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RESUMO 

 

Esta monografia trata das disputas discursivas da campanha de combate a violência contra as 

mulheres Respeita as Mina, da Secretaria de Políticas para as Mulheres do governo do estado 

da Bahia. Analisa o material de papelaria disponibilizado pela SPM-BA para esta pesquisa. 

Insere-se no campo dos Estudos Culturais, acionando Lawrence Grossberg, Stuart Hall e 

Raymond Williams para pensar os discursos e contextos da campanha, tendo em vista o 

conceito de hegemonia. Trabalha com a noção de poder de Michel Foucault, e aborda os 

estudos de gênero a partir de Judith Butler, Teresa de Lauretis e Joan Scott. Contextualiza 

historicamente o movimento feminista e de mulheres brasileiro a partir do estudo de Sonia E. 

Alvarez. Seu objetivo é entender como se articulam os discursos com as noções de poder 

tendo em vista a hegemonia. 

 

Palavras chave: Gênero. Poder. Hegemonia. Estudos Culturais. Movimento de mulheres 

brasileiro. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os que se propõe a codificar os sentidos das palavras lutam por uma causa perdida, 

porque as palavras, como as ideias e as coisas que elas significam, têm uma história. 

(SCOTT, 2019, p.49) 

 

 

A Campanha Respeita as Mina foi criada pela Secretaria de Políticas para as Mulheres 

do governo do estado da Bahia e lançada no carnaval de 2017 em Salvador. Respeita as Mina 

é essencialmente uma campanha de combate à violência contra as mulheres. Nesta 

monografia trataremos das disputas discursivas da campanha a partir, principalmente, do 

material de papelaria disponibilizado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM-BA) 

para a realização desta pesquisa.  

Nosso percurso para a compreensão dos sentidos presentes na Respeita as Mina 

perpassa por reflexões teóricas que nos ajudam a pensar os contextos nos quais ela está 

inserida. Além disso, nos auxiliam a entender as articulações presentes no intrincado jogo das 

relações de poder que envolvem a violência com marcação de gênero na perspectiva da 

análise de uma campanha realizada pelo governo do estado da Bahia, por meio da SPM-BA.  

No primeiro capítulo, trazemos os marcos teóricos que fomentaram a nossa discussão. 

Utilizamos a formulação sobre os Estudos Culturais de Lawrence Grossberg para estabelecer 

quais os comprometimentos políticos do nosso trabalho. Pensamos a cultura enquanto um 

conjunto de práticas da vida cotidiana, como o modo integral de vida (Williams) em constante 

relação com os contextos a partir das matrizes de poder (GROSSBERG, 2012). A cultura é 

fundamental para que possamos estabelecer os sentidos que estão postos nos discursos.  

Seguimos com o conceito de hegemonia proposto por Raymond Williams a partir da 

interpretação do pensamento de Antonio Gramsci. Relacionamos a hegemonia com a noção 

de poder de Michel Foucault. O poder, em Foucault, não está na oposição entre topo e base, 

opressor e oprimido, mas nas múltiplas relações possíveis, ou seja, é capilarizado. Está no que 

aparece e se sobrepõe, mas também nas fissuras, rupturas e silenciamentos.  

O discurso, ou o caráter político da linguagem, é também por onde o poder circula e é 

produzido. A partir da concepção de poder de Foucault, pensaremos sobre como operam as 

disputas discursivas presentes em nosso objeto, em contexto determinado, articuladas com o 

conceito de hegemonia. 

Gramsci e Williams formulam hegemonia pensando as disputas a partir da concepção 

marxista de classe. Nós, no entanto, articulamos a hegemonia de Williams com a noção de 

poder de Foucault para pensar as relações discursivas. Entendemos a hegemonia como o 
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processo constitutivo da vida humana em sociedade, de estruturas modificáveis, sempre 

operando a partir das disputas. A hegemonia não existe de forma passiva e em relações de 

domínio, de coerção, pois ela “tem de ser renovada continuamente, recriada, defendida e 

modificada. Também sofre uma resistência continuada, alterada, desafiada por pressões que 

não são as suas próprias pressões” (WILLIAMS, 1979, p. 115 ).  

Damos sequência à nossa argumentação com os conceitos de articulação e 

contextualização radical de Lawrence Grossberg. A partir deles, podemos estabelecer como 

método o modo de fazer e desfazer relações sobre nosso tema, como os contextos se articulam 

com os discursos e quais as demandas políticas agenciadas por eles. Os contextos são 

delimitados, historicizados, territorializados e sempre relacionados.  

Tendo em vista que este trabalho trata de questões de gênero, fazemos uma breve 

discussão a respeito de gênero enquanto categoria de análise. Fazemos o percurso de entender, 

conceituar e relacionar gênero com relações de poder. 

Recorremos ao pensamento de Joan Scott, que propõe quatro aspectos para fazer análise 

com a perspectiva de gênero. O primeiro está ligado aos símbolos culturais e às múltiplas 

representações neles contidas. O segundo diz respeito às relações com a intersecção entre 

gênero e aparatos religiosos, políticos, educacionais, jurídicos, epistemológicos, que atuam 

como reguladores; o terceiro aspecto está ligado à organização do gênero nas vias 

institucionais e o quarto aspecto está voltado para análise historicizada, observando as 

maneiras como as identidades são constituídas e relacionadas, partindo da perspectiva de 

gênero. Neste ponto, também utilizamos Teresa de Lauretis para dizer que gênero não se 

baseia na diferença entre os sexos.  

Problematizamos o gênero a partir de Judith Butler e Monique Wittig no que concerne a 

compreensão do que é ser mulher. Para Butler, nem a formação discursiva “mulheres”, no 

plural, abarca todos os enunciados que signifiquem, de fato, o que é ser mulher. Colocamos o 

depoimento de Wittig sob o ponto de vista das lésbicas que, antes do movimento de libertação 

das mulheres ocorrido nos Estados Unidos nos anos setenta, não se sentiam confortáveis ao se 

identificarem enquanto mulheres. A representação é tida, neste momento, enquanto um 

entrave, pois depende, a priori, do que é compreendido através das regulações do que é 

entendido enquanto sujeito (BUTLER, 2016).  

Fazemos então a articulação entre gênero, poder e hegemonia. Começamos com Butler 

afirmando que o gênero não pode ser pensado sem as interseções culturais nas quais a noção 

de gênero é produzida e regulada. Avançamos com Joan Scott que vai no mesmo sentido de 

Butler e reforça a necessidade de pensar as interações sociais do gênero com as relações de 
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poder em um sentido foucaultiano, “entendido como constelações dispersas de relações 

desiguais constituídas pelo discurso nos ‘campos de forças’”(SCOTT, 2019, p.66). 

Pensando gênero e poder na relação com a hegemonia temos, então, que frente às 

regulações do hegemônico, o gênero pode assumir um caráter subversivo às regulações, sendo 

um aparato que evoca possibilidades múltiplas e pode ser regulador.  Ele também pode ser 

regulado e enquadrado nos padrões predefinidos nos mais diversos campos da sociedade: 

jurídicos, educacionais, culturais, etc. 

Tratamos então da representação e do discurso a partir da obra Cultura e Representação 

de Stuart Hall. Trabalhamos com as relações entre linguagem, cultura e discurso, sendo que 

Hall define cultura como significados compartilhados por meio da linguagem. Entendemos, a 

partir de Hall e Foucault, que o discurso é o sentido político da linguagem. Na representação, 

temos a produção de discursos. No sistema representacional, os discursos são construídos, 

significados e compartilhados. 

No capítulo dois fazemos um percurso histórico sobre o movimento de mulheres do 

Brasil, situado entre os períodos da Ditadura Militar e a elaboração da Constituição de 1988. 

Utilizamos como base o estudo de Sonia E. Alvarez sobre a história do movimento de 

mulheres brasileiro no livro Mujeres y participación política: Avances y desafíos en América 

Latina organizado por Magdalena León. Escolhemos este momento porque entendemos, a 

partir de Alvarez, que a organização do movimento de mulheres deste período culmina na 

importante articulação chamada Lobby do Batom, em que o movimento de mulheres 

consegue que 80% de suas demandas sejam incluídas na Carta Magna de 1988.  

Neste capítulo, trabalhamos com história e contexto. Enxergamos as disputas do período 

e as demandas do movimento de mulheres. Vemos a formação do Conselho Nacional da 

Mulher e a importância de ter um aparato estatal para organização das demandas das mulheres 

brasileiras. Abordamos também a influência internacional, com as articulações feitas pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) ao instituir, por exemplo, a década da mulher (1976-

1985), estabelecendo, através de convenções e tratados, nortes para políticas públicas 

direcionadas aos direitos das mulheres.  

Não somos apenas otimistas sobre este processo específico do chamado feminismo 

global. Trazemos o posicionamento de Silvia Federici que vai chamar esta movimentação das 

Nações Unidas de colonização do movimento feminista. Reconhecemos, no entanto, os 

ganhos. Mas consideramos a tentativa de cooptação e regulação de um movimento até então 

autônomo. Entretanto, se estamos trabalhando a partir de um viés que entende que o poder 

não é sobreposto, mas capilarizado, entendemos que o processo de disputa é mais complexo 
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do que fadar o feminismo global a movimentos de cooptação e incorporação. Tentamos, 

portanto, compreender as disputas.  

Apontamos também as fissuras no movimento de mulheres brasileiro e a aproximação 

com a política partidária devido à abertura política do Brasil no início dos anos oitenta. Além 

disso, mostramos como o movimento feminista se reorganiza a partir do aporte estatal. 

Abordamos a grande campanha chamada “Constituinte pra valer tem que ter palavra de 

mulher” que resulta na Carta das mulheres brasileiras aos constituintes, sendo um dos passos 

para o bem sucedido Lobby do Batom.  

No capítulo três também trabalhamos com o contexto, mas sendo mais específicos sobre 

a situação da mulher em situação de violência. Neste momento da monografia exploramos 

dados, tratando mais especificamente das relações de poder envolvidas na violência de 

gênero. Fazemos o percurso a partir do pensamento de feministas brasileiras que começaram a 

estruturar teoricamente como se dão as relações entre gênero em situações de violência.  

Colocando o aparato gênero para pensar as relações violentas e as dinâmicas relações de 

poder, entendemos, neste trabalho, que mulheres não são simples vítimas, embora certamente 

exista coerção e domínio nas relações violentas. Para nós, mulheres são sujeitos ativos, ainda 

que em situação majoritariamente desigual à condição dos homens. A dominação patriarcal 

presume que as partes envolvidas estão em uma relação estática. No capítulo um, colocamos o 

pensamento de Butler sobre a impossibilidade de se pensar em um patriarcado universal 

justamente porque as relações entre homens e mulheres não são unívocas.  

No sentido de entender as conformações aceitas e reproduzidas, como também o poder 

de luta e resistência das mulheres, colocamos as pressões populares que resultaram em 

importantes marcos institucionais no combate à violência contra a mulher: as leis Maria da 

Penha e do Feminicídio. 

No quarto capítulo fazemos a análise da campanha Respeita as Mina. Analisamos 

majoritariamente o material de papelaria disponibilizado pela SPM-BA para a realização desta 

pesquisa. É no quarto capítulo que fazemos a articulação entre teoria e prática, onde 

enxergamos as relações políticas e de poder presentes nos discursos analisados. 

Tentamos, portanto, entender o que representa uma campanha que apresenta ao público 

de forma direta e clara o que significa e o que é violência contra a mulher. Questionamos as 

proposições de autonomia de Respeita as Mina. Apresentamos os silenciamentos. Tentamos 

fazer as relações possíveis com os contextos.  

Nosso movimento principal é a tentativa de perceber o que aparece e o que é silenciado 

na campanha, as problemáticas dos discursos pela autonomia e emancipação; os corpos que 
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têm a liberdade assegurada e aqueles que permanecem invisíveis. Tentamos traçar uma 

investigação que nos possibilite entender o jogo do extenso cabo de guerra das disputas 

envolvidas nas demandas das mulheres. Enfim, concluímos que apenas a partir da crítica 

poderemos avançar para criar condições reais de emancipação, como também de autonomia e 

justiça.    

2. PERCURSO TEÓRICO 

 

 

O esforço inicial da teoria feminista foi o de estender e reinterpretar as categorias de 

diversos discursos teóricos de modo a tornar visíveis as atividades e as relações 

sociais das mulheres analiticamente no âmbito das diferentes tradições intelectuais. 

Se a natureza e as atividades das mulheres são tão sociais quanto as dos homens, 

nossos discursos teóricos deveriam ser capazes de revelar nossas vidas com tanta 

clareza e detalhe quanto supomos que as abordagens tradicionais revelam as vidas 
dos homens. (HARDING, 2019, p.95) 

 

 

Esta monografia se insere no campo dos Estudos Culturais, a partir de Raymond 

Williams para compreender o conceito de hegemonia; Lawrence Grossberg e sua 

contextualização radical; e Stuart Hall com o papel da representação, respectivamente nos 

trabalhos Marxismo e Literatura (1979), Estudios Culturales en Tiempo Futuro (2012) e 

Cultura e Representação (2016). Todos estes conceitos estão em constante articulação com o 

pensamento de Michel Foucault no que se refere à noção de poder.  

Temos nos Estudos Culturais a possibilidade de compreender os contextos dos discursos 

produzidos em nosso objeto analisado: a campanha Respeita as Mina, da Secretaria de 

Políticas para as Mulheres (SPM-BA). Analisamos essa campanha relacionando-a às práticas, 

os contextos, à cultura como um modo de significação compartilhado. Também acreditamos 

que dessa forma podemos pensar, a partir do trabalho intelectual, que tipo de 

comprometimento temos, as relações de poder e as fissuras. O trabalho político de entender a 

disputa pelo consenso e de quais modos operam os discursos, os esvaziamentos de sentido e 

os silenciamentos. Grossberg ao formular sobre o coração dos estudos culturais diz que: 

Los estudios culturales describen cómo la vida cotidiana de las personas se articula 

con la cultura y a través de ella. Indagan de qué modo ciertas estructuras y fuerzas 
que organizan su vida cotidiana de manera contradictoria les otorgan y les quitan 

poder, y cómo su vida se articula con las trayectorias del poder económico, social, 

cultural y político, y a través de ellas. (...) Se interesan por la construcción de los 

contextos de la vida como matrices de poder, pues entienden que las prácticas 

discursivas están inextricablemente ligadas a la organización de las relaciones de 

poder. Procuran usar los mejores recursos intelectuales disponibles para comprender 

más acabadamente el estado de situación del poder como un equilibrio en el campo 

de fuerzas constitutivo de un contexto particular, en la medida en que creen que tal 

conocimiento les permitirá a las personas cambiar el contexto y por lo tanto las 
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relaciones de poder. Es decir, buscan comprender no sólo los modos en que el poder 

se organiza, sino también las posibilidades de supervivencia, lucha, resistencia y 

cambio. (GROSSBERG, 2012, p. 22) 

 

Portanto, quando dizemos que esta monografia se insere no campo dos Estudos 

Culturais, não estamos colocando esta proposição apenas em um viés conceitual, embora este 

também seja importante. Estamos, na verdade, convocando o caráter político do trabalho 

intelectual que é força motriz dos Estudos Culturais, através da algazarra teórica (HALL, 

2003) de articular autores e autoras de diversos campos para tratar do nosso tema político 

principal: a violência contra a mulher ou violência de gênero. No sentido de articular; fazer, 

desfazer e refazer contextos e relações de poder (GROSSBERG, 2012).  

Se estamos tratando da violência contra a mulher como tema e cujo recorte é a análise 

das disputas discursivas de uma campanha chamada Respeita as Mina: Campanha de 

combate à violência contra as mulheres, certamente é preciso compreender o gênero enquanto 

elemento constitutivo dos sujeitos, estabelecendo e problematizando as noções de gênero a 

partir de Judith Butler; partir do princípio do gênero enquanto categoria de análise, de acordo 

com os elementos sinalizados por Joan Scott e as limitações da distinção de gênero enquanto 

diferença sexual por Teresa de Lauretis.  

Estabelecendo as disputas sobre a noção de violência contra a mulher, acionamos 

autoras feministas brasileiras fazendo um percurso tanto histórico, no sentido de abordar os 

tensionamentos e conquistas, quanto teórico, a respeito das possíveis relações referentes à 

violência, poder e gênero. Com Cecília MacDowell Santos e Wânia Pasinato Izumino, 

avançamos tanto no sentido histórico do reconhecimento de conquistas, quanto na 

problematização das noções de violência contra a mulher de autoras feministas importantes 

como Marilena Chauí, Heleieth Saffiotti, Maria Amélia Teles de Azevedo e Maria Filomena 

Gregori.  

É a partir de Santos e Izumino que temos o background dessas disputas conceituais 

entre essas autoras. Mas, certamente, Santos e Izumino refinam a noção de violência contra as 

mulheres, aproveitando as contribuições e inserindo as noções de poder de Michel Foucault e 

de gênero por Joan Scott.  

A partir da argentina Sonia E. Alvarez temos um refinado ponto histórico do movimento 

de mulheres no Brasil. Neste momento de feitura do contexto histórico do movimento de 

mulheres, recorremos a feministas brasileiras como Jacqueline Pitanguy, que presidiu o 

Conselho Nacional da Mulher (1986-1989), e relata as ações da entidade à época. Os outros 

relatos que utilizamos são de Elisabeth Vargas e Maria Shumaher. Eva Blay nos dá uma 
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perspectiva também histórica e um tanto anterior ao recorte que escolhemos, mais 

especificamente às mudanças no Código Penal brasileiro no que concerne aos crimes de 

violência doméstica considerados crimes pela honra.  

Pensar violência contra a mulher é pensar sobre poder, gênero e fundamentalmente 

sobre as disputas no campo do feminismo no que se refere não só às problematizações de 

poder e patriarcado, mas também no que concerne a autonomia, emancipação e libertação. 

Acionamos as feministas estrangeiras Bell Hooks, Cinzia Arruzza, Silvia Federici, Nancy 

Fraser e Tithi Bhattacharya tentando inserir esta monografia em feminismos emancipatórios e 

antissistêmicos, mas estabelecendo os pontos de disputas e negociações que podem ser feitos. 

Silvia Federici, por exemplo, nos traz questões do feminismo global e ações de cooptação de 

mecanismo internacionais, mas colocamos nossas ressalvas, acionando o conceito de 

hegemonia e a noção de poder de Foucault.  

2.2 Sobre poder e hegemonia 

Não nos interessa a oposição binária entre o que aparece versus o que não aparece. O 

que é visto e o que é silenciado. Mas sim um percurso de múltiplas relações de poder, com 

múltiplos focos de ação, em que há pontos onde há domínio, resistência e mudança 

(GROSSBERG, 2012). Tentamos aqui pôr em prática a noção de que há uma “multiplicidade 

de elementos discursivos que podem entrar em estratégias diferentes” (FOUCAULT, 1988, p. 

