrem 

constantemente, sem uma frequência específica, mas com grande volume. No mês de maio 

de 2017, a página contou com 102 postagens no total.  

Os assuntos mais relevantes do mês foram: a liberdade da mulher perante o corpo – no 

sentido estético, sexual e reprodutivo –, o incômodo do uso do sutiã imposto pela 

sociedade, a necessidade da quebra de padrões, a necessidade de libertar meninas do 

padrão feminino e deixá-las se divertirem como crianças, a ruptura com o ideal de mulher 

romântica, a homossexualidade e a crítica à submissão da mulher ao homem. 

Os assuntos mais relevantes do mês foram:  
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 A liberdade da mulher perante o corpo – no sentido estético, sexual e reprodutivo; 

 O incômodo do uso do sutiã imposto pela sociedade; 

 A necessidade da quebra de padrões;  

 A necessidade de libertar meninas do padrão feminino e deixá-las se divertirem 

como crianças;  

 A ruptura com o ideal de mulher romântica;  

 A homossexualidade;  

 A crítica à submissão da mulher ao homem. 

 

Em uma análise geral, os comentários contam com amigas compartilhando o conteúdo 

umas com as outras e se identificando com o mesmo, ou apresentam palavras como 

“escolha”, “compreender”, “mulher” e “relativo”.  

Na sequência, destacamos alguns exemplos de comentários
4
 que nos parecem centrais 

sobre os discursos da página:  

Figura 2. Comentários da Página “Diários de uma feminista” 

 

Pela observação de manifestações assim, entendemos que o discurso veiculado no interior 

do ciberfeminismo se volta particularmente a duas faces: uma rica em sororidade e, de 

certa forma, educativa, outra mais irônica e humorística, se mostrando cansada dos valores 

patriarcais. Um aspecto, nas duas faces, entretanto, parece essencial: o empoderamento.  

Ao discutir o empoderamento feminino nas redes digitais e mídias sociais é fundamental 

trabalhar o ciberfeminismo como ponto central transformador da realidade de mulheres 

                                                           
4
 Retirados da página “Diários de uma Feminista”, disponível em 

<https://www.facebook.com/diariosdeumafeminista/>. Ultimo acesso: 22 ago. 2017. 
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que são apresentadas, através das telinhas do computador ou do smartphone, a novos 

pontos de vista.  

Além disso, a atuação dos coletivos feministas em âmbito digital garante não só a 

oportunidade de reunir pessoas em torno de uma ideologia que busca dar voz a esferas da 

sociedade que historicamente não a têm, como também exerce sua função de ação política 

enquanto extrapola os limites do ambiente digital, mobilizando indivíduos em 

manifestações a favor das principais pautas defendidas pelas minorias sociais.  

 

MOÇA, ENTENDA, VOCÊ PODE SER O QUE QUISER: ALTERNATIVAS DE 

INTERVENÇÃO 

Como foi possível analisar, o ambiente digital tornou-se uma extensão do ambiente real 

onde há uma disputa, em que os discursos progressistas de grupos minoritários fazem 

frente aos discursos conservadores e de ódio presentes nas mídias sociais. Dentre os 

aspectos mais relevantes na problemática das disputas de discurso está a incapacidade de 

alguns grupos dialogarem através de argumentos fortes e coerentes que sustentem seus 

pontos de vista, postura adotada, principalmente, por indivíduos que disseminam o 

discurso de ódio. Torna-se perceptível ao senso crítico o fato de que muito do que é dito 

por essas pessoas seja baseado numa mistura de puro senso comum, preconceito e 

ignorância visto que desconhecem a essência do movimento feminista que tanto criticam, 

de modo que nesse caso há um problema de comunicação evidente. Se por um lado há uma 

variedade de informações, por outro lado há a mídia tradicional bastante preocupada em se 

envolver com as pautas feministas, obviamente, para poder lucrar seguindo uma tendência 

ideológica, mas nem sempre disposta a criar um ambiente em que, de fato, haja uma 

conscientização, uma provocação ao debate.  

