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Introdução 

Num olhar interdisciplinar, esse estudo se propõe a fazer uma reflexão sobre o 

movimento feminista no Brasil, incluindo nesse meandro a participação feminina na vida 

social e política. Para discorrer sobre uma pequena parte da história desse movimento, 

abordaremos algumas tendências que se expressaram e ainda hoje se expressam no feminismo 

brasileiro. A contribuição desse estudo se dá pelo fato de suscitar reflexões acerca do 

movimento feminista no Brasil, face ao protagonismo do mesmo para os questionamentos da 

“lógica cerceadora dos direitos das mulheres” (ALVES e ALVES, 2013), além de fornecer 

subsídios iniciais aos que desejam aprofundar suas leituras e investigações acerca desse tema.   

 

Mulheres: uma história de embates e conquistas 

Mulheres que se rebelaram contra sua condição, que lutaram por liberdade, pagando 

muitas vezes com suas próprias vidas, não são novidade na história ocidental. Implacável, a 

Inquisição imposta pela Igreja Católica perseguia e, não raramente, matava qualquer mulher 

que desafiasse os princípios por ela apregoados como dogmas incontestáveis. Contudo, a 

chamada “primeira onda do feminismo” aconteceu a partir das últimas décadas do século 

XIX, quando na Inglaterra, as mulheres organizaram-se para lutar por seus direitos, sendo o 

direito ao voto o primeiro que se popularizou. As sufragistas, como ficaram conhecidas, 
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fomentaram grandes manifestações em Londres, foram presas várias vezes e chegaram a fazer 

greves de fome. Numa conhecida corrida de cavalos em Derby, em 1913, a feminista Emily 

Davison atirou-se à frente do cavalo do Rei, vindo a falecer em consequência de tal ato, mas o 

direito ao voto só foi conquistado no Reino Unido em 1918. 

No final do século XIX tem início as primeiras tendências do movimento feminista no 

Brasil, se estendendo até as três décadas iniciais do século XX. Esta fase teve como foco, 

assim como na Inglaterra, a luta das mulheres pelos direitos a participação política, mediante 

a votação eleitoral, podendo votar e serem votadas. Sendo liderado por Bertha Lutz, bióloga 

considerada cientista de importância, que estudou no exterior e voltou para o Brasil na década 

de 1910, o movimento sufragista representa a primeira tendência do feminismo também aqui, 

período denominado por Céli Pinto como "bem-comportado", o que sinaliza o caráter 

conservador, não questionando ainda a opressão da mulher: 

Esse primeiro momento do movimento feminista, em linhas gerais, pode ser 

caracterizado como de cunho conservador no que se refere ao 

questionamento da divisão sexual dos papéis de gênero, inclusive 

reforçavam esses papeis, estereótipos e tradições na medida em que 

utilizavam as ideias e representações das virtudes domésticas e maternas 

como justificativa para suas demandas (COSTA, 2005, p. 13). 
 

No Brasil, o direito ao voto só foi conquistado pelas mulheres em 1932, quando foi 

promulgado o Novo Código Eleitoral brasileiro. De acordo com Pinto (2003, p. 13),  

Na segunda metade do século XIX e nas primeiras décadas do século XX as 

lutas e manifestações esparsas cederam lugar a uma campanha mais orgânica 

pelos direitos políticos de votarem e de serem votadas. O movimento 

sufragista se espalhou pela Europa e pelos Estados Unidos, construindo a 

primeira vaga de feminismo organizado no mundo. No Brasil, da mesma 

forma, a primeira fase do feminismo teve como foco a luta das mulheres 

pelos direitos políticos, mediante a participação eleitoral, como candidatas e 

eleitoras. Esta luta esteve definitivamente associada ao nome de Bertha Lutz, 

que exerceu uma inegável liderança durante a década de 1920 e se manteve 

ligada às causas da mulher até sua morte em avançada idade, na década de 

1970.  