95), ou seja, os discursos podem validar, desvalidar e propor mudanças efetivas, que podem 

ser significativas e ao mesmo tempo silenciar outras demandas, mas abrindo possibilidades de 

ação no campo político. Foucault nos esclarece como devemos, por método, fazer essas 

articulações do discurso a partir de seu entendimento de poder: 

É essa distribuição que é preciso recompor, com o que admite em coisas ditas e 

ocultas, em enunciações exigidas e interditas; com o que supões de variantes e de 

efeitos diferentes segundo quem fala, sua posição de poder, o contexto institucional 

em que se encontra; com o que comporta de deslocamentos e de reutilização de 

fórmulas idênticas para objetivos opostos. Os discursos, como os silêncios, nem são 

submetidos de uma vez por todas ao poder, nem opostos a ele. É preciso admitir um 

jogo complexo e instável em que o discurso pode ser, ao mesmo tempo, instrumento 

e efeito de poder, e também obstáculo, escora, ponto de resistência e ponto de 

partida de uma estratégia oposta. O discurso veicula e produz poder; reforça-o mas 

também o mina, expõe, debilita e permite barrá-lo. Da mesma forma, o silêncio e o 
segredo dão guarida ao poder, fixam suas interdições; mas, também, afrouxam seus 

laços e dão margem a tolerâncias mais ou menos obscuras. (FOUCAULT, 1988, p. 

95 e 96) 

 

Sendo que poder, em Foucault, deve ser entendido primordialmente como: 

A multiplicidade de correlações de força imanentes ao domínio onde se exercem e 

constitutivas de sua organização; o jogo que, através de lutas e afrontamento 

incessantes as transforma, reforça, inverte; os apoios que tais correlações de força 
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encontram umas nas outras, formando cadeias ou sistemas ou ao contrário, as 

defasagens e contradições que as isolam entre si, enfim, as estratégias em que se 

originam e cujo esboço geral ou cristalização institucional toma corpo nos aparelhos 

estatais, na formulação da lei, nas hegemonias sociais. (FOUCAULT, 1988, p. 88) 

 

A noção de poder, em Foucault, nos ajuda a compreender os processos constitutivos da 

hegemonia. É preciso lembrar que o conceito de hegemonia no marxismo trata de poder ou 

domínio político nas relações com o Estado. Gramsci refina esta noção através da perspectiva 

da cultura, diferindo hegemonia de domínio. O domínio, para Gramsci, está associado quase 

que estritamente a processos políticos de grande controle e coerção. A hegemonia, por sua vez 

inclui imediatamente, e ultrapassa, dois poderosos conceitos anteriores: o de 
“cultura” como “todo um processo social”, no qual os homens definem e 

modelam todas as suas vidas, e o de “ideologia”, em qualquer de seus 

sentidos marxistas, no qual um sistema de significado de valores é a 
expressão ou projeção de um determinado interesse de classe. (WILLIAMS, 

1979, p.111) 

 

O conceito de hegemonia é muito caro a esta análise. Como veremos adiante, a partir 

dele poderemos compreender os processos e as relações sociais, culturais e institucionais que 

implicam em determinados discursos estarem visíveis ou silenciados na campanha Respeita as 

Mina. Essa articulação se dá pelas “relações de poder, não de sentido” (HALL apud 

FOUCAULT, 2016, página 78).  

E mais, essas relações que propomos se fazem necessárias para elencar as disputas 

discursivas presentes na campanha, que se fez possível em um contexto histórico específico 

da sociedade baiana e brasileira, nas gestões do Partido dos Trabalhadores (PT), tanto no 

âmbito estadual, quanto no federal.  

No sentido de entender as condições estratégicas em que surge a campanha, ou seja, seu 

contexto, e a busca pela compreensão de como são articulados os discursos, colocamos a 

ampliação do sentido de hegemonia por Williams, entendendo-o não como “um sistema ou 

estrutura”, mas como um processo vivido.  

[A hegemonia] É um complexo realizado de experiências, relações e 
atividades, com pressões e limites específicos e mutáveis. Isto é, na prática a 

hegemonia não pode nunca ser singular. Suas estruturas internas são 

altamente complexas, e podem ser vistas em qualquer análise concreta. Além 

do mais (e isso é crucial, lembrando-nos o vigor necessário do conceito), não 
existe apenas passivamente como forma de dominação. (WILLIAMS, 1979, 

p. 115) 

 

 Tendo isso em vista, podemos compreender como operam determinadas relações de 

poder que permeiam os discursos que iremos analisar mais adiante, levando em consideração 

as disputas com o hegemônico por meio das pressões existentes na hegemonia. 
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2.3 Contextualização radical e articulação 

Para compreender as disputas discursivas é fundamental a contextualização radical e a 

percepção dos modelos de articulação utilizados para agenciar as ações e demandas políticas 

nos discursos. Entendemos como importante também darmos conta de entender o papel da 

representação neste jogo como “uma parte essencial do processo pelo qual os significados são 

produzidos e compartilhados entre os membros de uma cultura” (HALL, 2016, p. 31).  

A contextualização radical e a articulação aqui são entendidas a partir do pensamento 

de Lawrence Grossberg em Estudios culturales en tiempo futuro, ao formular o que o autor 

entende como o “coração dos estudos culturais”, campo em que se insere esta análise sobre 

uma campanha de combate à violência de gênero, localizada especialmente no carnaval de 

Salvador.  

Entende-se aqui por articulação o método de análise e percepção sobre os “processos 

básicos de produção da realidade, da produção de contextos e de poder”1 (GROSSBERG, 

2012, p. 37, tradução nossa). Articulação também diz respeito ao trabalho de fazer conexões 

com as relações possíveis em uma análise contextualizada sobre determinado tema. Esclarece 

Grossberg: “É a prática ou o trabalho transformador que consiste em fazer, desfazer e refazer 

relações e contextos, em estabelecer novas relações a partir de relações velhas e de não-

relações;  traçar linhas e delinear conexões”2 (GROSSBERG, 2012, p. 38, tradução nossa). 

A contextualização radical, entendida aqui também a partir de Grossberg, se dá a partir 

das articulações de relações possíveis, de um contexto específico, historicizadas, relacionadas 

a sua localidade/território, agenciadas pelo poder. Mas antes de mais nada, é preciso fixar 

algumas questões sobre o contexto. Grossberg coloca que 

primero, que el contexto es espacial, que define una interioridad delimitada, 

una isla estable de presencia ordenada en medio de un espacio que de otro 
modo estaría vacío o sería caótico; segundo, que el contexto es relacional, 

que siempre está constituido por conjuntos y trayectorias de relaciones y 

relacionalidades sociales que establecen su exterioridad  respecto de sí 

mismo. (GROSSBERG, 2012, p. 47) 
 

O contexto assume então a face de múltiplas dimensões de conexões possíveis dentro de 

um espaço específico e delimitado. No contexto, lida-se com identidades, individualidades e 

ações de tecnologias residuais, dominantes e emergentes3. É a partir dessas tecnologias, ou 

                                                
1 "los procesos básicos de producción de la realidad, de producción de contexto y de poder" 
2 “Es la práctica o el trabajo transformador que consiste en hacer, deshacer y rehacer relacione y contextos, en 

establecer nuevas relaciones a partir de relaciones viejas o de no relaciones, en trazar líneas y delinear 
conexiones” 
3 Lawrence Grossberg faz referência a Raymond Williams, em Marxismo e Literatura, que diz que “a 

complexidade de uma cultura se encontra não apenas em seus processos variáveis e suas definições sociais - 



18 
 

elementos de uma cultura específica, que iremos entender, de certo modo, como operam 

determinadas relações no processo cultural de determinada localidade.  

2.4 Entendendo e desfazendo o gênero 

Estamos trabalhando com questões de gênero. Da violência de gênero mais 

especificamente, mas também da organização política das mulheres em âmbito nacional, 

perpassando também as relações internacionais do movimento feminista. Portanto, no sentido 

de entender melhor as relações em que a categoria “mulheres” está inserida, entendemos 

como fundamental para este trabalho um percurso que busque ter gênero enquanto uma 

categoria importante de análise.  

A perspectiva de gênero nos coloca em articulação constante sobre as compreensões de 

papéis sociais, representação e subjetividades dos sujeitos. Nos coloca também frente às 

múltiplas relações de poder que estão envolvidas no modos integrais de vida das mulheres, 

em suas práticas que alimentam uma cultura e que implicam em uma relação com o mundo 

muito específica. É, enfim, preciso problematizar o gênero para também compreender as 

questões relativas à violência contra as mulheres. 

2.4.1 Gênero enquanto categoria de análise 

No ensaio Gênero: uma categoria útil para análise histórica, Joan Scott coloca que “o 

gênero é uma forma primeira de significar as relações de poder” (SCOTT et al., 2019, p. 67). 

Em sua definição de gênero, Scott relaciona quatro aspectos que não estão necessariamente 

operando como reflexo um do outro. Para de fato compreender como se relacionam, é preciso 

estabelecer, a partir de um processo de análise, quais são as relações cabíveis entre esses 

aspectos. Vale observar que esses aspectos estão fundados nas diferenças entre gêneros. 

No entanto, na nossa compreensão de gênero, apoiada também no pensamento de 

Teresa de Lauretis, colocamos que é importante ressaltar que essas diferenças não se baseiam 

exclusivamente na diferença sexual. Segundo a autora, o conceito de gênero enquanto 

diferença sexual limita o pensamento feminista em narrativas já estabelecidas e 

universalizadas na oposição entre homem e mulher, o que dificulta a compreensão das 

diferenças entre mulheres.  

Nessa perspectiva, não haveria absolutamente qualquer diferença e todas as 

mulheres seriam ou diferentes personificações de alguma essência arquetípica de 

                                                                                                                                                   
tradições, instituições e formações - mas também nas inter-relações dinâmicas, em todos os pontos dos 

processos, de elementos historicamente variados e variáveis” (WILLIAMS, 1979, p. 124). Esses elementos que 

ajudam a analisar especificidades de uma cultura são chamados de dominantes, residuais ou emergentes.  
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mulher, ou personificações mais ou menos sofisticadas de uma feminilidade 

metafísico-discursiva, (LAURETIS et al., 2019, p. 122)  
 

Uma segunda limitação da proposição do gênero baseado na diferença sexual estaria a 

tendência de colocar o pensamento feminista apoiado na “casa patriarcal”. Seria preciso, 

portanto, recuperar uma percepção do gênero mais radical e subversiva apoiada nas relações 

feitas pelo sujeito social com suas subjetividades e sociabilidade. Seria então, 

um sujeito constituído no gênero, sem dúvida, mas não apenas pela diferença sexual, 

e sim por meio de códigos linguísticos e representações culturais; um sujeito 

“engendrado” não apenas na experiência de relações de sexo, mas também nas de 

raça e classe: um sujeito, portanto, múltiplo em vez de único, e contraditório em vez 

de simplesmente dividido. (LAURETIS et al., 2019, p. 123) 
 

Voltando a Scott e para os aspectos que auxiliam na análise de gênero, são eles os 

“símbolos culturalmente disponíveis que evocam representações múltiplas” (SOTT et al., 

2019, p. 67); o segundo diz respeito aos “conceitos normativos que colocam em evidência 

interpretações do sentido dos símbolos que tentam limitar e conter as suas possibilidades 

metafóricas” (SCOTT et al., 2019, p. 67), que seriam as formações religiosas, políticas, 

educacionais, jurídicas, científicas que conformam discursos de regulação do gênero; o 

terceiro aspecto está relacionado às instituições e organizações sociais. Scott rejeita a redução 

do olhar para o gênero voltado para sistemas de parentesco, evocando uma abertura para as 

camadas referentes ao mercado de trabalho, a educação, o sistema político: “O gênero é 

construído através do parentesco, mas não exclusivamente; ele é construído igualmente na 

economia, na organização política” (SCOTT et al., 2019, p.67).  

Por fim, o quarto e último aspecto trata da identidade subjetiva. Scott está trabalhando 

sob uma perspectiva da análise histórica e do papel do(a) historiador(a) no trabalho com 

gênero. A historiadora aponta que “Os(as) historiadores(as) devem examinar as maneiras 

como as identidades de gênero são realmente construídas e relacionar seus achados com uma 

série de atividades, organizações sociais e representações culturais historicamente situadas” 

(SCOTT et al., 2019, p. 69). 

Essas múltiplas relações são feitas a partir de um entendimento muito caro sobre gênero 

enquanto categoria de análise. O uso de gênero para se referir à perspectiva das mulheres nos 

estudos feministas não está ligado apenas a um modo de afirmar erudição, ou seja, dar 

seriedade a um campo da ciência que é tão recente, mas, principalmente, assume a função de 

relacionar a vida das mulheres às relações com outros gêneros. 

“Gênero”, como substituto de “mulheres”, é igualmente utilizado para sugerir que a 

informação a respeito das mulheres é necessariamente informação sobre os homens; 

que implica o estudo do outro. (...) Esse uso rejeita a validade interpretativa da ideia 

das esferas separadas e defende que estudar as mulheres de forma separada perpetua 
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o mito de que uma esfera, a experiência de um sexo, tem muito pouco ou nada a ver 

com o outro sexo. (...) O gênero se torna, aliás, uma maneira de indicar as 

“construções sociais” - a criação inteiramente social das ideias sobre os papéis 

próprios aos homens e às mulheres. É uma maneira de se referir às origens 

exclusivamente sociais das identidades subjetivas dos homens e das mulheres. 

(SCOTT et al., 2019, p. 54) 

 

Nossa intenção de resgatar o conceito de gênero está amplamente relacionada à busca 

pela compreensão dos mecanismos de poder que operam em diversas frentes, dentre elas a 

violência. Contudo, mais que isso, precisamos entender a categoria mulheres enquanto 

sujeitos múltiplos e como são inscritas na perspectiva de gênero. Para começar, segundo 

Judith Butler, a inscrição das mulheres apenas na categoria mulheres é uma distorção. Ser 

mulher, para Butler, não é um sentido estático ou permanente.   

2.4.2 Problematizando: conceito de gênero em disputa  

No primeiro capítulo de Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade 

são debatidos os significados do conceito de gênero e da categoria mulheres, em constante 

problematização do que é o ser feminino dos sujeitos, além de colocar em xeque os sentidos 

de representação e política das mulheres pelos estudos feministas.  

Em sua essência, a teoria feminista tem presumido que existe uma identidade 

definida, compreendida pela categoria de mulheres, que não só deflagra os interesses 

e objetivos feministas no interior de seu próprio discurso, mas constitui o sujeito 

mesmo em nome de quem a representação política é almejada. Mas política e 

representação são termos polêmicos. Por um lado, a representação serve como 

termo operacional no seio de um processo político que busca vender estabilidade e 

legitimidade às mulheres como sujeitos políticos; por outro lado, a representação é a 

função normativa de uma linguagem que revelaria ou distorceria o que é tido como 

verdadeiro sobre a categoria das mulheres. (BUTLER, 2016, pág. 17 e 18) 

  

Monique Wittig, no artigo “Não se nasce mulher”, traz a situação da mulher lésbica 

frente aos sentidos do ser mulher. Wittig lembra que, no passado, lésbicas tinham dificuldade 

em se reconhecerem como “mulheres”, pois ali estavam inscritos significados que entravam 

em oposição a como elas se comportavam ou se identificavam, proporcionando uma crise de 

representação no processo identitário de ser mulher.   

As lésbicas deviam sempre lembrar e reconhecer o quanto era “artificial”, forçado, 

totalmente opressivo e destrutivo para nós ser “mulher” antigamente, antes do 

movimento de liberação das mulheres. Era uma repressão política, e aquelas que 

resistiam eram acusadas de não serem mulheres “de verdade”. Mas nós nos 

orgulhávamos  disso, visto que na acusação já havia algo como uma sombra de 

vitória: a declaração do opressor de que “mulher” não é algo inequívoco porque para 

ser mulher é preciso ser mulher “de verdade”. (Wittig et al., 2019, página 85) 

  

Há aqui a problematização da representação por Butler e Wittig. Butler diz que as 

definições do ser mulher produzem discursos normativos que enquadram, definem, reduzem, 

mas reconhece a importância da representação enquanto produtora de segurança no aspecto 
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político da sociedade. Wittig, enquanto mulher lésbica, relembra o quanto os sentidos do 

feminino eram incômodos para esse grupo, o que coloca uma situação de mulheres que não se 

reconheciam nas predefinidas atribuições do feminino, o tal ser mulher “de verdade”. A 

mudança de paradigma, após o que Wittig chama de “movimento de liberação das mulheres”,  

teria sido possível apenas através da representação das mulheres lésbicas frente ao 

movimento? Ou teria sido possível após a percepção de performances de gênero? 

Compreendemos, a partir de Butler, que o ser mulher não pode ter uma equivalência 

fadada à categorias predefinidas do feminino. As representações possíveis do ser mulher 

necessitam de uma expansão dos sentidos. O entendimento do sujeito, então, é 

problematizado a partir da compreensão de que as instituições e os “domínios da 

‘representação política e linguística’ estabeleceram a priori o critério segundo o qual os 

próprios sujeitos são formados, com o resultado de a representação só se estender ao que pode 

ser reconhecido como sujeito” (BUTLER, 2016).  

É importante ressaltar o percurso de Butler, utilizando Foucault, para explicar o 

confinamento de mulheres a sentidos linguísticos e políticos através das instituições que 

moldam os sujeitos para execução das normas vigentes. Butler aponta que segundo Foucault: 

As noções jurídicas de poder parecem regular a vida política em termos puramente 

negativos - isto é, por meio da limitação, proibição, regulamentação, controle e 

mesmo “proteção” dos indivíduos relacionados àquela estrutura política, mediante 

uma ação contingente e retratável de escolha . Porém, em virtude de a elas estarem 

condicionados, os sujeitos regulados por tais estruturas são formados, definidos e 

reproduzidos de acordo com as exigências delas. (BUTLER, 2016, ps. 18 e 19) 

  

Neste ponto, nos é apresentado que os sujeitos inscritos em sistemas políticos e 

jurídicos, através das instituições, no jogo do poder encontrando-se majoritariamente em 

posição hegemônica patriarcal que regulam como devem ser as inscrições de gênero, 

dificilmente poderão romper com as estruturas se estiverem atrelados a este conjunto de 

forças (burguesas, patriarcais e do estado capitalista). Diz Butler: “Em tais casos um apelo 

acrítico a esse sistema em nome da emancipação das “mulheres” estaria inelutavelmente 

fadado ao fracasso” (BUTLER, 2016 p.19), pois a categoria mulheres é “produzida e 

reprimida pelas mesmas estruturas de poder por intermédio das quais se busca a 

emancipação” (BUTLER, 2016, p.20).  

2.4.3 Gênero, poder e hegemonia: regulações, pressões e subversões 

Para nós, a mudança sistêmica é possível também a partir das disputas envolvidas, a 

partir de uma série de pressões que se faz e desfaz; articulam, desarticulam e rearticulam 

(GROSSBERG, 2012), através das ramificações do poder e podem sim abrir portas para uma 
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outra forma de consciência. O hegemônico não é fixo, não está imune às pressões. Williams 

afirma que: 

“A realidade de qualquer hegemonia, no sentido sempre dominante, jamais será total 
ou exclusiva. A qualquer momento, formas de política e cultura alternativas, ou 

diretamente opostas, existem como elementos significativos na sociedade. Teremos 

de explorar suas condições e seus limites, mas sua presença ativa é decisiva (...). 