O ponto central para a reflexão está relacionado a uma rede digital que supostamente cria 

um ambiente favorável ao debate e uma mídia tradicional preocupada em não perder 

espaço para a internet. O que se enxerga no meio digital são “bolhas ideológicas” que 

agem como ímãs atraindo os simpatizantes de suas ideologias, enquanto afastam aqueles 

que não concordam com determinado posicionamento e que possivelmente encontrarão 

outras bolhas ideológicas que estejam de acordo com suas ideias. Por isso, não há diálogo 

algum enquanto cada um estiver na sua respectiva “bolha”.  
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Nota-se, porém, que, o ciberfeminismo conseguiu colocar em questão as desigualdades 

entre homens e mulheres na sociedade conferindo visibilidade e, consequentemente, dando 

voz a quem antes não a possuía. Nesse caso, é fundamental pensar que o ciberfeminismo 

garantiu que a porta se abrisse para o debate, pois agora existe uma voz feminina; e 

somente através da igualdade de vozes é possível que haja deliberação (Habermas, 1990
5
 

apud Lubenow, 2015).  

Sendo a igualdade de vozes o primeiro passo para o debate, é necessário pensar que, além 

disso, os argumentos precisam ser bem estruturados em torno da maior quantidade de 

informações possível. Nesse caso, é possível pensar numa ação de lobby dos coletivos 

feministas com o poder legislativo de modo a tentar incluir a discussão das questões de 

gênero em sala de aula, visto que é um tema que se liga diretamente à vida dos indivíduos 

e precisa ser trabalhado com paciência e em sua totalidade. Quando se pensa em temas 

atuais para incluir entre as matérias escolares, o objetivo principal é oferecer uma formação 

humanística para que o aluno e a aluna reflitam criticamente sobre a realidade na qual 

estão inseridos. De acordo com a UNESCO
6
, o debate das questões de gênero em sala de 

aula poderia garantir uma formação mais inclusiva, equitativa e de qualidade.  

O debate em sala de aula, embora eficaz, não seria o suficiente para atingir as demais 

esferas da sociedade. Pensando de acordo com a perspectiva comunicativa, seria pertinente 

que houvesse ações de conscientização a respeito do que é o feminismo dentro das 

Organizações a começar por setores de Recursos Humanos e de Comunicação para que 

pudessem trabalhar o tema através de folders, palestras, rodas de conversa ou produções 

culturais com a finalidade de acender nas mentes das pessoas a vontade de querer saber 

mais sobre o movimento ou que, pelo menos, haja o combate ao preconceito e à 

ignorância. Como muitas vezes são os CEOs as pessoas que ditam as regras do jogo em 

termos da cultura de uma empresa, os coletivos feministas em parceria com as instituições 

voltadas para a comunicação empresarial
7
 poderiam desenvolver palestras gratuitas ou 

pagas para apresentar o panorama dos discursos de ódio na sociedade e introduzir o 

pensamento feminista às pessoas em cargos de chefia. Isso seria uma forma de combater 

                                                           
5
 HABERMAS, Jurgüen. Strukturwandel der Öffentlichkeit. Frankfurt: Suhrkamp, 1990. 

6
 Ver: “Unesco defende educação sexual e de gênero nas escolas para prevenir violência contra mulheres”. 

Disponível em: <https://nacoesunidas.org/unesco-defende-educacao-sexual-e-de-genero-nas-escolas-para-

prevenir-violencia-contra-mulheres>. Acesso em: 21/06/2017. 

7
 Como a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial – Aberje, por exemplo. 
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esses discursos dentro e fora das Organizações, estando diretamente relacionado ao 

exercício do papel político e da responsabilidade social empresarial.  

A partir disso, entende-se que a reprodução de discursos de ódio é fruto da confusão de 

conceitos que envolvem o feminismo e da ignorância; então, munidos de informação, é 

muito mais fácil construir uma linha de pensamento capaz de criar argumentos que sejam 

sólidos e não apenas ofensas vazias.  