 

O feminismo "malcomportado", segunda tendência, caracteriza-se por ser mais radical 

e ter um campo mais vasto de questões. Reunia mulheres intelectuais que publicavam em 

jornais, professoras, anarquistas e líderes operárias, abordando temas como o direito à 

educação, resistência à dominação masculina, sexualidade e divórcio. Nesta segunda fase do 

feminismo no Brasil, o movimento das operárias de ideologia anarquista, reunidas na “União 

das Costureiras, Chapeleiras e Classes Anexas”, em manifesto de 1917, proclama: “Se 
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refletirdes um momento vereis quão dolorida é a situação da mulher nas fábricas, nas oficinas, 

constantemente, amesquinhadas por seres repelentes” (PINTO, 2003, p. 35). Este feminismo 

inicial, perdeu força a partir da década de 1930 tanto na Europa e nos Estados Unidos, quanto 

no Brasil, só reaparecendo com importância na década de 1960. 

Em 1949, com a publicação da obra “O Segundo Sexo”, Simone de Beauvoir aborda 

as causas da opressão feminina e analisa as condições sociais que interferem nos 

desdobramentos psicológicos da mulher. Betty Fridman, no ano de 1963, resgata as ideias de 

Beauvoir e denuncia a opressão contra a mulher na sociedade industrial por meio do 

lançamento da publicação “A mística feminina”.  A partir dessas novas ideias o feminismo se 

expande pelo mundo e inicia-se um período de movimentos sociais feministas. As concepções 

tradicionais sobre a mulher começam a perder suas forças e o novo pensamento acerca das 

subjetividades femininas começam a ganhar a aprovação das pessoas. Assim, em 1975 é 

declarado o Ano Internacional da Mulher pela ONU. Por intermédio de conferências e debates 

públicos acerca do papel da mulher na sociedade, o movimento ganha expressividade. Pinto 

(2003, p. 09) afirma, 

O feminismo tem provocado militâncias apaixonadas e raivas incontidas. 

Desde suas primeiras manifestações, ainda no século XIX o movimento foi 

muito particular, pois desafiou ao mesmo tempo a ordem conservadora que 

excluía a mulher do mundo público – portanto, dos direitos como cidadã – e 

também das propostas revolucionárias, que viam na luta das mulheres um 

desvio da pugna do proletariado pela sua libertação.  

 

O “menos comportado dos feminismos", a terceira vertente, se apresentou em meio ao 

movimento anarquista e ao Partido Comunista, tendo na maioria das vezes a exploração do 

trabalho como tema central. Depois do período liderado por Simone Beauvoir, o primeiro 

grupo de mulheres feministas, no Brasil, surge em São Paulo no ano de 1972, momento em 

que muitas mulheres participavam ativamente da luta contra a ditadura militar. Subvertendo 

as formas femininas de pensar e de agir até, pelo menos, a primeira metade da década de 

1970, em pleno regime militar, o feminismo aproxima-se dos movimentos sociais, sendo visto 

como atividade “de esquerda” por vincular-se aos conceitos marxistas, num esforço para 

ganhar legitimidade. De acordo com Alves e Alves (2013), lentamente os temas relacionados 

ao feminismo passaram a fazer parte dos eventos e fóruns nacionais, a exemplo da reunião da 

Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência (SBPC), em Belo Horizonte, no ano de 1975.  

Em 1975, na I Conferência Internacional da Mulher, no México, a 

Organização das Nações Unidas (ONU) declarou os próximos dez anos 

como a década da mulher. No Brasil, aconteceu, naquele ano, uma semana 
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de debates sob o título “O papel e o comportamento da mulher na realidade 

brasileira”, com o patrocínio do Centro de Informações da ONU. No mesmo 

ano, Terezinha Zerbini lançou o Movimento Feminino pela Anistia, que terá 

papel muito relevante na luta pela anistia, que ocorreu em 1979. (PINTO, 

2003, p. 54). 

 

Questionando a educação voltada para o casamento, dedicação ao esposo, maternidade 

e renúncia de si própria em prol do da família e do confinamento no lar, conforme pregavam 

os discursos difundidos pela igreja e reforçados em todas as esferas sociais, o movimento 

feminista contribuiu para a constituição de novas subjetividades femininas, totalmente 

diversas das então apregoadas. Como discorre Pinto (2003, p. 42), 

O feminismo aparece como um movimento libertário, que não quer só 

espaço para a mulher – no trabalho, na vida pública, na educação –, mas que 

luta, sim, por uma nova forma de relacionamento entre homens e mulheres, 

em que esta última tenha liberdade e autonomia para decidir sobre sua vida e 

seu corpo. Aponta, e isto é o que há de mais original no movimento, que 

existe uma outra forma de dominação – além da clássica dominação de 

classe –, a dominação do homem sobre a mulher – e que uma não pode ser 

representada pela outra, já que cada uma tem suas características próprias. 
 