(WILLIAMS, 1979, p.116) 

 

Na problematização do gênero em Butler há uma disputa direta com o feminismo que 

segundo ela insiste em uma identidade comum entre mulheres, ainda que no plural. Esta ação 

implica na disputa ativa sobre o sujeito, sobre o sentido de ser mulher. Reproduz para nós um 

tensionamento nas relações de poder formuladas dentro do próprio feminismo. Para Butler, 

por exemplo, a formação discursiva mulheres não abarca os significados possíveis do ser 

mulher, pois 

Se alguém “é” uma mulher, isso certamente não é tudo que esse alguém é; o termo 

não logra ser exaustivo, não porque os traços predefinidos de gênero da “pessoa” 

transcendam a parafernália específica de seu gênero, mas porque o gênero nem 

sempre se constitui de maneira coerente ou consistente nos diferentes contextos 

históricos, e porque o gênero estabelece interseções com modalidades raciais, 

classistas, étnicas, sexuais e regionais de identidades discursivamente construídas. 

Resulta que se tornou impossível separar a noção de “gênero” das interseções 

políticas e culturais em que invariavelmente ela é produzida e mantida. (BUTLER, 

2016, p. 21)  
 

Joan Scott propõe a necessidade de articulação do individual com as interações de 

ordem social e suas possíveis relações, para que possamos compreender como funciona o 

gênero. Neste sentido, Scott avança apontando para as possíveis relações de poder inerentes 

ao gênero, distribuídas desigualmente. Essa concepção também é importante porque permite a 

negociação, através das múltiplas relações de poder, de diferentes modos de vida envolvidos 

no processo de percepção, entendimento e significação do gênero.  

Enfim, precisamos substituir a noção de que o poder social é unificado, coerente e 

centralizado por alguma coisa que esteja próxima do conceito foucaultiano de poder, 
entendido como constelações dispersas de relações desiguais constituídas pelo 

discurso nos “campos de forças”. No seio desses processos e estruturas, há espaço 

para um conceito de realização humana como um esforço (pelo menos parcialmente 

relacional) de construir uma identidade, uma vida, um conjunto de relações, uma 

sociedade dentro de certos limites e com a linguagem - conceitual - que ao mesmo 

tempo coloque os limites e contenha a possibilidade de negação, de resistência e 

reinterpretação, o jogo de invenção metafórica e de sua imaginação. (SCOTT et. al., 

2019, ps. 66 e 67)  
 

O conceito de gênero relacionado às diferentes possibilidades de articulação com as 

relações sociais, mediante um conceito foucaultiano de poder nos coloca a pensar o gênero 

associado a processos de hegemonia, que contém a possibilidade de um caráter subversivo do 
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gênero frente ao que está conformado, regulado. O processo da hegemonia aqui deve ser 

relacionado ao conceito de poder foucaultiano, que é pensado como: 

(...) primeiro, como a multiplicidade de correlações de força imanentes ao domínio 
onde se exercem e constitutivas de sua organização; o jogo que, através de lutas e 

afrontamento incessantes as transforma, reforça, inverte; os apoios que tais 

correlações de força encontram umas nas outras, formando cadeias ou sistemas ou ao 

contrário, as defasagens e contradições que as isolam entre si, enfim, as estratégias 

em que se originam e cujo esboço geral ou cristalização institucional toma corpo nos 

aparelhos estatais, na formulação da lei, nas hegemonias sociais. (FOUCAULT, 

1988, ps. 88 e 89)  
 

Este jogo de correlações aplica-se ao gênero e à formulação de Scott de que pensar o 

gênero é reconhecer os limites e as possibilidade de negação, de resistência e reinterpretação 

(SCOTT, 2019). Podemos associar essa discussão à interpretação de Raymond Williams de 

hegemonia. Em Williams, a hegemonia não existe apenas passivamente como forma de 

dominação. “Tem de ser renovada continuamente, recriada, defendida e modificada. Também 

sofre uma resistência continuada, alterada, desafiada por pressões que não são suas próprias 

pressões” (WILLIAMS, 1979, p. 115). Portanto, o gênero para nós assume um caráter de 

possibilidades múltiplas frente às regulações do hegemônico.  

Aproveitando Williams, consideramos que a desconstrução do gênero é fundamental 

para processos de pressões e resistências, articulado com o modo de vida dos sujeitos. Teresa 

de Lauretis reforça que o gênero deve ser dissociado da diferença sexual para que seja 

possível articular a formação dos sujeitos com “um campo social heterogêneo”. A associação 

com a diferença sexual deve ser “desfeita e desconstruída”. Desse modo,  

pode-se começar a pensar o gênero baseado numa visão teórica foucaultiana, que vê 
a sexualidade como uma “tecnologia sexual”; dessa forma, seria possível propor que 

também o gênero, como representação e como autorrepresentação, fosse o produto 

de diferentes tecnologias sociais, como o cinema, por exemplo, e de discursos, 

epistemologias e práticas críticas institucionalizadas, bem como das práticas da vida 

cotidiana. (LAURETIS et. al., 2019, p. 123). 

  

As relações contínuas e possíveis sobre o gênero estão associadas a processos que 

operam nos mais diferentes campos: jurídicos, epistemológicos, culturais, nas “práticas da 

vida cotidiana” nos diversos contextos. Rejeitando o pensamento essencialista e universal do 

ser mulher, visto que, como em Butler, nem mesmo o patriarcado como sistema de opressão 

tem sentido universal, é preciso também ter em mente que a produção dos sujeitos no sistema 

político é feita a partir da regulação dos sujeitos possíveis em cada sociedade. Essa regulação 

é feita não apenas no sentido da moralidade, mas a partir também de dispositivos jurídicos.  

Judith Butler coloca, a partir do pensamento de Michel Foucault, que as noções 

jurídicas de poder que regulam a vida política dos sujeitos parecem ter efeitos negativos, a 
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partir da “limitação, proibição, regulamentação, controle e mesmo ‘proteção’ dos indivíduos”. 

Desta forma, os sujeitos seriam então formados e conformados a partir dessas estruturas. 

Se esta análise é correta, a formação jurídica da linguagem e da política que 
representa as mulheres como “sujeito” do feminismo é em si mesma uma formação 

discursiva e efeito de uma dada versão política representacional. Assim, o sujeito 

feminista se revela discursivamente constituído, e pelo próprio sistema político que 

supostamente deveria facilitar sua emancipação, o que se tornaria politicamente 

problemático, se fosse possível demonstrar que esse sistema produz sujeitos com 

traços de gênero determinados em conformidade com um eixo diferencial de 

dominação, ou os produz presumivelmente masculinos. (BUTLER, 2016, p.19) 

 

Assim, nossa concepção de gênero busca compreender as categorias analíticas propostas 

por Joan Scott, das relacionalidades do gênero com outros contextos e fatores em que os 

sujeitos estão inseridos, aos símbolos socialmente constituídos e as normatividades, enfim, 

considerar o gênero como uma categoria analítica que pode ser relacionada a múltiplos 

fatores.  

Entendemos também o gênero enquanto categoria analítica como fundamental para 

compreender os papéis da mulher manifestados pela campanha Respeita as Mina. A 

campanha que trata do combate à violência contra a mulher emite discursos que aqui neste 

trabalho estão em disputa, relacionados ao que confere à emancipação das mulheres, ao 

sentido de violência com marcação de gênero no carnaval, às próprias noções de violência. 

Também está em disputa os sentidos do ser mulher porque certamente a formação 

discursiva mulher ou mesmo mulheres (no plural) não abarca os sentidos e as vivências 

possíveis, pois, como diz Butler, ser mulher não é um sentido estático, universalizado. 

As relacionalidades propostas por Scott referentes aos contextos podem ser articuladas à 

noção de contextualização radical proposta por Lawrence Grossberg, no sentido de fazer as 

relações possíveis, com as dimensões de poder envolvidas referentes ao gênero. 

2.5 Representação, discurso e cultura 

Em Cultura e Representação, Stuart Hall define cultura como significados 

compartilhados por meio da linguagem. A linguagem é o meio em que as pessoas significam, 

é o sistema representacional. Hall estabelece que a cultura está ligada a todas as práticas 

sociais com sentidos que são compartilhados e significados socialmente. “Nesse sentido o 

estudo da cultura ressalta o papel do domínio simbólico no centro da vida em sociedade” 

(HALL, 2016, p. 21).  

Levando em consideração o nosso objeto de análise, a campanha Respeita as Mina, 

temos elementos de significados constitutivos que são compartilhados: a violência de gênero 
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como problema social efetivo, a representação da mulher foliã em corpos regulados, a busca 

por autonomia, emancipação e empoderamento.  

Se formos mais a fundo, em um método foucaultiano de investigação, a partir também 

de Grossberg no que diz respeito à articulação e contextualização temos os sentidos mais 

profundos e aqui já problematizados: os materiais analisados também reafirmam o papel da 

mulher em discurso e representação condescendente, disposta a diálogo constante e que 

precisa dizer por exemplo que “Não é não”, que precisa pedir, solicitar respeito. Por outro 

lado, o “respeita as mina” também é exigência, afirmação imperativa. Existe, portanto, dois 

pontos: o da afirmação e da negociação. Eles não necessariamente brigam, mas se 

complementam. E ainda há mais um ponto: todos os materiais analisados têm indicações 

diretas a denúncia, tornando o problema caso de polícia: “Ligue 180”. 

Em contexto, esses sentidos são compartilhados a partir da noção do espaço do circuito 

do carnaval de Salvador, reconhecidamente ligado ao turismo sexual predatório e não apenas 

isso, reconhecidamente violento. Os problemas de violência de gênero ficam mais evidentes. 

A campanha reafirma a distinção de paquera e assédio, nas postagens do Instagram, com 

placas “Paquera pode” e “Assédio não”, geralmente seguradas por homens. Consideramos 

uma iniciativa que convoca homens nesse processo e os coloca como parceiros.  

Atribuindo à linguagem e ao sistema representacional em que a cultura é significada e 

compartilhada, Hall nos mostra como “damos sentido às coisas pelo modo como as utilizamos 

ou as integramos em nossas práticas cotidianas” (HALL, 2016, p.21). Neste sentido, 

buscamos compreender os modos como os discursos são representados, evidenciados e 

significados, sendo assim, procuramos entender os valores que associamos às coisas, às 

imagens, aos sentidos compartilhados. Em diálogo. Lembrando que o diálogo é um sentido 

compartilhado “sempre parcialmente compreendido, sempre uma troca desigual” (HALL, 

2016, p.23) 

Chegamos então ao papel do discurso no jogo da representação. É a prática discursiva 

que nos interessa, pois o discurso é o caráter político da linguagem. O discurso para Hall 

apoiado no pensando de Foucault é: 

Discursos são maneiras de se referir a um determinado tópico da prática ou sobre ele 

construir conhecimento: um conjunto (ou constituição) de ideias, imagens e práticas 

que suscitam variedades no falar, formas de conhecimento e condutas relacionadas a 

um tema particular, atividade social ou lugar institucional na sociedade. (HALL, 

2016, p.26) 
 

O discurso, portanto, é forma como linguagem e representação produzem sentido 

(HALL, 2016). E mais: o discurso “se relaciona com o poder, regula condutas, inventa ou 
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constrói identidades e subjetividades e define o modo pela qual certos objetos são 

representados, concebidos, experimentados e analisados” (HALL, 2016, p.27).  

A representação, portanto, produz discursos que são significados a partir dos sentidos 

construídos e compartilhados em um contexto histórico específico, no que Hall costuma 

chamar de análise de conjuntura.  

3. CONTEXTO HISTÓRICO DO MOVIMENTO DE MULHERES: DA 

DITADURA À CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

O Brasil, embora não seja de amplo conhecimento dos brasileiros – porque as mídias 
dão pouco espaço para os feminismos -, é conhecido como o país de maior nível 

organizacional dos movimentos de mulheres. Sua estrutura vai do municipal ao 

regional, estadual e nacional, articulando-se em uma multiplicidade de redes que por 

sua vez transitam nas várias instâncias governamentais nacionais e internacionais. 

Claro, seu diálogo com as máquinas do Estado depende muito do governo de 

plantão. (D’ANGELO, Helo, 2017. Entrevista publicada no portal Cult. Disponível 

em: https://revistacult.uol.com.br/home/brasil-tem-movimentos-de-mulheres-mais-

estruturados-do-mundo/. Acesso em: 06 de fevereiro de 2017).  

 

 

Faremos agora um percurso histórico sobre o movimento de mulheres e feminista no 

Brasil. Entendemos esse percurso como importante para reconhecer as lutas e as disputas 

desse movimento. Localizamos este percurso histórico que faremos no período da Ditadura 

Militar à Constituição de 1988. As disputas desse processo histórico são também importantes 

para compreender o surgimento das demandas e as pressões populares entre os anos setenta o 

final dos anos oitenta que tornaram possível a criação do Conselho Nacional das Mulheres 

(CNDM) 

Esses instrumentos estatais possibilitaram importantes vitórias, mas significaram 

também uma seleção das demandas dos movimentos feministas. Veremos mais adiante que, 

no caso da SPM-BA, na campanha Respeita as Mina há discursos conflitantes sobre 

emancipação e empoderamento, dentre outras questões que analisaremos no capítulo quatro.  

O momento específico que escolhemos também apresenta as demandas no que concerne 

a violência contra a mulher. Apresentamos algumas momentos que mobilizaram o movimento 

de mulheres nessa luta tão cara no Brasil e no mundo.  

Este capítulo utiliza como base o estudo de Sonia E. Alvarez no livro Mujeres y 

Participación Política: Avances y desafíos en América Latina. 
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 3.1 - A efervescência do movimento de mulheres, modos de articulação e disputa 

As conquistas alcançadas pelo movimento de mulheres no Brasil, entre os períodos da 

Ditadura Militar e a Constituição de 1988, se deram a partir de uma super articulada 

correlação de forças por meio de uma base social de mulheres intensamente mobilizada, em 

diversos setores da sociedade, incluindo a Igreja Católica (ALVAREZ, 1994). Posteriormente, 

na década de 1980, nos períodos de abertura política e redemocratização, há relação com a 

incorporação de quadros importantes do movimento de mulheres na política partidária. 

Houveram também pressões internacionais pela participação das mulheres na política, através 

do voto e da igualdade jurídica. Essas pressões internacionais se deram por meio de 

conferências da ONU e convenções internacionais, como a CEDAW e a Convenção de Belém 

do Pará que instituíram tratados em que o Brasil foi signatário e, posteriormente, inspiraram 

políticas públicas no país, como a Lei Maria da Penha. 

Importante observar que a organização do movimento de mulheres no Brasil no período 

de redemocratização, que culmina no Lobby do Batom4, está intimamente ligada ao momento 

da Ditadura Militar no Brasil (ALVAREZ, 1994). Em um contexto histórico muito específico 

de um regime ditatorial, autoritário, mulheres de múltiplas origens se organizaram em 

diversas frentes de combate às opressões vigentes: perseguições políticas, falta de 

infraestrutura referentes a saneamento básico, educação, eletricidade, além, é claro, das 

diferenças de gênero na sociedade brasileira.  

O período conhecido como “milagre econômico” da ditadura militar, ocorrido entre os 

anos de 1968 e 1973, coincidindo em sua maior parte com o governo de Garrastazu Médici, 

representou um período de crescimento econômico (o Brasil crescia cerca de 11% ao ano), 

aumento do PIB, estabilização da inflação abaixo dos 20%, aumento de empregos ligados 

principalmente ao crescimento da indústria automobilística5.  

De fato, houve um momento de crescimento econômico, mas é importante salientar que 

não atingia as parcelas mais necessitadas da população brasileira dos anos setenta, que sofria 

com altos níveis de pobreza e miséria. Além disso, Médici promoveu o arrocho salarial, 

permitindo acumulação das grandes empresas e bancos, promovendo o aumento das 

desigualdades devido, entre outros motivos, à concentração de renda. Médici também foi o 

                                                
4 O Lobby do Batom foi o movimento de mulheres atuando no período da Constituinte com as demandas das 

mulheres brasileiras através do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM). O CNDM realizou a 

campanha nacional “Constituinte Pra Valer Tem que Ter a Palavra de Mulher”. No total, 80% das demandas do 

Lobby do Batom foram incorporadas na Constituição de 88. Ficaram excluídas as questões referentes aos direitos 
sexuais e reprodutivos, em especial o aborto. 
5 Cf: Revista Caros Amigos, da Coleções Caros Amigos - A ditadura Militar no Brasil: Fascículo: governo 

Médici - O “Milagre; 2007”. 
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responsável por endurecer o regime institucionalizando a tortura para combater o “perigo do 

comunismo”.  

Visto essa conjuntura de concentração de renda ao invés de sua distribuição em um 

período de crescimento econômico e endurecimento do regime ditatorial, como dito 

anteriormente, mulheres se organizaram em diferentes frentes, com diferentes demandas. Esse 

foi um momento de crescente participação de mulheres em associações de bairro e paróquias 

da Igreja Católica, como também de organização de mulheres trabalhadoras em sindicatos, de 

estudantes militantes em organizações de esquerda, além do movimento pela anistia liderado 

por mães e cônjuges de perseguidos pelo regime. Sônia E. Alvarez chama esses movimentos, 

não só o de anistia, mas também aqueles ligados à busca por melhores condições de saúde, 

educação e saneamento, de “maternidade militante”.  

Las mujeres pobres y de clase obrera empezaron a organizarse en torno a sus 

necesidades de supervivencia inmediatas. En consonancia con sus roles socialmente 

adscritos "esposas, madres y cuidadoras" de la familia y la comunidad, las mujeres 
de las clases populares estuvieron dentro de los primeros en protestar contra las 

políticas sociales y económicas regresivas del régimen autoritario. Se organizaron 

contra el alto costo de la vida, exigieron escuelas adecuadas, guarderías, agua 

potable, alcantarillado, electrificación y otras necesidades de infraestructura urbana 

y clamaron por su derecho de alimentar adecuadamente a sus familiares, educar a 

sus hijos y ofrecerles una vida decente. Los clubes comunitarios de madres sirvieron 

de base organizativa para varios movimientos políticos que se expandieron a 

campañas políticas en las ciudades e incluso a nivel nacional. Lo que he denominado 

"maternidad militante" proveyó el referente de movilización para em Movimento de 

Amnistía Femenino, el Movimiento del Costo de Vida y el Movimiento de 

Guarderías durante los años setenta y ochenta. (ALVAREZ, 1994, p. 230) 

 

Alvarez indica que essa participação de mulheres em movimentos sociais e clubes de 

mães fez com que elas, a partir do protagonismo conquistado nessas organizações, 

repensassem seus papéis no âmbito privado (do casamento e da família), do trabalho, como 

também nas paróquias. Esta ligação da organização de mulheres com a Igreja Católica 

fomentou um movimento de “uma extensa base de massas que não se encontrou em outros 

países da América Latina” (ALVAREZ, 1994, p. 231).  

