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Fazendo uma experiência...

Pesquise no Google imagens:

 “mulher perfeita”

Fazendo uma experiência...



Resultado...





Valores e ideias...



Alguns dados...



Alguns dados...



Alguns dados...



Alguns dados...



Alguns dados...



Como a sociedade vê a questão...

“Pesquisa da Data Popular, encomendada pelo Instituto Avon, 
divulgada esta semana, avalia a percepção do machismo entre 
os jovens brasileiros. O estudo reveloou que os jovens 
reconhecem a existência do machismo – 96% responderam 
que existe machismo no Brasil. Entretanto, muitos deles 
demonstraram concordância com os padrões conservadores e 
machistas. Dos entrevistados, 51% afirmam que a mulher 
deve ter a primeira relação sexual apenas com um 
namorado sério e 80% consideram que ficar bêbada em 
bares ou festas não é um comportamento adequado para 
uma mulher.” 

http://seculodiario.com.br/20205/12/jovens-nao-percebem-a-violencia-que-sofrem-nos-relacionamentos-



A história do machismo...

“(...) O machismo não é invenção moderna. Acompanha as 
culturas das quais somos herdeiros há milênios. Pode ser 
encontrado em ainda outras mais. Em praticamente todos 
os tempos históricos. O machismo não nasceu com o 
capitalismo: o capitalismo é que foi forjado sobre um 
pensamento machista. O machismo não nasceu com a 
Igreja: a Igreja é que tomou os contornos dele. O machismo 
não nasceu com a propriedade privada no pré-feudalismo 
europeu: esse último é que se baseou nele. O machismo não 
tem origem, nacionalidade. Não depende do racismo nem 
de classes sociais para existir. (...)”
– Marília Moschovick, Machismo, a opressão primeira
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Buscando as origens

Na mitologia grega de acordo com Hesíodo, a raça humana 
já havia experimentado uma existência pacífica e autônoma 
acompanhada dos deuses antes da criação das mulheres. 
Quando Prometeu decide roubar o segredo do fogo dos 
deuses, Zeus fica enfurecido e decide punir a humanidade 
com uma "coisa má para seu deleite". Esta "coisa má" é 
Pandora, a primeira mulher, que carregou um frasco que lhe 
foi dita para nunca abrir. Epimeteu (o irmão de Prometeu) é 
dominado por sua beleza, ignora as advertências de 
Prometeu sobre ela e se casa com ela. Pandora não pode 
resistir a espreitar o frasco e ao abri-lo ela desencadeia no 
mundo todo o mal; o parto, a doença, a velhice e a morte.



Buscando as origens

“E à mulher disse: Multiplicarei grandemente a 
tua dor, e a tua conceição; com dor darás à luz 
filhos; e o teu desejo será para o teu marido, e 
ele te dominará.”
– Gênesis 3:16



Buscando as origens

Ao Adão...

“No suor do teu rosto comerás o teu pão, até 
que te tornes à terra; porque dela foste tomado; 
porquanto és pó e em pó te tornarás.”
– Gênesis 3:19



Buscando as origens
“Quando um homem tomar mulher e, depois de coabitar com 
ela, a desprezar, E lhe imputar coisas escandalosas, e contra ela 
divulgar má fama, dizendo: Tomei esta mulher, e me cheguei a 
ela, porém não a achei virgem; Então o pai da moça e sua mãe 
tomarão os sinais da virgindade da moça, e levá-los-ão aos 
anciãos da cidade, à porta;”
– Deuteronômio22:13-15

“Porém se isto for verdadeiro, isto é, que a virgindade não se 
achou na moça, Então levarão a moça à porta da casa de seu 
pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão, até que morra; 
pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai; 
assim tirarás o mal do meio de ti.”
– Deuteronômio22:20-21 



Buscando as origens

“E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que, tendo 
sido enganada, tornou-se transgressora.”
– Timóteo2 :14

“ Toda malícia é leve, comparada com a malícia de uma 
mulher; que a sorte dos pecadores caia sobre ela!”
– Eclesiásticos 25-26

''Se a mulher trair o seu marido, ela será feita em objeto de 
maldição pelo Senhor, sua coxa irá descair e seu ventre 
inchará''. 
– Números 5:20-27



Misoginia 

“Desprezo, aversão 
pelas mulheres.”

– Dicionário Caldas Aulete



Misoginia 

Na Idade Média...

São Crisóstomo:

“A beleza do corpo não reside senão na pele. Com efeito se 
os homens vissem  o que está debaixo da pele, a vista da 
mulher dar-lhes-ia náuseas. Então, quando nem mesmo 
com a ponta dos dedos suportamos tocar um escarro ou um 
excremento, como podemos desejar abraçar esse saco de 
excrementos?“

DALARUN, Jacques. Olhares de clérigos. In: KLAPISCH-ZUBER, C.  História das  mulheres no Ocidente: a 
Idade Média. 2. ed. Porto: Afrontamento, 1990, .



Misoginia 











Dúvidas?

 Fale conosco no intervalo ou após a aula. 

 Você também pode escrever para:

apdibbern@gmail.com
alexandrelinares@gmail.com
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