Segundo Pinto (2003, p. 09), o feminismo “tem sido por natureza um movimento 

fragmentado, com múltiplas manifestações, objetivos e pretensões diversas”. Desse modo, ao 

falar ou escrever sobre o feminismo, levamos em conta suas peculiaridades, devido a forma 

como se organizou, pois: 

Reconstruir a história de um movimento fragmentado cujas manifestações 

vão desde reuniões privadas em casas de intelectuais até reuniões com 3.000 

participantes exige algumas escolhas estratégicas, até porque no caso do 

feminismo muitas vezes a reunião semiprivada tem repercussões tão grandes 

a médio prazo quanto o grande evento (PINTO, 2003, p. 09). 
 

Com a redemocratização do Brasil na década de 1980, o movimento, até então voltado 

para a classe média, ganha adesão das camadas populares e se une a outros movimentos 

sociais, ganhando força. Dentre outros, alinha-se ao feminismo o movimento contra o 

racismo, fortemente influenciado pelas Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica. Em 

1984, é criado o Conselho Nacional da Condição da Mulher, que promove uma vitoriosa 

campanha para inclusão dos direitos da mulher na Constituição Nacional, que promove uma 

vitoriosa campanha para inclusão dos direitos da mulher na Constituição Nacional, 

assegurando um contíguo de direitos, dentre eles a propagação das delegacias da mulher, a 

existência do PAISM (Plano de Assistência Integral à Saúde da Mulher) no Ministério da 

Saúde, e os conselhos estaduais e municipais. Segundo Céli Pinto (2003, p. 76),  
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A presença de militantes do movimento feminista durante os trabalhos 

constituintes e a capacidade que tiveram de fazer pressão, vencer resistências 

e fazer que fossem incorporadas suas demandas no texto da Carta 

Constitucional aponta para um fenômeno que não pode ser desprezado. 

Trata-se de formas alternativas de participação política que não passam pela 

representação. Atuar politicamente por meio de pressão organizada, capaz 

inclusive de ser propositiva, foi uma das marcas do movimento feminista 

brasileiro da década de 1980.  

 

Surgem Núcleos de Pesquisa em Estudos da Mulher nas grandes universidades do país, 

a partir dos centros de Ciências Humanas e Educação, abarcando temáticas como violência, 

aborto, sexualidade, trabalho, sociedade conjugal, direito de propriedade e outros.   Sobre 

isso, Pinto (2003, p. 69-70), anuncia 

Com a redemocratização dos anos 1980, o feminismo no Brasil entra em 

uma fase de grande efervescência na luta pelos direitos das mulheres: há 

inúmeros grupos e coletivos em todas as regiões tratando de uma gama 

muito ampla de temas – violência, sexualidade, direito ao trabalho, igualdade 

no casamento, direito à terra, direito à saúde materno-infantil, luta contra o 

racismo, opções sexuais. Estes grupos organizavam-se, algumas vezes, 

muito próximos dos movimentos populares de mulheres, que estavam nos 

bairros pobres e favelas, lutando por educação, saneamento, habitação e 

saúde, fortemente influenciados pelas Comunidades Eclesiais de Base da 

Igreja Católica. [...] Surgiram grupos feministas temáticos, como também 

houve espaço para o surgimento e o desenvolvimento do que se poderia 

chamar de feminismo acadêmico, ancorado no Departamento de Pesquisa da 

Fundação Carlos Chagas, em São Paulo, e em pesquisas de ciências humanas 

e educação realizadas nas grandes universidades do país, em algumas das 

quais surgiram Núcleos de Pesquisa em Estudos da Mulher. A partir de 

1985, foram criadas as delegacias especializadas. O feminismo, as feministas 

e as delegacias da mulher não resolveram a questão da violência, mas a 

criação das delegacias foi um avanço na medida em que a mulher passou a 

ser reconhecida como vítima de violência. O segundo tema que se tornou 

central no movimento feminista a partir da década de 1980 foi a implantação 

do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM), pelo 

Ministério da Saúde, que envolvia três temas: planejamento familiar, 

sexualidade e aborto 

  

 Na década de 1990, as lutas do movimento feminista dão continuidade ao combate a 

violência doméstica, impelindo a implantação de delegacias especializadas, as quais em 1992 

somavam 141 espalhadas pelo país. O combate à violência encontra forte respaldo em 2006, 

com a criação da Lei Maria da Penha.  