Jacqueline Pitanguy, em conferência que resultou no livro Redistribuição, 

reconhecimento e representação: diálogos sobre desigualdade de gênero, produzido pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em 2008, fala sobre a solidariedade que 

fundamentava o sistema de organização das mulheres neste período de meados da década de 

1970: 

Nesse período de construção do feminismo como movimento político, do ponto de 

vista de sua organicidade, diria que a base organizacional se assentava na 

solidariedade. A solidariedade entre as mulheres que projetavam uma identidade 

coletiva comum. Essa ideia de uma identidade coletiva comum foi fundamental 

como elemento estruturante do movimento. E a identidade coletiva comum era 
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estruturada em função da questão da discriminação. A mulher ainda era, nas leis e na 

vida, uma cidadã de segunda categoria no Brasil. O movimento feminista 

questionava os alicerces culturais nos quais se apoiava esta desvalorização do 

feminino, a sua expressão em leis, em práticas, em linguagens simbólicas; 

questionava essa desigualdade que permeava as relações entre homens e mulheres 

no nosso país, que eram naturalizadas por uma série de valores e crenças. 

(PITANGUY, 2008, p. 19) 
 

Alvarez indica três fatores como substanciais para o nascimento e aprofundamento do 

movimento feminista brasileiro. Primeiro, a crescente organização de mulheres em 

associações de bairros e paróquias; segundo, a articulação da esquerda militante contra o 

governo ditatorial; terceiro, a liberação política em meados dos anos 70 ocorrida pós-milagre 

econômico no governo de Ernesto Geisel.  

A liberação política se dá a partir de uma série de fatores ligados ao fim do combate ao 

“perigo do comunismo” no país, o que justificava o estado de exceção e perseguição de 

líderes políticos de esquerda, principalmente aqueles ligados à luta armada. Com a eliminação 

do “perigo do comunismo”, relacionado às mortes, desaparecimentos e prisões de seus 

principais líderes, as justificativas do Estado começam a cessar e abrir espaço para um 

processo de abertura política. 

3.2 Disputas feministas a nível global 

Os anos 1970 inauguraram um período de fortes mobilizações internacionais a favor das 

mulheres, promovidas em especial pela Organização das Nações Unidas (ONU).  A ONU 

declara 1975 como o Ano Internacional da Mulher, a década da mulher (1976-1985) e em 

1979 acontece a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 

a Mulher (CEDAW). Esse processo de internacionalização do movimento de mulheres está 

intimamente ligado a movimentações provenientes dos anos 1960 e 1970, não só no escopo 

do movimento de mulheres, mas também ao momento de efervescência política da época. 

Neste sentido, Maria Angélica Breda Fontão afirma em sua monografia que: 

Vivia-se um contexto de intensa efervescência política e cultural (ABREU, 2010, 

p.30) com os movimentos de libertação nacional e descolonização na África e Ásia; 

os movimentos de guerrilha na América Latina e a revolução cubana; a guerra do 

Vietnã; Maio de 68; além do surgimento de inúmeros novos Estados nacionais e o 

fortalecimento da luta contra a discriminação racial e pelos direitos das minorias 

(COSTA, 1997, p.42-43). Esses eventos marcaram importantes transformações na 

política internacional da época e influenciaram direta e indiretamente o próprio 
movimento feminista. (FONTÃO, 2011, ps. 10 e 11) 

 

Sobre esse processo, Silvia Federici vai chamá-lo de “colonização do movimento 

feminista”. Para Federici, essa colonização está intimamente ligada à crise do capitalismo dos 

anos 70, aos movimentos anticoloniais, à luta por direitos civis dos negros nos Estados 
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Unidos e, claro, aos crescentes movimentos de mulheres ao redor no mundo, que tinham um 

forte caráter antissistêmico. Atentos à necessidade de “domesticação” desses movimentos, 

mas aqui falaremos em especial do movimento de mulheres, a ONU cria uma forte agenda 

pelos direitos das mulheres, que Federici vai dizer que na verdade trata-se da inserção das 

mulheres na economia neoliberal para corresponder às demandas do capital internacional. 

(...) a intervenção da ONU limitou o potencial revolucionário desses movimentos, 

assegurando que suas agendas fossem adaptadas aos objetivos do capital 

internacional e das instituições que o sustentam. Ao contrário da crença popular de 

que o feminismo patrocinado pela ONU serviu para a causa da libertação feminina, 

eu me inclino a pensar que o “feminismo global” despolitizou o movimento de 

mulheres, debilitando a preciosa autonomia de outrora e contribuindo para 

desarticular as mulheres frente à expansão das relações capitalistas. (FEDERICI, 

2019, p. 238) 

 

Federici aponta que há três motivações centrais que levaram a Organização das Nações 

Unidas a se reposicionar e promover a “despatriarcalização de toda estrutura do poder político 

internacional” (FEDERICI, 2019, p. 239). Dentre elas estão a já citada necessidade de 

domesticação de um movimento a nível internacional de mulheres cada vez mais latente; o 

entendimento de que mulheres não aceitariam mais a mediação de homens assalariados para 

manutenção de suas vidas e de suas forças produtivas e reprodutivas; e, por fim, a resposta à 

crise capitalista dos anos 70 - “uma contraofensiva capitalista, buscando restabelecer o 

domínio da classe capitalista sobre a classe trabalhadora e destruindo os modelos de 

organização responsáveis pela resistência à exploração” (FEDERICI, 2019, p.239). 

É certo que neste momento há uma tentativa de regulação da ONU do movimento de 

mulheres (como também de outros movimentos da época, como as lutas anticoloniais), mas 

para nós esse processo foi também benéfico. A participação do Brasil a partir da 

representação de delegadas ligadas ao movimento de mulheres nas convenções e conferências 

internacionais, promovidas ou não pela ONU, resultaram posteriormente em importantes 

políticas públicas. Por exemplo: a CEDAW e a Convenção de Belém do Pará foram 

absorvidas e traduzidas na Lei Maria da Penha, certamente o marco institucional mais 

importante no combate à violência contra as mulheres no Brasil.  

Temos, então, a hegemonia operando enquanto “um conjunto de práticas e expectativas 

sobre a totalidade da vida: nossos sentidos e distribuição de energia, nossa percepção de nós 

mesmos e nosso mundo” (WILLIAMS, 1979, p. 113). Tendo a hegemonia como ponto de 

partida para entender as disputas possíveis neste âmbito específico das relações entre os 

movimentos de mulheres e a “interferência” da ONU, é possível apreender com Williams 

sobre o processo da hegemonia, a partir da distinção entre hegemonia e ideologia, que 
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[a hegemonia] é diferente [da ideologia] em sua rejeição do equacionamento da 

consciência como o sistema formal articulado que pode ser, e habitualmente é, 

abstraído como ideologia. Não exclui, é claro, os significados, valores e crenças 

formais e articulados, que uma classe dominante desenvolve e propaga. Mas não os 

equaciona como a consciência a eles. Vê, ao contrário, as relações de domínio e 

subordinação, em suas formas como consciência prática, como efeito de saturação 

de todo o processo de vida - não só de atividade política e econômica, não só de 
atividade social manifesta, mas de toda a substância de identidade e relações vividas, 

a tal profundidade que as pressões e limites do que se pode ver, em última análise, 

como sistema econômico, político e cultural, nos parecem pressões e limites de 

simples experiência e bom senso. (WILLIAMS, 1979, p.113) 

 

 

Federici apresenta uma visão pessimista sobre a participação da ONU no movimento de 

mulheres que desconsidera o processo da hegemonia e das disputas. Apenas no final de seu 

artigo, reservando poucas linhas para a ressalva, Federici aponta que houve um importante 

intercâmbio entre mulheres globalmente. 

Cabe, no entanto, explorar um pouco mais o ponto de vista de Federici pois entendemos 

que há também um fenômeno de regulação dos movimentos de mulheres pela ONU e por 

instituições como o FMI e Banco Mundial. Porém, acreditamos que essa não é a única relação 

possível. Para nós, é preciso estabelecer os pontos de tensionamento para perceber quais 

articulações são possíveis ser feitas e desfeitas, para que seja possível observar as relações de 

poder envolvidas pois são essas disputas que nos interessam. 

Neste sentido, vale recorrer a Federici para entender alguns modos de operação da 

Organização das Nações Unidas. Segundo Federici, na instituída “década da mulher” (1976-

1985), o trabalho intenso da ONU pela despatriarcalização e pelo direito das mulheres não 

esteve nunca dissociada das necessidades do capital, principalmente das instituições que 

atuam no seio da ONU, como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a 

Organização Mundial do Comércio (OMC). As exigências do movimento de mulheres 

organizados pela ONU, já nos anos 1990, em Pequim, por concessão de crédito e posse de 

terras para as mulheres, por exemplo, não são, de fato, emancipatórias. Federici esclarece: 

Enfatizo os termos “posse” e “crédito” porque eles abrangem as reais intenções da 

ONU. “Posse” significa, na realidade, o fortalecimento da legislação da propriedade 

privada em detrimento da ocupação contínua de terra, nos lugares onde ainda 

prevaleciam as terras comunitárias (como na maior parte da África e em vastas 

regiões da América Latina - no México, por exemplo), e onde o Banco Mundial 

vinha se esforçando por instituir títulos individuais de propriedade e o mercado da 

terra, enfrentando uma enorme resistência. (...) “Crédito” refere-se a créditos rurais e 

microcréditos que tanto têm sido promovidos pelo Banco Mundial e por diversas 

organizações não governamentais desde o final dos anos 1970 como a solução para a 

pobreza no campo, levando milhões de trabalhadores rurais e pequenos empresários 
a endividamentos e a serem escravos dos bancos. (FEDERICI, 2019, ps. 246 e 247) 

 

Esta complexa situação de viés econômico abordada por Federici apresenta sim um 

forte caráter de cooptação para atender os interesses internacionais do capitalismo. Mas 
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levando em consideração o processo de hegemonia e as relações de poder, numa perspectiva 

foucaultiana, em que o poder não está centralizado, mas sim capilarizado, entendemos que 

não há apenas silenciamentos e cooptação, mas conquistas efetivas e possibilidade de 

articulação internacional de mulheres, ainda que poucas tenham conseguido participar das 

convenções. No entanto, essas poucas mulheres puderam ter acesso a uma perspectiva 

mundial da situação de mulheres, além de trocar experiências, por exemplo, sobre as 

condições das mulheres em outros países. 

Daremos destaque agora ao ano a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), que acontece em 19796, dentro do período que 

a própria ONU instituiu como a década da mulher, em que várias mobilizações aconteceram 

dentro da organização para melhorar as condições das mulheres ao redor do mundo. A 

CEDAW estabeleceu princípios, a nível internacional, sobre a eliminação da discriminação 

contra a mulher a serem adotados pelos Estados signatários da convenção. Dentre as medidas 

propostas estão as questões referentes à igualdade entre homens e mulheres por vias 

institucionais, através de modificações nas legislaturas, por exemplo.  

O artigo 2º da CEDAW, infere que os Estados-parte devem “a) consagrar, se ainda não 

o tiver feito, em suas constituições nacionais ou em outra legislação apropriada, o princípio da 

igualdade do homem e da mulher e assegurar por lei outros meios apropriados à realização 

prática desse princípio; b) adotar medidas adequadas, legislativas e de outro caráter, com as 

sanções cabíveis e que proíbam toda discriminação contra a mulher; c) estabelecer a proteção 

jurídica dos direitos da mulher numa base de igualdade com os do homem e garantir, por meio 

dos tribunais nacionais competentes e de outras instituições públicas, a proteção efetiva da 

mulher contra todo ato de discriminação; d) abster-se de incorrer em todo ato ou prática de 

discriminação contra a mulher e zelar para que as autoridades e instituições públicas atuem 

em conformidade com esta obrigação; e) tomar as medidas apropriadas para eliminar a 

discriminação contra a mulher praticada por qualquer pessoa, organização ou empresa; f) 

adotar todas as medidas adequadas, inclusive de caráter legislativo, para modificar ou 

derrogar leis, regulamentos, usos e práticas que constituam discriminação contra a mulher; g) 

derrogar todas as disposições penais nacionais que constituam discriminação contra a 

mulher.” (CEDAW, 1979, ONU MULHERES). 

                                                
6 A convenção foi adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 18 dezembro de 1979 e entrou em 

vigor em 03 setembro de 1981. O Brasil  foi signatário da CEDAW, com reservas, em março de 1981, 

posteriormente ratificado, em fevereiro de 1984, ainda com reservas. Apenas em junho de 1994 que o Brasil 

ratifica a convenção sem reservas.  
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A CEDAW, diferente da Convenção do Pará de 1994, que discutiu formas de 

eliminação da violência contra mulheres, está mais localizada na luta por direitos e equidade 

entre homens e mulheres no âmbito institucional dos Estados-Parte. Outras medidas que são 

interessantes neste âmbito em que discorremos sobre as disputas institucionais estão no artigo 

7º, que dispõe sobre a participação política efetiva da mulher através do voto, além também 

de inferir sobre a importância da participação de mulheres em políticas públicas, sendo 

também atribuída a necessidade de sua participação em “todos os planos governamentais”.  

Diz o artigo 7º da CEDAW que “Os Estados-Partes tomarão todas as medidas 

apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na vida política e pública do país e, 

em particular, garantirão, em igualdade de condições com os homens, o direito a: a) votar, em 

todas as eleições e referenda públicos e ser elegível para todos os órgãos cujos membros 

sejam objeto de eleições públicas; b) participar na formulação de políticas governamentais e 

na execução destas, e ocupar cargos públicos e exercer todas as funções públicas em todos os 

planos governamentais; c) participar em organizações e associações não-governamentais que 

se ocupem da vida pública e política do país.” 

Vê-se aqui, a partir da Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher (CEDAW), a pressão internacional pela inserção de mulheres 

enquanto cidadãs-plenas no processo de construção nacional nos seus países de origem. Silva 

Federici afirma que havia uma necessidade de também cooptar as principais dirigentes 

justamente para desenhar as ações governamentais dos seus países de origem pela 

despatriarcalização, mas inserida nos moldes do desenvolvimento do neoliberalismo. Já Sonia 

E. Alvarez entende que esse processo internacional também contribuiu para a organização do 

movimento de mulheres no Brasil.  

Estas nuevas presiones internacionales alimentaron el crecimiento del incipiente 

movimiento de mujeres en la medida que ofrecieron a las mujeres del Brasil y de 
otras partes del Tercer Mundo dos recursos claves: nuevos fondos para los proyectos 

de mujeres (incluidos los "clubes de madres" ya mencionados) y nuevos discursos 

del desarrollo sobre el género, los cuales legitimaban algunas de las reivindicaciones 

feministas que estaban surgiendo, aun dentro del contexto político autoritario del 

Brasil. (ALVAREZ, 1994, p.235) 

 

Assim, tomamos o exemplo da criação do Conselho Nacional da Mulher que, segundo 

Jacqueline Pitanguy, obedece uma diretriz da Conferência Internacional de Mulheres de 

Nairóbi, em 1985. “A ONU orientou os governos a criarem mecanismos executivos que 

realmente demonstrassem que havia esforços governamentais para o progresso da mulher” 

(PITANGUY, 2008, p.22). Pitanguy ainda afirma que o CNDM foi “um dos primeiros órgãos 



34 
 

públicos na América Latina voltados para os direitos da mulher e influenciou iniciativas 

semelhantes, especialmente nos países do Cone Sul, como a Argentina e o Chile”.  

3.3 Construção do movimento feminista e suas segmentações 

No final dos anos setenta há um aprofundamento no debate das especificidades das 

mulheres brasileiras frente ao surgimento de novas movimentação de mulheres, ficando mais 

multifacetado. As mulheres trabalhadoras organizadas em sindicatos realizam congressos e 

discutem suas reivindicações no mundo do trabalho. Mulheres negras contestam o movimento 

feminista pautando as questões referentes à raça. As mulheres lésbicas também se organizam 

pautando sexualidade.  

En resumen, a finales de los años setenta, una panoplia de movimientos sociales y 

políticos, todos opuestos a la continuación del régimen militar, empezaron a rehacer 

el mapa de la sociedad civil brasileña. Y esta movilización social y política 

generalizada tuvo consecuencias importantes para las organizaciones del 

movimiento de mujeres, a la vez que ayudó a redefinir sus demandas políticas. 

(ALVAREZ, 1994, p. 243) 

 

As discussões relacionadas a especificidades de gênero das mulheres e seus múltiplos 

contextos ganham força no final dos anos setenta, dando outro fôlego ao movimento de 

mulheres. Muitas associações de bairros passam a ter demandas ligadas, por exemplo, à 

sexualidade, direito reprodutivo e enfrentamento à violência contra a mulher.  

Mientras las organizaciones del movimiento de mujeres continuaban oponiéndose al 

régimen militar y la explotación capitalista, las feministas empezaron a centrar su 

atención en temas tales como los derechos reproductivos, la violencia contra las 

mujeres, la sexualidad, temas ignorados con demasiada frecuencia por la oposición 

dominada por los varones. (ALVAREZ, 1994, p. 243). 

 

Essa ebulição política feminista de diversos movimentos de mulheres no Brasil dos anos 

1970 fomentou a construção do Primeiro Congresso de Mulheres em São Paulo. Este 

congresso pôs em pauta a demanda de diversas mulheres dos mais variados segmentos da 

sociedade paulista. De mulheres que se organizavam nas associações de bairros àquelas 

organizadas nas paróquias da Igreja Católica, como também nos sindicatos, fomentou-se um 

extenso debate que deu origem à necessidade de construção de um documento com suas 

reivindicações.  

Ese documento resaltaba tres áreas que constituirán los ejes de las acciones 

unificadas y concertadas del movimiento para 1980: la lucha por guarderías 
financiadas con recursos públicos; la demanda de igual salario por igual trabajo; y la 

protesta contra un programa propuesto para la "Prevención del Embarazo de Alto 

Riesgo", a la par que se reivindicaban "el derecho y las condiciones sociales que 

verdaderamente permitieran a las mujeres la opción de tener o no tener hijos". 

(ALVAREZ, 1994, p.247) 

 

 



35 
 

Vale ressaltar um ponto importante sobre o Primeiro Congresso de Mulheres de São 

Paulo: surpreendendo a esquerda e setores da Igreja Católica que participavam do evento, as 

mulheres pobres da classe trabalhadora tratavam profundamente em seus relatos sobre 

questões de gêneros latentes, como violência obstétrica, aborto, problematização da 

monogamia e sexualidade.  