O uso das mídias tradicionais para difundir a agenda feminista seria, embora improvável, 

muito eficaz para informar e incluir no debate todos aqueles que ainda permanecem longe 

das redes digitais fazendo com que a informação chegue antes que o preconceito.  

A partir das propostas apresentadas, torna-se necessário frisar que não é preciso grandes 

ações para criar o debate, mas a informação e o pensamento crítico precisam ser os 

personagens principais nesse cenário assim como o respeito e a igualdade de vozes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao longo do presente artigo, realizamos um apanhado de características e fases do 

movimento feminista, o qual apresentou certo auge no Brasil a partir de 2015, por conta 

das redes sociais. No entanto, entendemos que esse auge trouxe consigo também o ápice de 

um embate no espaço virtual, entre discursos progressistas e discursos não só 

conservadores, como também de ódio, e, partindo desse fato, analisamos alguns dos 

discursos de ódio circulantes, na intenção de propor ações que possam amenizá-los. 

Podemos observar que, no seio dos discursos de ódio ao feminismo, encontra-se um hábito 

de dominação masculina já enraizado na sociedade, ou seja, que é parte da ordem social e, 

por isso, extremamente difícil de ser combatido: é reproduzido inconscientemente por 

indivíduos, além de reforçado por instituições. Além disso, com uma conjuntura de crise e 

ferramentas como as redes sociais, ideias que radicalizam esse hábito adquirem maior 

ressonância e legitimação na sociedade.  

Levando em conta tamanha dificuldade de confrontar tal discurso, as proposições para 

tanto podem até parecer utópicas, mas fundamentam-se no que acreditamos ser a melhor 

solução a qualquer conflito: o diálogo. Propomos então estratégias de diálogo que quebrem 

as bolhas ideológicas a partir das quais vemos a sociedade.  
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As pautas feministas, em evidência nesse trabalho, necessitam de ações de comunicação 

para tornarem-se claras e compreensíveis para a sociedade de forma geral, de modo que 

mesmo aqueles que reproduzem discursos de ódio possam ter informações sobre o 

feminismo e, então, a chance de uma argumentação verdadeira, contra ou a favor de tais 

ideias. De forma geral, entendemos que é necessária uma igualdade de vozes para o 

diálogo, e essa igualdade já tem grandes conquistas nas redes sociais, necessitando agora 

de esforços para diálogos verdadeiros que construam novas realidades e uma superação do 

ódio tão latente na conjuntura atual.  
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PROPOSTA DE ATIVIDADE 

Paradigmas e produção do conhecimento 

Como nota Creswell (2010), um aspecto central do projeto de pesquisa é o paradigma 

adotado, que ele prefere chamar de concepção filosófica que guia o trabalho. O Modelo 

Metodológico de Lopes (2010) igualmente destaca esse aspecto, discutindo mais como os 

paradigmas das Ciências Sociais refletem-se nos estudos em Comunicação. As suposições 

sobre a natureza do conhecimento, cerne dos paradigmas, manifestam-se em todas as 

dimensões de um estudo, já que orientam a sua elaboração. É possível, por outro lado, 

perceber como um trabalho se posiciona em relação a esse aspecto, a partir de sua leitura. 

Assim, o estudo do trabalho A perpetuação do antifeminismo... pode propiciar um 

momento de debate sobre os paradigmas científicos, eventualmente combinando-se, em 

mais de uma aula, a discussões como as seguintes: 

 A comparação entre as concepções filosóficas expostas por Creswell (2010) e a 

discussão dos paradigmas em Lopes (2010). 

 A compreensão sobre a legitimidade e coerência paradigmática das opções desse 

trabalho sobre o feminismo. A militância pode prejudicar o discurso científico? 

 As possibilidades de estudo desse tema (ou outros que envolvam mobilização 

social) a partir de outro paradigma, diferente daquele que seja percebido no 

trabalho. 
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