Neste período, temas que envolvem a saúde da mulher também tem forte apelo, 

abarcando questões controversas como sexualidade, corpo feminino, planejamento familiar e 

a aborto. Discursos antes proclamados apenas de esfera privada, são publicizados pelo 
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movimento feminista, tendo um papel central no enfrentamento dos temas polêmicos e nos 

debates políticos com o Estado e igreja. Nesse sentido Paola Giulani (2004, p.645) profere:  

Muitas queixas e relatos sobre a discriminação e a segregação sexual 

conseguem sair das paredes domésticas em que até então estavam 

enclausuradas e tornam-se fontes de denúncias e de demandas de novos 

direitos. Tais atitudes conseguem atingir os alicerces das relações sociais 

questionando os principais espaços coletivos: o local de trabalho, a prática 

sindical e a própria família.  

 

Fortalecidas as ideias de democracia e participação nos discursos, ampliou-se de maneira 

geral o acesso à informação, ao lazer e ao consumo. Proclamava-se uma imagem que a educação 

da população era fundamental para a modernização do país. Contudo, as distinções entre os papéis 

masculinos e femininos continuaram evidentes, desmerecendo o trabalho da mulher (mesmo que 

este se mostrasse em contínuo crescimento) e ainda reforçando a moral sexual distinta para 

ambos. A incompatibilidade do casamento e maternidade com uma vida profissional para as 

mulheres era e continuaria sendo por muito tempo umas das construções sociais mais persistentes. 

Ainda na última década do século XX, o movimento passa por um processo de 

profissionalização através da criação de Organizações Não-Governamentais (ONGs), 

centradas, principalmente, “na intervenção junto ao Estado, a fim de aprovar medidas 

protetoras para as mulheres e de buscar espaços para a sua maior participação política” 

(PINTO, 2010, p. 17). É mister apontar para as duas Conferências Nacionais para a Política da 

Mulher, ocorridas em 2005 e 2007, que mobilizaram mais de 3 000 mulheres e produziram 

alentados documentos de análise sobre a situação da mulher no Brasil. Em relação a abertura 

do mercado de trabalho para a mulher, as lutas foram estabelecidas buscando o 

reconhecimento e valorização do trabalho feminino, principalmente no que tange a paridade 

de salários com os homens.  

No século XXI, algumas conquistas que amparam as mulheres, presentes na legislação 

brasileira, são reflexos das lutas empreendidas pelos movimentos feministas e suas bravas 

integrantes. Dentre essas conquistas, Mota (2017, p. 113), expressa: 

Direito ao sufrágio; direito à licença- -maternidade; criminalização do 

assédio sexual nas relações de trabalho; alteração no Código Civil, com a 

equiparação de direitos jurídicos e de direito à posse de terra, no meio 

urbano e rural; Lei Maria da Penha; Lei do Feminicídio; e legalização do 

aborto para casos de anencefalia. 

 

 Entretanto, persistem opressões enraizadas culturalmente, como a desigualdade 

salarial, a baixa representação nas esferas de poder político, a criminalização do aborto e a 
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violência simbólica, doméstica e pública. Embora as discussões atuais estejam delineadas com 

anseios imediatos, as necessidades impostas hoje em dia são essencialmente históricas. 

Aviltamos que essa permanência da desvalorização da mulher e da diferença do 

reconhecimento entre masculino e feminino está diretamente relacionada com a estrutura 

patriarcal e capitalista, que naturaliza as relações entre opressor e oprimido. 