No Segundo Congresso de Mulheres, ocorrido no Rio de Janeiro, a multiplicidade de 

mulheres e demandas de segmentos políticos e sociais implicaram em uma disputa política 

interna intensa. Ao mesmo tempo que pautas mais progressistas eram discutidas, tópicos 

ligados aos valores tradicionais da família foram levados para vários espaços encabeçados 

pela Igreja Católica, que pregavam contra qualquer modo de contracepção que não fosse 

natural, por exemplo. Houve fissuras também dentro da esquerda feminista: havia aquelas que 

operavam pela lógica marxista ortodoxa, ignorando as especificidades das mulheres, voltando 

a discussão para o eixo da luta de classes. Em oposição, havia as feministas de esquerda 

ligadas a uma linha socialista que entendiam a importância de colocar as especificidades das 

opressões que sofriam as diversissíssimas mulheres brasileiras. 

Si bien a principios de los años setenta la izquierda brasileña había identificado dos 

clases de feminismo - uno aceptable y otro inaceptable -, las feministas socialistas 

brasileñas ahora empezaban a distinguir entre dos clases de izquierda: una aceptable, 
que reconocía la especificidad de la opresión de las mujeres y respetaba la 

autonomía organizativa del movimiento, y otra inaceptable, que subsumía la lucha 

de las mujeres dentro de la lucha de clases e intentaba manipular las organizaciones 

del movimiento de mujeres. (ALVAREZ, 1994, p. 251) 

 

Dentre as especificidades das mulheres brasileiras, passou a ser debatido um tema muito 

caro ao feminismo que segue até os dias de hoje: a violência contra a mulher. Foram criados 

grupos de apoio a mulheres vítimas de violência como o SOS Mulher, que oferecia serviços 

de assistência e assessoria para mulheres vítimas de abuso sexual.  

Essa intensa organização de mulheres nos anos setenta foi fundamental para a 

consolidação do movimento feminista brasileiro e, principalmente, para a organização das 

demandas das mulheres do País nos anos oitenta culminando em uma profunda mobilização 

política para garantias do direito das mulheres na constituinte que se desenharia naqueles 

anos.  

É a partir deste profundo processo de articulação de mulheres que são criadas as 

condições para inserção de suas demandas na política formal e, posteriormente, de 

incorporação da maioria de suas reivindicações na Constituição de 1988, a partir de um longo 

processo que se desenhou desde os anos 70, como aqui foi exposto em alguns pontos 

históricos, até as articulações políticas, como a formação do Conselho Nacional dos Direitos 
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da Mulher (CNDM), vinculado ao Estado e aos movimentos sociais, que cria em 1985 a 

campanha “Constituinte Pra Valer Tem Que Ter Palavra de Mulher”, produzindo o histórico 

documento “Carta da Mulher Brasileira aos Constituintes”, sendo parte do conhecido Lobby 

do Batom, que consegue alcançar 80% das reivindicações objetivadas.  

3.4 A redemocratização e a aproximação das mulheres a política partidária 

Os anos oitenta marcam um novo momento do movimento de mulheres do Brasil. A 

efervescência e expansão de meados dos anos setenta ganham outra face após as fissuras 

decorrentes da tentativa de aglutinação de um movimento muito plural. As fissuras também 

foram amplificadas em decorrência da abertura política, principalmente com o fim do 

bipartidarismo e a única possibilidade de associação como oposição ao regime com o MDB. 

Havia, então, outras possibilidades com o pluripartidarismo.  

Nos anos setenta, o movimento de mulheres não se associou aos elementos da política 

partidária, visto a conjuntura da época de um regime autoritário e ditatorial. No entanto, nesse 

novo momento que se desenhava a política brasileira - período de abertura política do governo 

Figueiredo -, também devido ao reconhecimento da sociedade brasileira e da classe política 

do movimento de mulheres, passa a se tornar plausível uma associação à esfera política, em 

um novo modelo de organização e articulação, objetivando subir no patamar de negociações e 

implementações das demandas das mulheres.  

Logo os quadros do movimento feminista passaram a pleitear espaço nos partidos 

políticos de oposição ao regime, o que antes era cargo apenas do MDB e passa a ter novos 

agentes, como o recém-criado Partido dos Trabalhadores (PT). Muitos quadros feministas se 

associam ao PMDB (ex-MDB) por acharem que era um partido estratégico, com uma ação 

política mais ramificada. 

Essa rearticulação do movimento de mulheres, associado, agora, à esfera política, tem 

positivas e sérias consequências que culminam na conquista de 80% das demandas de 

mulheres na Constituição de 88. Em São Paulo, após a vitória na eleição estadual para o 

PMDB (antigo MDB), cria-se o Conselho Estadual da Condição Feminina em 1983. As 

lideranças do Conselho estavam ligadas tanto ao poder estatal, quanto a membros de 

movimentos sociais de mulheres. A criação do Conselho está intimamente ligada às relações 

feitas com os quadros feministas que chegam ao PMDB, além das demandas do movimento 

de mulheres. Mas havia tensões sobre o CECF, como explicita Cecília MacDowell Santos, no 

artigo Da Delegacia da Mulher à Lei Maria da Penha: Lutas feministas e políticas públicas 

sobre violência contra mulheres no Brasil: 
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Em São Paulo, o CECF contava com representantes dos movimentos feministas e de 

mulheres, além de representantes das secretarias do Estado. O apoio das feministas 

ao CECF não era unânime e passava por divisões ideológicas a respeito da relação 

entre os movimentos de mulheres, os partidos políticos e o Estado. (SANTOS, 2008, 

p. 7) 

 

É neste período, que o então secretário de Justiça do estado de São Paulo, Michel 

Temer, cria a Delegacia da Mulher, um marco institucional importante no que se refere a 

ações de políticas públicas para mulheres e no combate à violência contra a mulher. Veremos 

mais à frente as implicações dessa ação específica.  

Inspiradas no Conselho Estadual da Condição Feminina de São Paulo, as administrações 

de outros estados e municípios criam conselhos de mulheres. Em São Paulo, o CECF se 

tornou um órgão permanente do governo do estado em 1986.  Há algumas tensões sobre as 

funções desses conselhos de mulheres. Sonia E. Alvarez aponta que mesmo que em alguns 

casos os conselhos tenham funcionado como vitrines políticas para políticos homens, foram 

pontos cruciais na organização do movimento de mulheres e na chegada de suas demandas à 

esfera política.  

Aunque en algunos casos estos consejos se crearon como vitrinas políticas para 

fortalecer el apoyo a políticos hombres, en otros representaron concesiones legítimas 

a las organizaciones del movimiento de mujeres que habían logrado acceso al 

proceso de formulación de políticas estatales a través de los consejos. Estas 

incursiones feministas de "transición" en la política formal fueron muy importantes 

para el éxito relativo que tuvieron las políticas del movimiento en la segunda mitad 

de los años ochenta. Entre 1985-1988, estos fueron los puntos de entrada al Estado y 

la sociedad política utilizados por las feministas para promover nuevas políticas. 

(ALVAREZ, 1994, p. 263) 
 

Em 1985, José Sarney (PMDB), o primeiro presidente civil após vinte e um anos de 

ditadura militar, toma posse. José Sarney era vice de Tancredo Neves, que morreu antes de 

assumir o posto. No primeiro ano do governo de José Sarney, ainda em 1985, é criado o 

Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres. 

A criação do CNDM não é pacífica entre o movimento de mulheres. Ao mesmo tempo 

em que mulheres enxergaram a proposta como uma possibilidade nova de articulação, um 

novo momento do movimento de mulheres na política brasileira, outras viram nesse processo 

um perigo de cooptação por parte do Estado, o que feriria a autonomia do movimento 

(SHUMAHER; VARGAS, 1993). Além disso, questionava-se a participação em um governo 

eleito indiretamente e a proposição do Conselho ser criado a partir de um decreto-lei e não a 

partir de um projeto de lei. 

"É no VII Encontro Nacional Feminista, ocorrido em Belo Horizonte em 1985, que 

essa discussão ganha dimensões nacionais e o circo pega fogo diante da proposta de 

criação do Conselho Nacional de Direitos da Mulher - CNDM. Algumas feministas 

presentes ao Encontro buscavam o apoio do conjunto do movimento para esta 

proposta. Outras, naquele momento, criticando a atuação dos conselhos existentes, 
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vislumbravam nela uma grande ameaça a autonomia do movimento. As teias do 

poder apareciam como uma intricada rede repleta de obscuras e malignas intenções. 

O "Estado" e o "sistema" se mostravam como grandes entidades alheias a nossa 

existência. (...) A proposta apresentada foi repudiada quanto a sua forma (decreto-

lei) e quanto ao processo (anti-democrático). (SHUMAHER; VARGAS, 1993, p. 

353 e 354) 

 

O CNDM foi aprovado pelo VII Encontro Nacional Feminista. Em contrapartida, as 

feministas insatisfeitas elaboraram um documento chamado Carta de B.H. com críticas, 

recomendações e exigências à respeito da criação do Conselho Nacional da Mulher.  

No artigo Lugar no Governo: álibi ou conquista?, das pesquisadoras Maria Aparecida 

Shumaher e Elisabeth Vargas, que discute a formulação do CNDM e as disputas internas 

dentro do movimento de mulheres para sua criação, é destacado alguns trechos da Carta de 

B.H.. Entre os alertas das feministas contrárias à criação do CNDM, estava a possibilidade de 

obtenção de vantagens a partir dos órgãos governamentais, o medo de cooptação e 

esvaziamento do discurso feminista e a inferência de que a vanguarda do movimento era 

garantida por seu caráter de independência.  

Entre as exigências, o CNDM deveria ser criado mediante projeto de lei, garantindo 

assim participação popular; deveria ter orçamento próprio, assumir a identidade de luta contra 

a discriminação e a opressão da mulher, sendo que a parlamentar que tivesse cargo no 

conselho deveria licenciar-se de seu mandato; o Conselho também teria que, por função, 

viabilizar a participação do movimento de mulheres na elaboração, execução e 

acompanhamento das políticas desenvolvidas pelo CNDM. Apesar da exigência pela 

participação do movimento de mulheres no Conselho, as feministas defenderam que o 

Conselho jamais poderia representar o movimento de mulheres ou substituí-lo. Por  fim, o 

documento exigiu que a composição do Conselho fosse baseada na trajetória feminista das 

participantes. 

Em agosto de 1985 é, enfim, criado o Conselho Nacional da Mulher, que torna-se 

responsável pela maior articulação política do período pela conquista dos direitos das 

mulheres. Em seu primeiro ano, cria a campanha “Constituinte pra valer tem que ter palavra 

de mulher!”, que visava levar as reivindicações do movimento de mulheres para a Assembleia 

Nacional Constituinte.  

Jacqueline Pitanguy, que foi presidente do CNDM, conta no já citado livro do Ipea 

sobre a execução da campanha Mulher e Constituinte, pelo CNDM, mas em profunda 

articulação com os movimentos de base e a mídia. Segundo Pitanguy, o Conselho ainda 

possibilitou que homens e mulheres pudessem dar sugestões através de uma caixa postal. 

Depois, foram filtradas as sugestões com viabilidade jurídica para que pudessem entrar na 
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plataforma, configurando assim certa participação popular no processo, além das proposições 

das técnicas e técnicos e conselheiras do CNDM. Além disso, o CNDM iniciou uma profunda 

articulação no Congresso Nacional e com os movimentos de mulheres, que possibilitou a 

elaboração da Carta das mulheres brasileiras aos constituintes.  

No CNDM, iniciamos também um trabalho cotidiano de presença no Congresso 

Nacional, de articulação com os movimentos de mulheres, de articulação com os 

outros conselhos estaduais - que, nessa época, já haviam surgido em outros estados 

além de São Paulo e Minas Gerais -, com conselhos municipais e com mulheres 

filiadas a sindicatos, associações profissionais, universidades, associações de 

trabalhadoras domésticas e sindicatos de trabalhadoras rurais e de metalúrgicas. Foi 

uma articulação extremamente rica, indo além de grupos e organizações feministas 

com os quais também trabalhávamos diretamente. (PITANGUY, 2008, p.23) 

 

A Carta das mulheres brasileiras aos constituintes estabelece princípios gerais para 

orientar os constituintes na formulação de políticas com a perspectiva de gênero, ainda que o 

termo não tenha sido incluído. Divide-se em princípios gerais e reivindicações específicas. As 

reivindicações específicas tratam do âmbito da família, trabalho, saúde, educação e cultura, 

violência e questões nacionais e internacionais.  

Percebe-se na carta importantes bandeiras de luta incorporadas, como a igualdade entre 

os cônjuges, salário igual para funções iguais, o asseguramento de creches; estabelece-se 

também exigências para as mulheres rurais, a criação do Sistema Único de Saúde, com 

especificidades para mulheres, como especificado no segundo tópico referente à saúde que 

diz: "Garantia de assistência integral à saúde da mulher em todas as fases da sua vida, 

independente de sua condição biológica de procriadora, através de programas governamentais 

discutidos, implementados e controlados com a participação das mulheres". Além disso, 

coloca como dever do Estado a garantia de meios gratuitos de métodos contraceptivos.  

Sobre a violência, destacamos alguns pontos estabelecidos pela Carta: 

● Consideração do crime sexual como "crime contra a pessoa" e não como "crime contra 

os costumes", independente de sexo, orientação sexual, raça, idade, credo religioso, 

ocupação, condição física ou mental ou convicção política 

● Considerar como estupro qualquer ato ou relação sexual forçada, independente do 

relacionamento do agressor com a vítima, de ser esta última virgem ou não e do local 

que ocorra.  

● Será eliminada da lei a expressão "mulher honesta" 

● Será garantida pelo Estado a assistência médica, jurídica, social e psicológica a todas 

as vítimas de violência. 

●  Será retirado da lei o crime de adultério 
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● Será responsabilidade do Estado a criação e manutenção de albergues para mulheres 

ameaçadas de morte, bem como o auxílio à sua subsistência e de seus filhos.  

● A mulher terá plena autonomia para registrar queixas, independente das autorização 

do marido 

● Criação de Delegacias Especializadas no atendimento à mulher em todos os 

municípios do país, mesmo naqueles nos quais não se disponha de uma delegada 

mulher.  

Segundo Jacqueline Pitanguy, a Carta das mulheres brasileiras aos constituintes foi 

aprovada em Plenário em 1987 e entregue pelas conselheiras a Ulysses Guimarães, presidente 

do Congresso Nacional à época. Também foi entregue em todas as assembleias estaduais do 

país, marcando o compromisso nacional da iniciativa. Pitanguy acrescenta que: 

Ao mesmo tempo, iniciávamos nosso trabalho de advocacy dentro do Congresso 

Nacional. Durante este processo, o conselho enviou mais de cem propostas, entre 

emendas substitutivas e constitutivas, à Assembleia Constituinte. Visitávamos 
diariamente o Congresso, conversávamos com os líderes dos partidos, com 

deputados e senadores e com seus assessores. Organizações de mulheres as mais 

diversas nos acompanhavam nestas peregrinações ao Congresso. A maior parte das 

nossas reivindicações foi incluída na nova Constituição. (PITANGUY, 2008, p. 24) 

 

É neste momento que é instituído o começo do chamado Lobby do Batom.  No artigo A 

influência do "Lobby do Batom" na construção da Constituição Federativa de 1988, Liandra 

Lima Carvalho aponta que somente 5,7% da assembleia legislativa era composta de mulheres, 

número que representava um total de 26 deputadas. Além disso, havia pouca interlocução 

entre as deputadas e o movimento feminista. Apenas uma delas, Moema Santiago, era 

associada ao movimento. Vendo esta dificuldade, as conselheiras do CNDM começam a 

articulação  entre o movimento de mulheres e o Congresso Nacional para a absorvição da 

Carta das mulheres brasileiras aos constituintes pela Constituição Federal de 1988, para que 

fosse ratificado o direitos das mulheres na elaboração da Carta Magna. 

O resultado dessa articulação foi de 80% das proposições absorvidas, ficando de fora as 

demandas dos direitos sexuais e reprodutivos, principalmente ligadas ao direito de 

abortamento pelas mulheres. 

 

4. MULHERES SOBREVIVENTES: “NÓS COMBINAMOS DE NÃO 

MORRER” 

 
Feridas no corpo podem ser tratadas com êxito num grande número de casos. Feridas 

na alma, podem, igualmente, ser tratadas. Todavia, as probabilidades de sucesso em 
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termos de cura, são muito reduzidas e, em grande parte dos casos, não se obtém 

nenhum êxito. (SAFFIOTI, 2015, p.19)  

 

É inquestionável: a violência contra as mulheres se traduz em dados alarmantes. Em 

2018 foram registrados 4.2547 assassinatos cometidos contra mulheres no Brasil, número que 

representa aproximadamente 11 homicídios femininos por dia. Desses assassinatos, 1.173 

foram crimes de ódio motivados pela condição de gênero: feminicídio.   

Se comparado com 2017, ano em que foi registrado 4.558 homicídios contra mulheres, 

houve uma redução nos assassinatos em 2018. O número de feminicídios, porém, aumentou 

12%, de 1.047 para 1.173. O estado brasileiro com maiores ocorrências do crime é o Acre: 

são 3,2 casos a cada 100 mil mulheres.  

A violência contra a mulher representa uma agressão aos direitos humanos, tolhe suas 

liberdades individuais, interdita suas vidas enquanto cidadãs.  

Por meio da pesquisa Visível e Invisível - A vitimização de Mulheres no Brasil 2ª 

Edição, realizada pelo Datafolha e Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é possível 

visualizar que 536 mulheres foram vítimas de agressões físicas a cada hora em 2018; 4,6 

milhões de mulheres foram tocadas ou agredidas fisicamente. Além disso, 1,7 milhão de 

mulheres foram ameaçadas com faca ou arma de fogo. E ainda 1,6 milhão sofreram 

espancamento ou tentativa de estrangulamento. O número representa 3 por minuto.  

Não é o objetivo deste trabalho fadar a vida das mulheres ao conformismo pessimista de 

que o que cabe a suas vidas são situações violentas. Ao contrário, aqui tentaremos falar sobre 

as disputas que envolvem o Estado e as demandas das mulheres. Tentamos mais adiante 

articular que há instrumentos do Estado e pressões sociais que sim ajudam e atuam na 

tentativa de proteger e trazer discussões pertinentes para as mulheres.  

São as disputas que nos interessam, as formas como podemos desarticular o sexismo, 

rearticular contextos de conquistas de direitos, repensar a que feminismos podemos recorrer 

como forma realmente emergente de mudança. Nada é estático. Assim como nada está 

postulado ou unívoco. Há conformações, incorporações e cumplicidades. Entendendo elas, 

podemos analisar e propor mudanças efetivas, além de também ter em mente a crítica e o 

reconhecimento das conquistas. 

No entanto, ocorrem alguns questionamentos que consideramos importante para este 

trabalho: por que tantas mulheres passam por situações violentas com homens? Seria 

                                                
7 Cf: Infográficos do Portal Agência Patrícia Galvão: Violência contra a mulher em dados. Disponível 

em:https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia-em-dados/. Acesso: 06/11/2019. 

https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia-em-dados/
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invariavelmente seus destinos virar apontamentos estatísticos? Até que ponto somos vítimas e 

até que ponto somos cúmplices do machismo, que também opera a partir da violência? 

