
Brincadeiras à parte, o estudo detalhado da 

teoria é imprescindível para uma militância 

séria e eficaz. Como disse Paulo Freire “a 

teoria sem a prática vira ‘verbalismo’, assim 

como a prática sem teoria vira ativismo. No 

entanto, quando se une a prática com a 

teoria tem-se a práxis, a ação criadora e 

modificadora da realidade”. Então vamos 

teorizar o feminismo para o unirmos a uma 

prática consistente! 

Vamos começar pelo começo? Pode-se 

pensar que estudar o simples conceito de 

feminismo é desnecessário, mas existem 

muitos aprofundamentos que podem e 

devem ser feitos em relação a esse assunto. 

Antes de tudo, sem um conceito formal em 

mente, me diga o que o feminismo significa 

para você. Luta social e política? Libertação 

da mulher? Empoderamento? Quais são as 

experiências que você teve na vida que te 

fizeram refletir sobre as questões de gênero? 

Como é o mundo que você sonha? 

As experiências individuais são indis-

pensáveis para entendermos o feminismo! 

Pois com elas que percebemos que essas 

  O que é
o feminismo? 

Cai naProva
Muita atenção, queridas leitoras!

As matérias que e�udaremos ne�a 
coluna caem na prova para você tirar 

sua carteirinha de femini�a! 

por Aline Armond
e Drielle Pereira
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experiências não são de fato apenas minhas, 

mas são vivenciadas pela grande maioria 

das mulheres. É com elas que percebemos 

que o pessoal é político. 

Para bell hooks (sim, em minúsculo mesmo), 

o “feminismo é um movimento para acabar 

com sexismo, exploração sexista e 

opressão”. Ela enfatiza que o alvo do feminis-

mo é o sexismo e não os homens. Essa 

reflexão é importante pois, como toda ideolo-

gia de opressão, o sexismo não opera de 

forma individual. Para ilustrar melhor, faço 

agora uma pergunta: 

O que quero dizer é que, o sexismo atua em 

dois planos: o estrutural e o cultural. O pri-

meiro diz respeito às instituições, ao Estado, 

ao mercado de trabalho, políticas públicas e 

demais formas de organização da nossa so-

ciedade.  

 

Já a atuação cultural do sexismo é a que 

conseguimos identificar mais claramente no 

nosso dia-a-dia em piadas machistas, com-

portamentos das pessoas, papéis de gênero 

dentro de casa, divisão de brinquedos para 

meninos e meninas, por exemplo. 

E tenha certeza, um mantém o outro. Um 

conceito importante, muito bem estudado 

por Sueli Carneiro, é o do imaginário social. 

Práticas costumeiras, reiteradas pela estrutu-

ra formam uma visão específica de toda uma

sociedade sobre certo assunto. E esse ima- 

ginário social retroalimenta a estrutura, um 

ciclo sem fim.  

É aí que conseguimos entender o sexismo 

como uma ideologia hegemônica, que atua 

alienando nossas mentes. Temos que lem-

brar a todos e, principalmente, a nós feminis-

tas que precisamos olhar para dentro, inves-

tigar e refletir sobre nossos preconceitos 

internos. A desconstrução e construção 

devem ser constantes.  

Sabemos que representatividade é muito im-

portante, principalmente para mulheres 

negras, PCDs, trans, entretanto, a inserção 

da mulher na estrutura deve estar acompan-

hada da intenção revolucionária, ou seja, de 

transformar radicalmente o sistema racista, 

classista e sexista em que vivemos. Sem 

isso, temos mulheres votando em Reformas 

da Previdência que prejudicam a classe fe-

minina, mulheres chefiando empresas que 

exploram trabalhadoras negras ou simples-

mente mulheres que atuam como figurantes 

laranjas. 