 

Luta pelos direitos das mulheres na imprensa feminista brasileira 

 

 Tendo a imprensa como impulsionadora da cultura do consumo e de imagens 

estereotipadas da mulher, ligadas aos papéis de esposa e mãe e aos ideais de beleza, que 

permanecem no imaginário social de diferentes épocas, o movimento feminista desde cedo 

lançou críticas ao tratamento dado pela mídia a questões relativas a propagação de valores 

ligados a ideologia hegemônica que ratifica a desigualdade entre homens e mulheres. Amy 

Erdman Farrell, em sua pesquisa acerca da Ms. Magazine, primeira revista comercial 

americana a admitir uma concepção feminista4, aponta que as práticas de oposição às revistas 

femininas tradicionais5 publicadas nos Estados Unidos integravam as ações de militantes do 

movimento feminista. De acordo com a autora,  

Quaisquer que fossem as diferenças que caracterizavam as mulheres que 

deram os primeiros passos no movimento feminista (e havia muitas!), o que 

conectava muitas delas era a raiva que sentiam da grande mídia. Iniciando-se 

com a publicação de The Feminine Mistique de Betty Friedan em 1963, 

muitas ativistas voltaram sua atenção para a forma como a mídia tradicional, 

em particular as revistas femininas, havia perpetuado a imagem 

estereotipada da mulher como dona de casa, mãe e consumidora desprovida 

de cérebro, interessada apenas em agradar os homens da sua vida. 

Simultaneamente, também reconheciam o poder da mídia em definir o 

movimento das mulheres para o público feminino. (...) Ironicamente, as 

ativistas viam a mídia como a raiz dos problemas das mulheres e também 

como potencial de solução. (FARREL, 2004, p. 39) 
 

Farrell, no livro “A Ms. Magazine e a promessa do feminismo popular”, cita Marilynn 

Webb – fundadora do Off our backs, jornal criado em 1970 nos Estados Unidos, por expressar 

duramente sua aversão à mídia de massa, alvitrando outras formas de comunicação. É o que 

revela a declaração a seguir:  

 
4 Revista publicada entre 1971 e 1989, com circulação entre 400 mil e 500 mil cópias e um número de leitoras 

estimado em 3 milhões.  
5 Farrell ilustra esta concepção em torno da grande mídia como fonte de opressão da mulher através do episódio 

da ocupação do Ladies’ Home Journal por centenas de feministas nos anos 1970, que exigiam posturas não 

sexistas nas matérias da referida revista. 
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É hora de cortar qualquer tipo de relacionamento com a mídia de massa – 

chega de entrevistas, documentários e coberturas especiais. Não queremos e 

nem precisamos disso. Em nossa própria defesa e representando os interesses 

da comunicação honesta, começamos a criar nossos jornais e revistas. 

Nossas energias agora devem se voltar para o fortalecimento e a expansão da 

nossa própria mídia (FARREL, 2004, p. 43). 

A partir de tais críticas, o movimento feminista despertou para a necessidade de criar 

sua própria mídia, o que resultou no lançamento de diversos periódicos e publicações. De 

acordo com Farrell, “em 1970, havia mais de quinhentos periódicos, jornais e revistas 

feministas publicados nos Estados Unidos, a maior parte com circulação bastante reduzida e 

uma pequena equipe voluntária” (2004, p. 42). A autora ressalta que estas publicações 

serviram como um ‘fórum’ para as discussões feministas, tendo importante papel no processo 

de organização das mulheres.  

No Brasil, ainda no século XIX, as atividades de mulheres em jornais foram 

expressivas. No mesmo momento em que surgiam publicações que se ocupavam de assuntos 

como moda, culinária e cuidados domésticos, voltadas ao público feminino, também eram 

criados espaços que problematizavam questões sobre a ‘condição da mulher’. Segundo Céli 

Pinto (2003, p. 33),  

este tipo de manifestação das mulheres através da mídia aponta para a 

existência de um incipiente movimento de construção de espaços públicos na 

sociedade brasileira e, no caso, por parte de pessoas que estavam 

completamente excluídas do campo da política e das atividades públicas. 
 