4.1 O corpo é político: relações de poder e violência de gênero 

Considerando-se a contribuição do feminismo radical dos anos 70, parte-se do princípio 

de que “o corpo é político”, portanto compreendemos que, se político é, perpassa por relações 

de poder. 

 Mais que isso: o poder, neste caso, está atrelado a intensos processos de conformação e 

incorporação de elementos culturais imbricados em um processo hegemônico determinado, 

em que há, como Raymond Williams deixa claro ao interpretar o pensamento de Gramsci, 

“limites e pressões”. O que está em jogo aqui, principalmente, é compreender quais as 

dinâmicas de poder em que a violência contra as mulheres opera.  

Com base em dados coletados no site da Agência Patrícia Galvão, do Instituto Patrícia 

Galvão, organização feminista referência no debate público nos “campos dos direitos das 

mulheres e da comunicação”, é possível fazer algumas constatações sobre como a vio lência 

contra a mulher pode também funcionar enquanto instrumento de dominação.  

Neste sentido, vale colocar outros dados do cronômetro de violência do dossiê da 

Agência Patrícia Galvão. Segundo o instrumento, uma mulher é vítima de estupro a cada 9 

minutos; três mulheres são vítimas de feminicídio a cada um dia, uma pessoa trans ou gênero-

diversa é assassinada a cada dois dias e uma mulher registra agressão sob a Lei Maria da 

Penha a cada 2 minutos.  

De acordo com informações do O Poder Judiciário na Aplicação da Lei Maria da 

Penha, os tribunais de todo país registraram 13.825 casos de feminicídio em 2017. As 

sentenças proferidas contabilizaram 4.829. 

Cecília MacDowell Santos e Wânia Pasinato Izumino, no artigo Violência contra as 

Mulheres e Violência de Gênero: Notas sobre Estudos Feministas no Brasil, fazem um 

resgate sobre as principais teorias feministas a respeito da violência contra a mulher. Dentre 

as pesquisadoras relacionadas por Santos e Izumino, estão as brasileiras Marilena Chauí, 

Heleieth Saffiotti, Maria Amélia de Azevedo e Maria Filomena Gregori. Essas autoras 

produziram estudos com percepções distintas sobre a violência contra a mulher.  

Segundo Santos e Izumino, Chauí parte do princípio que a violência contra a mulher 

acontece sob a dominação masculina e é produzida e reproduzida por homens e mulheres. 

Chauí também coloca o ponto de que mulheres também são cúmplices de ações violentas. 

Heleieth Saffiotti trata a violência contra a mulher em uma perspectiva feminista marxista em 
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que o patriarcado é um sistema de exploração-dominação, associado ao sistema capitalista. 

Saffiotti, diferente de Chauí, aponta que as mulheres em situação de violência são forçadas a 

ceder porque não tem poder para permitir.  

Maria Amélia Teles de Azevedo vai na mesma linha de Chauí ao propor que violência 

contra a mulher é exercida a partir de relações de dominância e subalternidade, no entanto, 

Azevedo tem uma percepção parecida com a de Saffiotti ao entender a relação de violência 

contra as mulheres a partir de uma relação direta com o patriarcado capitalista. Para Azevedo, 

a violência contra a mulher se dá por fatores condicionantes e precipitantes. Os fatores 

condicionantes estão relacionados à sociedade patriarcal capitalista, já os fatores precipitantes 

são gerados por situações do cotidiano familiar, como o uso de álcool e drogas ilícitas. 

Em 1990, Maria Filomena Gregori escreve o livro Cenas e Queixas a partir de sua 

experiência no SOS-Mulher de São Paulo. Gregori relativiza a dominação-vitimização. 

Observa que as mulheres atendidas pelo SOS-Mulher não queriam necessariamente a 

separação de seus parceiros - para a autora, elas não seriam dominadas pelos homens. A 

violência, então não opera a partir de uma imposição de poder, mas de uma forma de 

comunicação entre os pares.  

Aproveitando as contribuições das feministas brasileiras que trataram sobre as mulheres 

em situação de violência, Santos e Izumino entendem que a violência contra as mulheres não 

deve ser centralizada apenas na figura do homem opressor. O patriarcado, para as autoras, não 

é suficiente para explicar o papel que as mulheres em situação de violência vêm tendo. Elas 

defendem, portanto 

uma abordagem da violência contra as mulheres como uma relação de poder, 

entendendo-se o poder não de forma absoluta e estática, exercido via de regra pelo 

homem sobre a mulher, como quer-nos fazer a crer a abordagem da dominação 

patriarcal, senão de forma dinâmica e relacional, exercido tanto por homens como 

por mulheres, ainda que de forma desigual. (IZUMINO; SANTOS, 2005, p.  
158) 

 

Esta noção de violência contra a mulher para as autoras devem estar associada a outras 

categorias de análise presentes no contexto brasileiro, para além do gênero. É preciso 

compreender os papéis sociais de homens e mulheres relacionados e interconectados com os 

contextos pois ambos “legitimam a violência”.  

Nesse sentido, é importante que se estude como a construção social tanto da 

feminilidade quanto da masculinidade está conectada e relacionada com o fenômeno 

da violência. Além disso, seja em situações de violência conjugal ou de outras 

formas de violência contra as mulheres - tais como violência policial contra 

prostitutas, violência contra as mulheres negras e violência contra lésbicas -, as 

práticas de violência e as respostas dadas pelos agentes do Estado e por diferentes 

grupos sociais podem estar relacionadas não apenas a questões de gênero, como 
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também de classe social, raça/etnia e orientação sexual, entre outras categorias 

socialmente construídas. (IZUMINO; SANTOS, 2005, p. 159)  

 

Maria Amélia Almeida Teles e Mônica de Melo defendem que a  violência contra a 

mulher é uma forma de violação aos direitos humanos, agindo para cercear as “liberdades 

essenciais”, além de ferir a autonomia das mulheres, oprimindo sua liberdade de expressão e 

de desejos individuais. A violência contra a mulher, portanto 

É uma forma de tortura que, embora não seja praticada diretamente por agentes do 

Estado, é reconhecida como violação dos direitos humanos desde a Conferência 

Mundial de Direitos Humanos realizada em Viena (Áustria) em 1993, isso porque 

cabe ao Estado garantir a segurança pública, inclusive da população feminina. É um 
fenômeno que atinge mulheres de diferentes classes sociais, grupos étnicos, posições 

econômicas e profissionais.” (TELES; DE MELO, 2002, p. 23).  
Entendemos, a partir das autoras já mencionadas, em especial Izumino e Santos, que o 

patriarcado não é suficiente para explicar as relações de violência de gênero. No entanto, 

partimos do princípio de que em uma sociedade sexista, o patriarcado é presente e, portanto, 

cabe também estabelecer uma noção de patriarcado para nortear o presente trabalho. No artigo 

A cultura do estupro e os novos bárbaros do patriarcado de Carla Cristina Garcia para a 

coletânea “Estupro: uma perspectiva de gênero, interseccionalidade e interdisciplinaridade”, 

Garcia discorre sobre a cultura do estupro na sociedade como uma forma de severa violência 

no âmbito social, que não é apenas física e sexual, mas simbólica.  

A autora começa o artigo trazendo o momento em que esta ideia surgiu. No início dos 

anos 1970, feministas norte-americanas compreenderam que formações culturais como filmes, 

livros, textos veiculados na sociedade culpabilizavam as mulheres pelos estupros sofridos. 

Além de valores culturais que fomentavam a cultura do estupro, havia ainda aspectos 

jurídicos que influenciavam na culpabilização das vítimas.   

Para a autora e para as feministas do período, "pretendia-se conceituar e criticar o 

ambiente cultural em que leis, normas, valores e práticas favoreciam a violência sexual contra 

as mulheres"(GARCIA, 2018). Neste contexto, Garcia utiliza a compreensão de Gerda Lerner 

sobre o conceito de patriarcado, enquanto projeto de poder e dominação masculina. Lerner 

define o patriarcado como:  

A manifestação e a institucionalização do domínio masculino sobre as mulheres e as 

crianças na família e a extensão do domínio masculino sobre as mulheres na 
sociedade em geral. O patriarcado implica, que os homens ocupem o poder em todas 

as instituições importantes da sociedade e que as mulheres não tenham acesso a esse 

poder. Não implica que as mulheres sejam totalmente impotentes ou totalmente 

privadas de direitos, influências e recursos. (LERNER apud GARCIA, 2018, 

posição.372)  
 

Retomando a discussão de violência de gênero exercida pelas pessoas e instituições da 

sociedade, a pesquisadora Eva Blay afirma que os homicídios por questões de gênero 
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(feminicídio), fazem parte do imaginário brasileiro. A pesquisadora apresenta essa 

conformação presente nas literaturas históricas, jurídicas, sociológicas. Além de registros em 

revistas, reportagens em jornais e na música popular.  

Blay afirma que a noção de que a mulher é propriedade do homem foi perpetuada no 

Brasil desde o Império à República.  

No Brasil, sob o pretexto do adultério, o assassinato de mulheres era legítimo antes 

da República. (...) O Código Criminal de 1830 atenuava o homicídio praticado pelo 

marido quando houvesse adultério. Observa-se que, se o marido mantivesse relação 

constante com outra mulher, esta situação constituía concubinato e não adultério. 

Posteriormente, o Código Civil (1916) alterou estas disposições considerando o 

adultério de ambos os cônjuges razão para desquite. (BLAY, 2003, p. 1)  
 

Blay também aponta que as pressões de mulheres, exemplificando com o caso Ângela 

Diniz8, impulsionou campanhas contra a violência como a "Quem ama não mata" 

modificando posteriormente estruturas como as leis e, de certo modo, disputaram o 

imaginário brasileiro no que diz respeito aos chamados crimes passionais. Blay questiona 

como os crimes de gênero continuam a ocorrer, mesmo após tantos anos de pressões 

feministas, de campanhas como "Quem ama não mata”. Ela mesma responde: 

A persistente cultura de subordinação da mulher ao homem de quem ela é 

considerada uma inalienável e eterna propriedade; uma recorrentes dramatização 

romântica do amor passional, sobretudo na televisão e no rádio, em que realidade e 
imaginário se retro-alimentam; na facilidade com que os procedimentos judiciais 

permitem a fuga dos réus; na pouca importância que as instituições do Estado dão à 

denúncia e ao julgamento dos crimes contra as mulheres e meninas. (BLAY, 2003, 

p.10)  
 

Partimos do princípio de que as relações de poder não são estáticas, mas dinâmicas, e de 

que mulheres em situação de violência não são sempre apenas vítimas sem poder de reação. 

Sobre esta questão específica, Santos e Izumino falam sobre as pesquisas das Delegacias da 

Mulher em São Paulo, em que as denúncias têm aumentado, o que representa que mulheres 

têm capacidade de reação às violências sofridas. Ou seja, mulheres estão em outro jogo de 

poder que não é unívoco, estático e masculino. Por isso, segundo as autoras, “quando se 

define violência de gênero como uma relação de dominação patriarcal, o poder das partes 

segue sendo concebido como algo estático” (IZUMINO; SANTOS, 2005, p. 157). 

Neste sentido, entendemos que, embora mulheres não sejam necessariamente coniventes 

às ações que conformam o processo hegemônico do patriarcado, há capacidade de reação no 

jogo de poder dinâmico das relações de gênero. Assim como também há mulheres com 

posturas sexistas e que agem de acordo com o poder patriarcal em suas casas ao, por exemplo, 

                                                
8 Ângela Maria Fernandes Diniz foi uma socialite brasileira assassinada em uma casa na Praia dos Ossos, em 

Armação dos Búzios, no estado do Rio de Janeiro, pelo seu companheiro, Doca Street. O crime foi divulgado 

massivamente nos meios de comunicação, comovendo amplamente a população brasileira. 
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agredir crianças e familiares. Bell Hooks afirma que “a violência patriarcal em casa é baseada 

na crença de que é aceitável que um indivíduo mais poderoso controle outros por meio de 

várias formas coercitivas” (HOOKS, 2019, p.95).  

Há também mulheres que agem e reproduzem as ideias que corroboram com o 

machismo presente na sociedade, nas instituições, no cotidiano e que, no geral, implica em 

ações e pensamentos não emancipatórios, mas sim favoráveis à supremacia masculina. Ou 

seja, uma situação complexa de um poder que interpela e pode ser confortável. Há mulheres 

que se beneficiam, há mulheres que ficam com as liberdades tolhidas, faz parte de uma 

totalidade de ser e de ações.  

4.2 Sobrevivendo: pressões populares e políticas públicas 

O enfrentamento à violência de gênero é certamente uma das principais lutas do 

movimento de mulheres no Brasil. A violência contra a mulher consiste no domínio pela 

coerção, tolhendo suas liberdades individuais, sendo considerada também uma forma de 

tortura (TELES; DE MELO, 2003). Neste sentido, o movimento de mulheres passou a se 

organizar no combate à violência de gênero e em prol de suas demandas, como a luta por 

creches. No que cabe ao combate a violência de gênero, alguns marcos institucionais podem 

ser aqui mencionados.  

Cecília MacDowell Santos, no artigo Da Delegacia da Mulher à Lei Maria da Penha: 

Lutas feministas e políticas públicas sobre violência contra mulheres no Brasil, coloca que os 

marcos institucionais referentes à conquista dos direitos da mulheres no Brasil são:  a criação 

das delegacias da mulher, nos anos 1980; a implantação dos Juizados Especiais Criminais 

(JECRIM’s), no anos 1990; a Lei Maria da Penha, em 2006. Nós acrescentamos a Lei do 

Feminicídio de 2015, sancionada pela presidente Dilma Rousseff do Partido dos 

Trabalhadores, primeira mulher a ocupar o cargo da presidência da República no Brasil. 

Trataremos mais extensivamente da Lei Maria da Penha e brevemente a Lei do 

Feminicídio, deixando de fora o momento de criação das Delegacias da Mulher e os Juizados 

Especiais Criminais. 

4.2.1 Lei Maria da Penha 

A Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha trata dos 

mecanismos para “coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher”, estabelecendo que 

esse tipo de violência é uma violação aos direitos humanos.  
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Nos artigos 2º e 3º são dispostos os direitos das mulheres no acesso à saúde, educação e 

lazer, independente de “classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, nível educacional, idade e 

religião” e o que é assegurado às mulheres sobre as condições para “o exercício efetivo dos 

direitos à vida”, no que concerne aos direitos básicos como saúde, segurança, alimentação, 

educação, cultura, moradia, acesso à justiça, etc.  

Segundo a Lei, é compromisso do poder público o desenvolvimento de políticas 

públicas para a garantia dos direitos humanos das mulheres "nas relações domésticas e 

familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão”.  

A Lei Maria da Penha, no capítulo I, em suas disposições gerais, estabelece no artigo 5º 

o que se configura como violência doméstica e familiar contra a mulher. Sendo assim, a 

violência doméstica e familiar contra a mulher é "ação ou omissão baseada no gênero que lhe 

cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”.  

As ações violentas são enquadradas na Lei Maria da Penha desde que aconteçam no 

âmbito da unidade doméstica, ou seja, no espaço em que circulam pessoas com ou sem 

vínculo familiar, inclusive aquelas que em que o convívio é esporádico. Também são 

enquadradas enquanto violência doméstica e familiar as ocorrências acontecidas no âmbito 

familiar ou por meio de qualquer relação íntima de afeto, independente de o agressor morar 

ou não na mesma casa que a vítima.  

No parágrafo único do artigo 5º fica estabelecido que as relações pessoais independem 

de orientação sexual.  

No artigo sexto fica esclarecido que a violência doméstica e familiar contra a mulher é 

uma violação aos direitos humanos.  

No segundo capítulo são dispostas os tipos de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, sendo eles I) violência física; II) violência psicológica; III) violência sexual; IV) 

violência patrimonial; V) violência moral. 

A Lei Maria da Penha reserva, no título III, mecanismo de assistência à mulher em 

situação de violência doméstica e familiar.  

No capítulo I do título III, são desenvolvidas as medidas integradas de prevenção.  

Estabelece que deve haver ações articuladas entre União, estados, Distrito Federal e 

municípios, sendo que por diretrizes deve-se haver a "integração operacional do Poder 

Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, 

assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação”. Versa sobre a implantação de 

atendimento policial especializado, colocando ênfase nas Delegacias da mulher.  
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Um trecho caro da Lei à nossa pesquisa dispõe sobre a "promoção e a realização de 

campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, 

voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão desta lei e dos instrumentos de 

proteção aos direitos humanos das mulheres".  

E ainda "celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de 

promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades não 

governamentais, tendo por objetivo a implementação de programas de erradicação da 

violência doméstica e familiar contra a mulher". 

No artigo 9º é posto que "A assistência à mulher em situação de violência doméstica e 

familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na 

Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema único de Saúde, no Sistema Único de 

Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, emergencialmente 

quando for o caso.  

Ainda nos termos de serviços integrados, no artigo 28 fica garantido às mulheres em 

situação de violência doméstica e familiar os “serviços de defensoria pública ou de assistência 

judiciária gratuita, nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento 

específico e humanizado”.  

Nesse sentido, fica posto que o Distrito Federal, os estados e os municípios poderão 

criar, de acordo com o limite de suas competências: 

I – centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos 

dependentes em situação de violência doméstica e familiar; 

II – casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de 

violência doméstica e familiar; 

III – delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros de perícia 

médico-legal especializados no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e 

familiar; 

IV – programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar; 

V – centros de educação e de reabilitação para os agressores. 

Ao agressor é vedada a aplicação de pena de cestas básicas ou outras penas de prestação 

pecuniária, ou mesmo a substituição da pena pelo pagamento de multa. 

4.2.2 Lei do Feminicídio 

A Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015, ou Lei do Feminicídio altera o Código Penal 

para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio e inclui o 
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feminicídio no rol dos crimes hediondos. Sendo assim, o feminicídio é uma nova qualificação 

do crime de homicídio, com o caráter de gênero incluído, ou seja, pune aqueles que matam 

mulheres por sua condição de gênero.  

 

5. CAMPANHA RESPEITA AS MINA: ANÁLISE DAS DISPUTAS 

DISCURSIVAS 

 

 

Creio que aquilo que se deve ter como referência não é grande modelo da língua e 

dos signos, mas sim da guerra e da batalha. A historicidade que nos domina e nos 

determina é belicosa e não linguística. Relações de poder, não relações de sentido. 

(FOUCAULT apud HALL, 2016, p.79) 

 

 

A campanha Respeita as Mina, da Secretaria de Políticas para as Mulheres do governo 

do Estado da Bahia (SPM-BA) será analisada aqui a partir de suas ações e demandas políticas 

e das disputas discursivas nela contidas. Esta análise será feita em uma perspectiva 

foucaultiana, em que o que aparece é importante, mas tão importante quanto o que aparece é 

também o que é silenciado e, sobretudo, as correlações de forças possíveis de mapear através 

de suas atribuições discursivas.  