No final do século XIX e início do século XX, conforme aponta Rachel Sohiet (2001, 

p. 108-109), a mulher emancipada era vista como “a fonte de todos os problemas sociais, pois, 

ao negar seu papel de mãe e esposa, estaria provocando uma espécie de desequilíbrio na 

ordem natural”. Por consequência, tanto a imprensa quanto a ciência pensaram um discurso 

que ambicionava desconstituir o feminismo:  

À primeira vista, essa maneira burlesca de apresentar as mulheres 

empenhadas na luta por direitos não guardaria maiores consequências, 

visando apenas divertir o público leitor. Na verdade, porém, percebe-se um 

aspecto perverso nessas insinuações, o que me faz enquadrar tais colocações 

numa das modalidades de violência simbólica contra as mulheres. Isto, 

porque a reiteração da comicidade na abordagem de suas reivindicações 

tende a difundir uma imagem em voga, acerca da falta de seriedade das 

preocupações femininas, ao contrário das masculinas. Por outro lado, não 

poucas das mulheres tendem a incorporar esse discurso divulgado nos 

diversos meios de comunicação, identificando as feministas como “viragos”, 

pesadas como elefantes, perigosas, tendentes a incorrer em transgressões 

criminais. Imagens que se contrapõem ao ideal feminino, constantemente 

atualizado, de beleza, meiguice, delicadeza, paciência, resignação, o que não 
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poucas vezes leva as mulheres a rejeitarem sua inserção no feminismo e até a 

combatê-lo. (SOIHET, 2001, p. 108-109). 
 

Assim, nas primeiras décadas do século XX, assiste-se aos esforços do movimento 

feminista em assegurar os direitos civis das mulheres. Outras experiências de imprensa 

independente que também marcaram a história do feminismo foram:  

O Jornal das Senhoras (1852), O Domingo (1874), Jornal das Damas (1874), 

Myosotis (1875), Echo das Damas (1879), A Voz Feminina (1900) e A 

Família (1888). Este último, produzido por Josefina Álvares de Azevedo, 

manteve-se em circulação por quase dez anos. Nas palavras de Céli Pinto, 

Outro jornal importante da época foi editado por Josephina Álvares de 

Azevedo, irmã do famoso poeta. Entre 1888 e 1897, publicou em São Paulo 

o jornal A Família, que tinha grande preocupação com a educação da mulher 

como forma de liberação. (...) Josephina foi uma das mais ferrenhas 

militantes do voto feminino nos primeiros anos da República, tendo escrito 

uma peça de teatro (O voto feminino) que, em tom de comédia, 

ridicularizava os homens que não aceitavam o voto das mulheres; teve 

apenas uma apresentação pública. (...) Quando não conseguiu mais encenar a 

peça, transformou-a em um folhetim que publicava no rodapé de seu jornal. 

(PINTO, 2003, p. 32) 

 

Faz mister destacar que as questões feministas encontravam espaço em outros veículos 

de comunicação que circularam durante o período da ditadura militar como Opinião, 

Movimento, Repórter, Pasquim, Coojornal, Versus, Beijo, Bagaço, Em Tempo, Lampião, 

Informação, Ovelha Negra, Escrita, Cobra de Vidro, De Fato, entre diversos outros. Estas 

publicações reuniam exigências de grupos sociais que não encontravam espaço para se 

expressar nos veículos de tradicionais de comunicação, estabelecendo vínculos de 

solidariedade entre os diferentes grupos e movimentos que integravam a luta pela democracia 

e pelos diretos da mulher.  

Com o avançar das décadas, em meio a uma abundância de títulos e o advento da 

internet, a imprensa alternativa, que operava como aliada na denúncia de atos de opressão e na 

conscientização pela igualdade de direitos, se dissolveu. Na atualidade, a imprensa feminina 

segue uma tendência de segmentação e só cresce em quantidade de títulos e, 

consequentemente, em número de leitoras. Para Buitoni (2009), a imprensa feminina 

moderna, tanto aqui como na França - país que serviu de berço para este tipo de imprensa, 

existe a partir da mistura e da herança do feminino e do feminismo. 
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Considerações Finais 

 

Tanto no Brasil como em outros países, batalhas e conquistas para favorecer a melhor 

qualidade de vida das mulheres têm sido elemento integrante das vivências de feministas de 

todas as raças, etnias e classes sociais. Estas atrizes sociais de vários continentes, 

conquistaram a liberdade e o reconhecimento que hoje possuem, mesmo que ainda deficitário, 

com muita “resistência, persistência e luta, transformando muitos aspectos no modo como 

viviam, saindo para as ruas e para o mundo” e tendo a coragem de transformar muitos outros 

“prazeres que eram privilégios restritos aos homens” (CUNHÃ, 2001, p. 43). De maneira 

geral, as conquistas alcançadas “são sinônimo de visibilidade, implantação de políticas 

públicas, resistência em existir, crescimento pessoal e fortalecimento da auto estima das 

mulheres” (CUNHÃ, 2001, p. 46).  

Ao mesmo tempo em que insurgia contra o autoritarismo patriarcal presente na 

família, na escola, nos espaços de trabalho, e no Estado, o movimento feminista enfrentou o 

autoritarismo da ditadura militar estabelecendo novos espaços públicos democráticos 

(COSTA, 2005, p. 27).  

Pode-se afirmar que a atuação do movimento feminista no contexto brasileiro é similar 

em diversos estados, “acompanhando as pautas de luta pelos direitos civis e políticos e pela 

cidadania feminina, através de estratégias de ação que incluem formação sobre uma 

diversidade de temas, mobilização, articulação e comunicação” (CUNHÃ, 2001, p. 29).  

Nessa seara, entre organizações autônomas e outras vinculadas a partidos ou oriundas 

de entidades como os sindicatos, inúmeros movimentos podem ser citados enquanto 

protagonistas das lutas pelos diretos das mulheres. Contudo, mesmo com o uso da internet, 

atualmente há uma dificuldade em precisar os procedimentos de ação utilizados ou computar 

grupos, associações, comissões e movimentos. O que se sabe é que as lutas se manifestam por 

meio dos centros, redes, encontros coletivos, núcleos de estudo e pesquisa, cooperativas e 

diferentes organizações que atuam em diversas áreas, enfoques e temáticas, visando trabalhar 

com aspectos sociais, culturais, físicos, mentais, psicológicos, emocionais, jurídicos, políticos, 

espirituais, e econômicos.   

Nesse percurso de um feminismo plural e, desse modo, com possibilidade de reflexão 

para mudanças em inúmeros aspetos, ainda persistem os preconceitos, a desigualdade e a 

violência contra a mulher. Apesar disso, todas as consideráveis transformações, que são 

motivo de reconhecimento e comemoração, não foram suficientes pra impedir o que se denota 
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no contexto político brasileiro do momento atual: um alinhamento conservador que a cada dia 

adquire um número maior de adeptos, na contramão de todas as prerrogativas das lutas e 

conquistas sociais implementadas até então. Discursos de intolerância social alimentam 

preconceitos e tentam retomar estereótipos femininos já superados, típicos do patriarcalismo, 

produzindo contornos lamentáveis para a população brasileira. 

Percebe-se que mesmo com a Constituição Federal possuindo em seu corpo artigos 

que defendem os direitos da mulher, e com o Brasil sendo “parte de quase todas as 

convenções e tratados de direitos humanos celebrados no âmbito das Nações Unidas” (MAIA, 

2007, p. 88), na prática a violação de direitos ainda persiste. Assim sendo, a necessidade da 

permanência da luta pela correta aplicação das leis e normalização do respeito aos direitos da 

mulher denota que esse não é o ponto final do movimento feminista pois, mesmo diante das 

consideráveis transformações, que são motivo de reconhecimento e comemoração, a cada 

vitória surgem novas demandas e novos enfrentamentos. Como diz Costa (2005),  

Esse não é o ponto final do movimento, a cada vitória surgem novas 

demandas e novos enfrentamentos. O feminismo está longe de ser um 

consenso na sociedade brasileira, a implantação de políticas especiais para 

mulheres enfrenta ainda hoje resistências culturais e políticas (COSTA, 

2005, p. 27). 

 

Assim, infere-se que embora tenha derrubado barreira e rompido limites, conquistando 

“novos espaços de atuação e possibilitando o florescer de diferentes práticas, iniciativas e 

identidades” (COSTA, 2005, p. 27), o caminho dos movimentos feministas para alcançar 

equidade ainda é longo. O empoderamento, que deve ser compreendido, congregando direitos 

sociais, culturais, econômicos e políticos, ainda não está completamente materializado e, 

atualmente, encontra-se ameaçado. Todavia, não haveria como falar de qualquer conquista 

para a melhoria da vida das mulheres, sem considerar a atuação do movimento feminista. 

Mesmo diante de críticas em relação a certas estratégias de ação, é inegável a sua importância 

diante das conquistas alcançadas, embora ainda insuficientes, devido à energia, resistência e  

contestação das mulheres.  
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