Colocamo-nos aqui na tentativa de fazer e desfazer relações, entender os contextos da 

campanha, como, por exemplo, os marcos institucionais que fomentaram tanto a existência de 

uma agência estatal de políticas públicas para mulheres (APM) como a SPM-BA, quanto a 

possibilidade de feitura da campanha Respeita as Mina, em um contexto específico do estado 

da Bahia, em especial da cidade de Salvador. Nos interessa, sobretudo, entender as relações 

de poder intrincadas nos discursos que permeiam a campanha. 

A campanha Respeita as Mina foi lançada no Carnaval de 2017 pela Secretaria de 

Políticas paras as Mulheres do Governo do Estado da Bahia (SPM-BA). Devido ao sucesso e 

adesão da campanha pelo público, Respeita as Mina se tornou um projeto permanente da 

SPM-BA, que reúne todas as ações de enfrentamento à violência de gênero do Estado.  

Dentre as ações do projeto da SPM-BA está a realização das caravanas Respeita as 

Mina, em que são realizadas ações itinerantes. Segundo a revista Das Mina, da SPM, “as 

caravanas visam sensibilizar a população em relação à temática da violência contra as 

mulheres e fortalecer a rede de atendimento local”. Além disso, a secretaria firma parcerias 

com as prefeituras municipais do Estado e em alguns municípios com instituições de ensino.  
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Inicialmente, as caravanas iam até os municípios que apresentavam altos índices de violência 

contra mulher segundo o Mapa da Violência de 20159.  

A SPM foi criada em 2011, pela Lei 12.212 do governo do Estado, na gestão Partidos 

dos Trabalhadores (PT) de Jaques Wagner. A SPM-BA surge em um contexto muito 

específico do Brasil, em confluência com o crescimento econômico e com a administração 

progressista do Partido dos Trabalhadores, em âmbito estadual e nacional. Vale lembrar que a 

Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República foi criada no primeiro 

dia de governo da primeira gestão de Luís Inácio Lula da Silva, em janeiro de 2003.  

Segundo a pesquisadora Simone R. Bohn, no artigo “Feminismo Estatal Sob a 

Presidência Lula: O Caso da Secretaria de Políticas para as Mulheres”, a organização de 

políticas públicas com o componente de gênero pelo estado é  “uma estratégia importante para 

a diminuição da desigualdade entre homens e mulheres em uma sociedade”. A autora parte da 

perspectiva do feminismo estatal, no qual agem as “femocratas” nas APM (agências estatais 

de políticas públicas paras as mulheres), que são “entidades integrantes da burocracia estatal, 

lideradas pelas chamadas femocratas e que buscam a aprovação e implementação de políticas 

públicas que melhorem o status desigual das mulheres nos mais diversos campos de interação 

social” (BOHN, 2010, página 81).   

Vale lembrar o momento de criação das duas APM’s, tanto a nível federal, quanto 

estadual. Bohn deixa claro em seu artigo que  

Governos de partidos políticos ou coalizões progressistas são 

considerados mais conducentes tanto à implantação de uma APM (caso 

uma inexista), quanto ao incremento de sua força institucional no interior 
da burocracia estatal (MCBRIDE STETSON e MAZUR, 1995). Isso 

porque partidos progressistas usualmente incorporam em sua plataforma 

programática questões de eqüidade de gênero, o que os aproxima dos 

objetivos do movimento de mulheres e facilita o processo de legitimação 

de uma agência de políticas públicas para a mulher. (BOHN, 2010, página 

84). 

 

A Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República ficava no 

seio da administração do governo federal e estava diretamente ligada ao gabinete da 

presidência, o que, segundo Bohn, é um fato que demarca o quanto esta APM estava próxima 

de decisões importantes, podendo, inclusive sugerir e inserir propostas com a perspectiva de 

gênero. Estar nas proximidades do governo federal, neste caso, colocava a SPM com o poder 

de decisão e influência elevados.  

                                                
9 Instrumento editado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flasco), em parceria com ONU 

Mulheres, OPAS/OMS e a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. 
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Juliana Palmeira (PCdoB) é a secretária da SPM-BA e vale ressaltar que a presença 

de representantes do Partido Comunista do Brasil é constante nos projetos da SPM-BA, vide 

exemplo do carnaval e do 8 de Março, em que parlamentares e figuras importantes do partido, 

como a deputada federal Alice Portugal, a deputada estadual Olívia Santana e a candidata a 

vice-presidência da república para as eleições de 2018, Manuela D’avilla, estiveram 

prioritariamente à frente de ações da campanha. 

Há desdobramentos da campanha Respeita as Mina: Respeita as Preta, Respeita as 

Mina LBT, além dessas, a #HistóriasInterrompidas, sobre o feminicídio. Em 2017 outros 

projetos se consolidaram, como o Mulher com a Palavra e o Fala Menina. Houve ainda a 

participação da SPM na Campus Party de Salvador, com a palestra O Machismo na Ciência. 

A secretaria tem também projetos na área de autonomia, como o “Margaridas”, voltado para 

inclusão produtiva das trabalhadoras da agricultura familiar e para o combate à violência 

contra as mulheres no campo; há também o projeto “Marisqueiras com Orgulho, Quilombolas 

para Sempre”, vencedor do prêmio nacional Consulado da Mulher 2017.  

A SPM-BA fez novas entregas de equipamentos, fortaleceu parcerias, estimulou a 

comercialização de produtos, envolvendo empreendimentos de mulheres, sempre no 

entendimento de que a autonomia econômica e social das mulheres e o seu 

empoderamento são fundamentais para enfrentar a cultura machista e a desigualdade 

de gênero. Nesse desafio, governo e sociedade precisam estar juntos para o avanço 

civilizatório que representa a equidade entre homens e mulheres. (REVISTA DAS 

MINA, 2017, página 3) 

 

Esse trecho é caro a esta monografia pois coloca a secretaria como um instrumento 

estatal a cargo da sociedade, muito embora firme à posição de governo. Há uma relação 

visível de disputa dentro deste instrumento, na verdade, certamente há disputas, no plural. 

Vale colocar o momento de Estudos Culturales en Tiempo Futuro de Lawrence Grossberg, 

em que ele coloca que “o poder está organizado de maneira complexa e contraditória, em 

torno de múltiplos eixos e dimensões”10 (GROSSBERG, 2012, página 46, tradução nossa). 

No sentido de compreender porque se faz necessário uma campanha que virou um 

projeto permanente com as ações de enfrentamento à violência contra a mulher do governo do 

Estado da Bahia, colocamos os duros dados, que não traduzem, certamente, o contexto 

brasileiro das mulheres em situação de violência, mas nos auxiliam a uma percepção, ao 

menos estatística, da realidade cruel de grande parcela das mulheres brasileiras, pois todos os 

dias mulheres são assassinadas, espancadas, mutiladas, ameaçadas, humilhadas por sua 

condição de gênero.  

                                                
10 “El poder está organizado de manera compleja y contradictoria, en torno a múltiples ejes y dimensiones” 
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Em matéria divulgada no início de fevereiro de 2019, no portal G1 Bahia, a partir de 

dados levantados junto às Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (DEAM) de 

Salvador11, a reportagem informou que a capital baiana registrou, em janeiro de 2019, um 

total de 980 ocorrências de agressões a mulheres. Segundo a reportagem "as ocorrências 

registradas incluem agressões, ameaças, estupros, entre outros tipos de violência". (TV 

BAHIA, Reportagem publicada no Portal G1. Disponível em: 

https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/02/05/com-980-ocorrencias-em-janeiro-salvador-

tem-media-de-um-caso-de-agressao-a-mulheres-a-cada-45-minutos.ghtml. Acesso em: 26 de 

setembro 2019). 

Inicialmente voltada exclusivamente para o combate à violência contra a mulher no 

circuito do Carnaval, compreendemos nesta análise que a campanha só é possível apenas após 

um longo percurso de disputas e conquistas no que diz respeito aos direitos das mulheres 

brasileiras. Neste sentido, um marco institucional fundamental é a Lei Maria da Penha.  

No que cabe a esta análise, importa reconhecer que aspectos discursivos - inseridos na 

cultura do carnaval de Salvador, com características ligadas ao turismo sexual predatório 

(principalmente de mulheres) - entram em destaque na campanha que precisa colocar, por 

exemplo, a frase imperativa “Não é não”, para enfatizar que quando uma mulher diz não a 

uma investida de um homem, ele não está autorizado a violentá-la. Ou mesmo explicitar em 

materiais de papelaria distribuídos no circuito que “Puxar o cabelo, segurar, beijar à força, 

passar a mão, xingar, humilhar, bater em razão da mulher não ceder às cantadas. Tudo isso é 

violência e poder levar à prisão. Não é não. Se a mulher não quiser ficar, não insista! 

Mulheres querem igualdade e respeito”12.  

                                                
11 O registro das agressões foram coletados nas DEAM Brotas e Periperi, as duas delegacias presentes na capital 
baiana. No total, a Bahia conta com 15 Delegacias Especializadas no Atendimento a Mulher.  
12 Texto extraído da ventarola da campanha Respeita as Mina, distribuída no carnaval e entregue junto à outros 

materiais de papelaria para a realização desta pesquisa. 

https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/02/05/com-980-ocorrencias-em-janeiro-salvador-tem-media-de-um-caso-de-agressao-a-mulheres-a-cada-45-minutos.ghtml
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/02/05/com-980-ocorrencias-em-janeiro-salvador-tem-media-de-um-caso-de-agressao-a-mulheres-a-cada-45-minutos.ghtml
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É preciso colocar de que mulher estamos falando nesta campanha. A mina é a menina, 

ou a mulher jovem, a foliã, colocada em representação e alvo de ações de uma campanha 

itinerante para garantir a liberdade de seu corpo no circuito. Os corpos em destaque 

certamente não são os da mulher trabalhadora do carnaval, ambulante, cordeira, pois elas, por 

esta campanha invisibilizadas, não estão na mesma disposição da mulher foliã. As relações de 

poder aqui postas são desiguais. Não que operem de forma dicotômica, mas estão em pontos 

de desigualdade ao invisibilizar corpos e mulheres, não representá-las, não as colocar em 

evidência.  

No entanto, compreendemos que em uma simples relação de oposição entre homem e 

mulher, macho versus fêmea, há sim um processo de resistência e oposição aos agentes de 

violência contra a mulher. Certamente, as questões não são simples. Evidenciadas por nós, há 

as questões de raça e classe e, preponderantemente, a relação de classe com um forte 

problema.  

Neste ponto, cabe colocar uma fissura dentro do próprio movimento feminista, referente 

às relações de classe, mas não apenas isso, fissuras no que diz respeito ao feminismo liberal, 

reformista e ao feminismo socialista/revolucionário, que enxerga que uma mudança no 

sistema patriarcal de supremacia branca só pode acontecer a partir de uma mudança estrutural 

no sistema econômico vigente. Bell Hooks, em O feminismo é para todos, expõe essas 

questões, vale lembrar que com especificidades do movimento feminista norte-americano, no 

capítulo 7 do livro. A autora aponta que: 

A diferença de classes e a maneira como isso divide as mulheres foi uma questão 

sobre a qual mulheres do movimento feminista falavam bem antes de abordar raça. 

(...) Mulheres brancas da classe trabalhadora reconheceram a presença de hierarquias 

de classes no movimento. Surgiram conflitos entre a visão reformista de libertação 

das mulheres, que basicamente exigia direitos iguais para mulheres dentro da 
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estrutura de classes existente, e modelos mais radicais e/ou revolucionários, que 

clamavam por uma mudança fundamental na estrutura existente, para que modelos 

de reciprocidade e igualdade pudessem substituir antigos paradigmas. No entanto, à 

medida que o movimento feminista progredia e grupos privilegiados de mulheres 

brancas com alto nível de educação começaram a ter acesso ao poder de classe igual 

ao de seus companheiros homens, a luta de classe feminista já não era considerada 

importante. (HOOKS, 2019, p.65) 

 

A campanha Respeita as Mina é fundamentalmente uma campanha de combate à 

violência contra a mulher e para este combate, em um dos materiais divulgados, há uma série 

de proposições para a conquista de autonomia das mulheres. O material mais curioso que 

encontramos está justamente neste sentido e reúne uma série de discursos que propõem como 

solução o empreendedorismo, a autogestão, sugerindo em seu texto base que mulheres só irão 

conquistar a emancipação e capacidade de decisão a partir de ações pessoais, independente de 

mudanças estruturais do sistema que vigora.  
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Dentre as indicações para a conquista da autonomia no folder “Autonomia. Conheça e 

conquiste.”, estão as seguintes: 

● Busque qualificação profissional constante 

● Gere emprego e renda com seu trabalho 

● Aposte no empreendedorismo e na economia solidária 

● Faça parte de associações e cooperativas 

● Participe de reuniões em sua comunidade 

● Promova encontro de mulheres e debata seus direitos 

● Cuide de sua própria saúde 

● Conheça todos os métodos anticoncepcionais 

● Lute pelo atendimento digno às mulheres nos postos de saúde e hospitais 

● Participe de movimentos políticos para garantir os direitos das mulheres 

● Contribua no combate e denuncie todas as formas de violência contra a mulher 

Essas proposições indicam ações individuais de mulheres propostas por um órgão 

governamental para conquista de sua autonomia. Vale lembrar que este órgão é gerido por 

Juliana Palmeira, filiada ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB). É no mínimo contraditório 

uma dirigente dita comunista do Estado colocar ações liberais, individuais, à parte dos 

aparelhos do Estado. Por exemplo, “Cuide de sua saúde” individualiza o cuidado da saúde, 

colocando-o alheio e esvaziado das reivindicações de mulheres à respeito do Sistema Único 

de Saúde (SUS) brasileiro. Não estamos colocando aqui uma necessidade de tutela do Estado, 

mas de um compromisso efetivo com a saúde das mulheres, um compromisso com uma 
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mudança radical do contexto de saúde da mulher, em especial daquelas que dependem do 

SUS.  

Mais uma vez, é preciso entender de quais mulheres estamos falando, quais mulheres 

são representadas, quais são os sentidos compartilhados pela campanha e quais os discursos 

produzidos. A mulher que pode por conta própria ter acesso a serviços de saúde é a mulher 

afirmada como cidadã pela campanha, muito embora, constitucionalmente, a saúde da mulher 

enquanto cidadã deve ser garantida pelo Estado.  

A SPB-BA apenas sugere que se busque saúde, sem mesmo reivindicar a luta por um 

SUS mais inclusivo para mulheres, ou mesmo colocando as políticas desse sistema visíveis a 

quem recebe este folder. A questão forte que nos surge a partir de um questionamento: quais 

mulheres são o público-alvo deste material? 

Neste sentido, nos parece que esta autonomia proposta não é emancipatória, ou melhor: 

fala com mulheres que são previamente providas de recursos, não apenas monetários, mas 

ligados também ao capital cultural. A ação, segundo o folder, deve partir de si e está nas mãos 

das mulheres conquistar essa “autonomia”, o que para nós, novamente, parece pouco 

emancipatória e apenas reprodutora do sistema neoliberal, mesmo que, em contexto, esteja 

ligada a sugestões de uma gestão relativamente progressista no que tange às ações de políticas 

para mulheres.  

Em Feminismo para os 99%: um manifesto, as autoras Cinzia Arruzza, Tithi 

Bhattacharya e Nancy Fraser apontam que as questões ligadas ao feminismo não podem estar 

dissociadas das reivindicações ligadas a mudanças estruturais substanciais da sociedade. Ao 

falar sobre as ondas de greve de mulheres trabalhadoras nos Estados Unidos, na Irlanda e na 

Índia, as autoras colocam que essas mulheres, em comum ao movimento da Greve 

Internacional de Mulheres, “também combinavam reivindicações salariais e relativas aos 

locais de trabalho com reivindicações de aumento de gastos públicos em serviços sociais” 

(ARRUZZA, 2019, p.35).  

A perspectiva de Arruzza, Bhattacharya e Fraser nos ajuda a fixar que as transformações 

necessárias para mudanças substanciais estão pouco ligadas à busca individual por autonomia, 

mas sim, em caráter coletivo. 

Enquanto o neoliberalismo remodela a opressão de gênero diante de nossos olhos, 

vemos que a única maneira de as mulheres e as pessoas não alinhadas à 

conformidade de gênero atualizarem os direitos que têm no papel ou que ainda 

podem conquistar é transformando o sistema subjacente que oculta nossos direitos. 

O aborto legal, em si, faz pouco pelas mulheres pobres e da classe trabalhadora que 

não têm nem recursos para pagar por ele nem acesso a clínicas que o realizam. Em 

vez disso, a justiça reprodutiva exige assistência à saúde gratuita, universal e não 

lucrativa, bem como o fim de práticas racistas e eugenistas da profissão médica. (...) 
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Por fim, a emancipação legal permanece uma casca oca se não inclui serviços 

públicos, programas sociais de habitação e recursos financeiros para garantir que as 

mulheres abandonem a violência doméstica e no local de trabalho. (ARRUZZA, 

2019, p.42 e 43) 

 

Entendemos, é claro, que o que está em jogo entre essas proposições, tanto da SPM-BA, 

quanto das feministas que aqui convocamos, de Bell Hooks a Nancy Fraser, não é uma 

relação de oposição simples. Há, na realidade, várias correlações de força. Se por um lado 

critica-se o entendimento de autonomia das mulheres, por outro também há a sugestão para 

um grupo de mulheres que podem se valer do que a SPM-BA chama de formas de conquista 

por autonomia. Ao mesmo tempo, há mulheres que são silenciadas e provavelmente estariam 

interditadas a realizar essas ações por condições suas muito específicas.  

Em O Papel da Representação, capítulo do livro Cultura e Representação, Stuart Hall 

nos explica mais questões referentes ao poder em Foucault e suas relações com os sujeitos e a 

sociedade, que podem nos ajudar a compreender os processos acima postos.  

Isso sugere que nós todos somos, em algum grau, pegos em sua circulação - 

opressores e oprimidos. O poder não irradia de cima para baixo, nem de uma única 

fonte ou lugar. Relações de poder permeiam todos os níveis da existência social e 

podem, portanto, ser encontrados operando em todos os campos da vida social - nas 
esferas privadas da família e da sexualidade, tanto quanto nas esferas públicas da 

política, da economia e das leis. (HALL, 2016, p. 90) 

 

Ainda sobre a busca por autonomia, no folder “Autonomia. Conheça e conquiste.” há 

mais algumas questões a serem aqui abordadas.   

Eis o texto do folder: 

Manter a luta pela autonomia ajuda a garantir uma posição de equidade em relação aos 

homens na sociedade e combater o machismo.  E o rompimento com a condição de 

subalternidade que torna a mulher vulnerável à violência é fundamental para: 

● Ocupar funções relevantes em diversas áreas 

● Ter salário igual para trabalho igual 

● Ocupar funções de liderança na comunidade e no trabalho 

● Eleger mais mulheres na política 

● Viver sem qualquer tipo de violência 

● Ter acesso à justiça 

● Ter acesso a formação profissional 

● Ter acesso a educação e saúde públicas de qualidade 

Por esses encaminhamentos de Respeita as Mina, podemos notar um flerte com o 

feminismo liberal. Entendemos que o feminismo liberal não é emancipatório, tampouco 

agente de autonomia para mulheres em geral, mas sim de uma minoria de mulheres com 
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acesso à educação de qualidade, saúde, postos profissionais elevados, ou seja, opera a partir 

das desigualdades.  

Insensível à classe e à etnia, esse feminismo vincula nossa causa ao elitismo e ao 
individualismo. Apresentando o feminismo como movimento “independente”, ele 

nos associa a políticas que prejudicam a maioria e nos isolam das lutas que se 

opõem a essas políticas. (ARRUZZA, 2019, p.38) 

 

Mulheres em situação de vulnerabilidade não podem ser aportadas por práticas 

feministas liberais, essas práticas estão vinculadas fortemente às opressões já existentes para 

ascensão de uma parcela irrisória. As mulheres negras pobres certamente não são agentes do 

feminismo liberal. Então questionamos a campanha Respeita as Mina, de um Secretaria de 

Políticas para as Mulheres, que tem como missão “elaborar, propor, articular e executar 

políticas públicas para todas as mulheres, respeitando suas diferenças, com prioridade para 

mulheres em situação de pobreza e/ou vulnerabilidade social em todo estado da Bahia”. 

O éthos do feminismo liberal encontra-se não apenas com as convenções 

corporativas, mas também com as correntes supostamente “transgressoras” da 

cultura neoliberal. O caso de amor com o avanço individual permeia igualmente o 

mundo das celebridades das mídias sociais, que também confunde feminismo com a 

ascensão de mulheres enquanto indivíduos. Nesse mundo, o “feminismo” corre risco 

de se tornar uma hashtag do momento e um veículo de autopromoção, menos 

aplicado a libertar a maioria do que a promover a minoria. (ARRUZZA, 2019, p. 38 

e 39) 

 

Entendemos aqui que a “sororidade ainda é poderosa”13 (HOOKS, 2019). Mas a 

sororidade só é possível se mulheres afortunadas abrirem mão de seus privilégios quando 

empenhadas na luta por direitos mais amplos para outras mulheres dos contextos mais 

diversos. Também entendemos que as correlações de forças dentro das perspectivas 

feministas, principalmente no que tange às políticas públicas para mulheres,  precisam ser 

compreendidas em suas imposições, rupturas, fissuras, articulações, desarticulações e 

rearticulações para que possamos, enfim, compreender o que e como se relacionam essas 

propostas e como, com o que e com quem elas estão negociando. 

O segundo folder é um informativo geral sobre a violência contra a mulher, apoiado nos 

entendimentos presentes na Lei Maria da Penha. O folder é em preto e roxo, com a marca da 

campanha como título e o subtítulo é “Campanha de combate à violência contra a mulher”. 

Este folheto informa os tipos de violência que são definidas como crime: a violência física, 

                                                
13 A sororidade feminista está fundamentada no comprometimento compartilhado de lutar contra a injustiça 

patriarcal, não importa a forma que a injustiça toma. Solidariedade política entre mulheres sempre enfraquece o 
sexismo e prepara o caminho para derrubar o patriarcado. É importante destacar que a sororidade jamais teria 

sido possível para além dos limites de raça e classe se mulheres individuais não estivessem dispostas a abrir mão 

de seu poder de dominação e exploração de grupos subordinados de mulheres. Enquanto mulheres usarem poder 

de classe e raça para dominar outras mulheres, a sororidade feminista não poderá existir por completo. (HOOKS, 

2019, p. 36) 
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patrimonial, psicológica, sexual, moral e o feminicídio. Após as caracterizações das 

violências, é pedido no panfleto que “em caso de violência contra as mulheres, denuncie!”. 

Pede-se que de preferência a vítima busque uma unidade da DEAM - não havendo unidade no 

município, a vítima deve procurar uma delegacia comum. A chamada que mais nos captura a 

atenção neste folder é “Você não está sozinha”, indicando ações do Estado, como a aplicação 

da Lei Maria da Penha. Mais uma vez questionamos: para que mulher essa campanha é feita? 

Quais contextos são os visíveis e quais são os silenciados? Muitas dessas mulheres estão 

sozinhas.  

 

 

Ainda que a aplicação da Lei Maria da Penha sinalize para serviços integrados, parece 

que nesta campanha falta empenho para a necessidade de abrigar e acolher essas mulheres. A 

denúncia contra o cônjuge pode representar, por exemplo, a perda da renda familiar. Muitas 
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mulheres ainda são impedidas de trabalhar por seus maridos ou estão empregadas em 

situações precárias devido à baixa escolaridade, ou mesmo às condições de gênero no 

mercado de trabalho.  

Partimos, então, para o próximo material de análise. O panfleto “Não há desculpas para 

a violência contra as mulheres”. Neste panfleto, de forma no mínimo curiosa, para não dizer 

incongruente, há uma mulher negra sorrindo e em letras garrafais o texto acima mencionado 

em um fundo preto, cor que também representa luto. Por que estaria esta mulher sorrindo em 

um fundo preto frente a necessidade de explicar a situação de violência que mulheres passam? 

  

Essa representação comunica para nós uma série de sentidos. E esses sentidos são 

construídos pelo sistema de representação (HALL, 2016). A representação, em Hall, a partir 

de um viés construtivista, diz sobre a produção de sentido que é feita por meio da linguagem. 

Além disso, os signos são arbitrários, ou seja, não existe nenhuma relação natural entre o 

signo e seu sentido ou conceito (HALL, 2016). Essas relações são construídas e operam a 

partir dos discursos. Hall explica: 

Discursos são maneiras de se referir a um determinado tópico da prática ou sobre ele 

construir conhecimento: um conjunto (ou constituição) de ideias, imagens e práticas 

que suscitam variedades no falar, formas de conhecimento e condutas relacionadas a 

um tema particular, atividade social ou lugar institucional na sociedade. Essas 

formações discursivas, como assim são conhecidas, definem o que é ou não 

adequado em nosso enunciado sobre determinado tema ou área de atividade social, 

bem como em nossas práticas associadas a tal área ou tema. As formações 

discursivas definem ainda que tipo de conhecimento é considerado útil, relevante e 

"verdadeiro" em seu contexto; definem que gênero de indivíduos ou "sujeitos" 

personificam essas características. Assim, "discursiva" se tornou o termo geral 
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utilizado para fazer referência a qualquer abordagem em que o sentido, a 

representação e a cultura são elementos considerados constitutivos. (HALL, 2016, p. 

26) 

 

Observando as formações discursivas presentes no panfleto, relacionando com as 

definições de Foucault por Hall sobre discurso e formações discursivas, principalmente 

quando se diz que “o sentido, a representação e a cultura são constitutivos” , tentamos então 

elencar as contradições e o que comunica para nós no panfleto que agora estamos analisando. 

O sorriso da mulher no panfleto comunica, para nós, amenidade. O sorriso constrói uma 

relação de negociação, passa a impressão de uma possibilidade de conversa. Se a intenção dos 

idealizadores da campanha foi representar a mulher sorrindo por uma ideia de superação, de 

um empoderamento tal que a coloca em posição de bem-estar em relação a o que e a quem a 

coloca enquanto sujeito em situação de violência, a campanha falhou de maneira infeliz em 

sua escolha. O sorriso evoca certa condescendência, como também a representação da mulher 

dócil, disposta a explicar para o macho o que deve ou não fazer, de uma forma didática que 

soa aborrecedora para quem, de fato, já esteve em situações violentas.  

No fundo do panfleto há uma definição rápida sobre o que é violência contra a mulher: 

“Violência contra a mulher é qualquer ato ou conduta baseado no gênero, que lhe cause 

morte, lesão ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher”. Essa marcação a respeito 

de situações violentas diz sobre a seriedade do conteúdo, pois a consequência da violência 

começa na morte no informativo. Este panfleto, como o seguinte, direciona o(a) leitor(a) à 

delegacia, mais especificamente para DEAM (Delegacia Especializada no Atendimento à 

Mulher), indicando, se necessário, passar antes em uma unidade de saúde, no caso de 

violência física ou sexual.  

Essas informações são pertinentes e úteis. Mas sentimos falta de um texto de 

acolhimento e entendimento mais profundo sobre como de fato ficam mulheres em situação 

de violência: a evidência das vulnerabilidades, a indicação de um serviço de assistência social, 

que não interpele apenas no sentido físico, mas também no sentido psicológico, de acordo 

com a demanda feminista por serviços integrados para mulheres em situação de violência. A 

denúncia e a punição são parte do processo, mas não tratam do problema em termos gerais. 

Na verdade, convocam ainda a questão de quais mulheres podem fazer denúncias e continuar 

confortáveis em seus lares, ou ter o apoio familiar.  

O segundo panfleto analisado é o “Entenda e combata a violência contra as mulheres”. 

Em fundo laranja, com a marca da campanha e as letras em roxo, nos dá uma impressão de 

certa amenidade. O laranja não representa o embate, na verdade é uma cor festiva. Sendo 
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distribuído no carnaval, entende-se como uma negociação entre o caso sério e a festa, mas 

efetivamente a imagem é pouco combativa. No entanto, os informativos no fundo do panfleto 

são interessantes.  

 

Repete-se a definição de violência contra a mulher presente em outros materiais. Inclui, 

ainda, o que pode ser considerado violência contra a mulher no circuito do carnaval: “Puxar 

cabelo, segurar, beijar à força, passar a mão, xingar, humilhar e bater em razão da mulher não 

ceder às cantadas. Tudo isso é violência e pode levar à prisão”. Essa relação com a punição 

carcerária é repetida inúmeras vezes nos materiais de campanha. No trecho em que trata de 

violência familiar, diz-se que “Neste caso [se o agressor for da família], trata-se de violência 

doméstica e familiar contra a mulher. É crime grave e o agressor também pode ser preso”. A 

noção de prisão como solução e combate é expressivamente repetida nos materiais, o que nos 

causa incômodo, pois a demanda por serviços integrados poderia ser melhor aproveitada e 

informada. 

Cecília MacDowell Santos afirma, no artigo Da Delegacia da Mulher à Lei Maria da 

Penha: Lutas feministas e políticas públicas sobre violência contra mulheres no Brasil, que 

desde os anos 1980 feministas têm lutado por políticas públicas com serviços integrados para 

combate a violência, mas o Estado desde então trata essa demanda como uma questão de 

polícia. Os serviços integrados seriam serviços psicológicos, assistência social, saúde e 

orientação jurídica, como também serviços policiais capacitados para esta questão; casas 

abrigo; e medidas preventivas sobretudo no campo da educação (SANTOS, 2008). O 
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tratamento do Estado como caso de polícia e a perspetiva de serviços integrados proposta 

pelas feministas sinalizam uma relação de disputa, que posteriormente toma o papel de 

negociação ao longo dos anos. Esse tensionamento persiste até a criação da Lei Maria da 

Penha, em 2006, sancionada pelo então presidente Luís Inácio Lula da Silva. 

Mas neste panfleto específico, há um box com a indicação de serviços de atendimento 

no caso de estupro de mulheres acima dos 12 anos. Diz no panfleto: “Em caso de estupro de 

mulheres acima dos 12 anos: O Hospital da Mulher fará o atendimento de mulheres em 

situação de violência, oferecendo acolhimento, avaliação da equipe de saúde e medicamentos 

para evitar DST/AIDS e gravidez indesejada”. Além disso, há a indicação de local de 

acolhimento a mulheres em situação de violência no próprio circuito do carnaval, na Unidade 

Móvel, em Ondina.  

Outra situação problemática que encontramos neste panfleto é na relação da violência 

entre homem vs. mulher, como se apenas o homem pudesse cometer violência contra as 

mulheres, como se mulheres não agredissem outras mulheres. No box do panfleto há a 

seguinte informação “Apesar de não ser obrigada, a mulher tem o direito de registrar 

ocorrência. Já o homem pode ser detido em flagrante delito, independentemente do registro da 

queixa”.  No final do panfleto há uma série de endereços, tanto das DEAM’s, quanto do 

Hospital da Mulher.  

Elencamos os discursos produzidos na campanha e dessa forma evidenciamos condutas 

e regulações construídas e significadas por modos de representação. É o discurso que vai 

conferir o caráter político de Respeita as Mina, as contradições e os acertos, pois “assim como 

o discurso “rege” certas formas de falar sobre um assunto, definindo um modo de falar, 

escrever ou se dirigir a esse tema de forma aceitável e inteligível, então também por definição, 

ele “exclui”, limita e restringe outros modos (HALL, 2016, p. 80 e 81). 

Por fim, percebemos nesta análise que a violência mais exposta é a violência física.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta monografia trata dos discursos presentes na campanha Respeita as Mina da 

Secretaria de Políticas para as Mulheres da Bahia. A partir das noções de articulação, 

contextualização radical e hegemonia atreladas ao conceito de poder de Michel Foucault, 

podemos analisar as disputas discursivas presentes na campanha.  

Respeita as Mina trata essencialmente do combate à violência contra a mulher, portanto 

também precisávamos articular sobre relações de gênero. Gênero enquanto categoria de 
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análise, segundo o pensamento de Joan Scott. Para nós, importou pensar o gênero que não se 

apoie da diferença sexual, como propõe Teresa de Lauretis. A partir de uma breve discussão 

com Judith Butler e Monique Wittig, colocamos a problematização do que significa ser 

mulher. Com Butler fomos mais à frente relacionando gênero, poder e hegemonia, propondo 

as regulações e subversões possíveis a partir dessa articulação.  

Discutimos também o contexto histórico do movimento de mulheres no Brasil, do 

período da Ditadura Militar à Constituição de 1988. Essa contextualização histórica foi 

possível graças ao estudo da pesquisadora feminista argentina Sonia E. Alvarez, dos 

depoimentos de Jacqueline Pitanguy e o histórico artigo Lugar no Governo: álibi ou 

conquista?, de Maria Aparecida Shumaher e Elisabeth Vargas.  

Contextualizar se fez necessário para a nossa análise para que pudéssemos entender o 

percurso histórico que nos fez chegar até aqui, até o momento em que temos uma 

campanha/projeto de um órgão do Estado para auxiliar o combate à violência de gênero. Para 

que, enfim, não fiquem esquecidas as lutas do movimento de mulheres brasileiro e onde essas 

lutas se ramificaram, sendo possível uma agência de políticas públicas para mulheres (APM) 

no seio do Estado.  

No terceiro capítulo trazemos outro contexto mais específico: os números que traduzem 

as relações violentas que mulheres brasileiras vivem e sobrevivem. É neste ponto que 

dimensionamos de forma mais específica as relações de poder presentes na violência de 

gênero. Problematizamos referências que colocam mulheres como simples vítimas, fadadas à 

dominação masculina. A noção de um patriarcado universal que interpela mulheres, por 

exemplo, não condiz com as relações de poder que estabelecemos.  

Nossos corpos são políticos e, portanto, estão imbricados em relações complexas de 

poder, para que possamos associar às práticas da vida e não cairmos no erro de teorizar a 

partir de uma relação dicotômica entre bem e mal: entendemos a teoria como parte de um 

processo extremamente dinâmico.  

Neste mesmo capítulo trazemos, por fim, as pressões populares para a sobrevivência de 

mulheres em situação de violência. Colocamos os marcos institucionais da criação das 

Delegacias da Mulher e as Leis Maria da Penha e do Feminicídio.  

Dado todo este percurso feito por nós nesta monografia, fazemos a análise no capítulo 

quatro, atentos às formulações teóricas e às discussões sobre poder para entender os discursos 

presentes no material analisado da campanha Respeitas as Mina. Notamos as contradições, 

percebemos os acertos. Questionamos quais mulheres estão nos textos da campanha. 

Entendemos as questões relativas à representação, os discursos e os seus sentidos a partir do 
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trabalho de Stuart Hall em O papel da Representação. Acionamos teóricas feministas para 

pensar sobre as demandas das mulheres e o que é colocado na campanha no que diz respeito à 

emancipação. Questionamos, principalmente, quem é essa mina que pede respeito.  

Realizar esta pesquisa pede um olhar atento à categoria mulheres, pede o entendimento 

de que mesmo colocando no plural, não se abarca todos os sentidos do que é ser mulher. As 

questões referentes à identidade e representação são delicadas porque na construção dos 

sentidos sempre há silenciamentos. Na produção do que se propõe real, sempre há um mito, 

um esvaziamento.  

E então nós questionamos por que a mulher cordeira ou ambulante, trabalhadoras 

tradicionais do carnaval de Salvador, não aparecem na campanha, que se mostrou feita para a 

mulher foliã, a mulher que brinca o carnaval. Nesta campanha, aparece quem pode brincar. 

Logo entendemos que a liberdade dos corpos é assegurada a partir de relações de classe.  

É claro que se estamos trabalhando a partir do conceito de hegemonia e da noção de 

poder de Foucault, entendemos que os traços não são simples de serem analisamos e, 

portanto, entendemos sim Respeita as Mina enquanto um ganho, com problemáticas, mas um 

ganho. A crítica se faz para estabelecer as relações de disputa pela autonomia e emancipação 

das mulheres.  

Respeita as Mina dialoga com a sociedade, tem uma linguagem clara e direta, trabalha 

com imperativos para a exigência de respeito. Informa a homens e mulheres noções básicas de 

violência de gênero, direciona mulheres a atendimentos de serviços integrados, demanda 

histórica do movimento feminista, alcançada a partir da Lei Maria da Penha.  

A partir da produção desta monografia, entendemos que precisamos do olhar crítico e 

atento ao que aparece como solução de um problema social tão enraizado na cultura e no 

imaginário brasileiro. As situações violentas por quais mulheres passam são latentes, do 

assédio ao feminicídio, tudo quase sempre muito justificado tanto pelo tamanho da roupa 

quanto pelo amor incontrolável que não aceitou o fim e matou. Mas entendendo o processo a 

partir da hegemonia, temos um cabo de guerra implicado aqui. Logo, vemos nesse aporte 

institucional que escolhemos pesquisar uma pressão ao hegemônico. Uma pressão que contém 

em si relações de poder, incorporações e um já esgarçado, mas constante, processo de luta que 

implica em construções, desconstruções e rupturas importantes.  

O que nos convoca a este processo de análise da Respeita as Mina é justamente a luta, o 

cabo de guerra, entender as relações de poder, o jogo dinâmico e extenso que envolve as 

relações sobre mulheres e violência. Para nós é preciso, principalmente após esse processo, 

reforçar a esperança por justiça, autonomia e emancipação. Sempre de forma crítica, atentos 
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aos discursos, às representações e a perversões. Atentos também ao que a conjuntura do 

momento torna possível.  

A esperança nos faz acreditar que haverá um momento em que a vida das mulheres não 

estará associada à morte, a piadas infames, a agressões, a invisibilidade, à construção de mitos 

sobre corpos possíveis. A vida das mulheres não deve ser pautada pura e simplesmente na 

resistência diária, na convivência com notícias cabulosas sobre espancamento, facadas e fogo 

ateado. Resistir é preciso, sobreviver é preciso, mas viver, e simplesmente viver, é muito 

mais.  
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