De outro lado, quando o feminismo descon-

sidera o âmbito estrutural do sexismo e se 

preocupa apenas em individualizar atitudes 

sexistas, ele é cooptado pelo mesmo sistema 

que nos oprime. Camisetas estampadas com 

a frase “Girl Power”, coletores menstruais cor 

de rosa e campanhas publicitárias com 

caras feministas estão aí para provar que até 

uma luta tão importante pode ser esvaziada 

e virar mercadoria para o capitalismo. Por 

isso é tão importante refletirmos na estrutura 

e na cultura do sexismo em conjunto, para 

defendermos um feminismo coerente. 

Você nasceu
femini�a?



Até aqui entendemos o que é feminismo, 

mas porque ele se “divide”? Bom, algumas 

divergências teóricas surgem, principal-

mente no que diz respeito ao conceito de 

mulher, de onde parte a opressão sofrida por 

elas e da forma que tal  opressão será su-

perada. É por isso que temos diferentes ver-

tentes do feminismo. Saca só esse gráfico 

que explica tim-tim por tim-tim (ele foi basea-

do na aulas ministradas pelas professoras 

Maria Mariana Venturini no curso “Porque 

lutamos?” e Sabrina Fernandes no seu canal 

do YouTube Tese Onze). 

Quais são as vertentes
do feminismo?

Feminismo

Matrizes
fundamentais

Epi�emologias

O feminismo é um movimento para acabar
com sexismo, exploração sexista e opressão.

A opressão da mulher é vista pela 
não equiparação jurídica entre os 
sexos, ou seja, a simples correção 

de direitos iguais nas leis é o 
caminho para a libertação femini-

na. O feminismo liberal dialoga 
com o capitalismo, inclusive incen-

tivando o empreendedorismo 
feminino como uma forma de 

empoderamento e independência.

Aqui, a opressão da mulher deve 
ser analisada em conjunto com a 
crítica e objeção ao sistema capi-

talista e seus desdobramentos.
A crítica anticapitalista, inclusive, 
desconsidera o feminismo liberal 

como feminismo de fato, visto que 
o mercado anda de mãos dadas 

com o sexismo.

Liberal Anticapitalista

Com o racismo e a transfobia dentro do movimento feminista, os feminismos 
negro, indígena e trans nasceram de uma crítica e renovação necessária. 

Enquanto a mulher branca reivindicava sua inserção no mercado de 
trabalho, as mulheres negras e indígenas já eram exploradas de forma 

exorbitante. Da mesma forma, enquanto mulheres cisgênero buscam des-
romantizar a maternidade, mulheres transexuais ainda lutam para serem 

mães sem enfrentar tantos obstáculos. Dessa maneira, a imagem da 
“mulher universal” não contempla as particularidades, histórias, vivências e 

distintas opressões que precisam ser levadas em consideração para a 
emancipação de realmente todas. 

Negro IndígenaTransfeminismo

Anarcofeminismo Marxista Radical

As anarcofeministas 
atuam de forma a integrar 

a visão anarquista de 
organização autônoma 

que abole práticas 
autoritárias e não busca 

reformas dentro das 
instituições estatais pela 

libertação da mulher.

As feministas marxistas 
analisam a opressão da 
mulher pelas lentes do 
materialismo histórico, 
método de Karl Marx, e 
fazem a relação com as 
consequências da estru-

tura capitalista, como,
por exemplo a repro-

dução social.

As feministas radicais 
assim se definem por 
atacarem pela raiz a 

origem da opressão da 
mulher, a qual consi-

deram ser o conceito de 
gênero, que deve ser 

abolido.

Interseccionalidade é uma metodologia que atenta para as relações entre as 
estruturas de opressão e como as pessoas e grupos se localizam nessas

intersecções. Porém, ela não orienta o objetivo a ser perseguido, apenas faz 
essa leitura ampla, sem determinar uma ideologia acima de outra, ou seja, os 
feminismos e demais lutas sociais devem ser analisados em conjunto (desde 
que não contraditórios entre si). Já a Consubstancialidade é uma fusão entre 

diversas opressões de forma a criarem uma teoria completamente nova.
Não é a soma de lutas separadas, mas apenas uma que concentra

diferentes aspectos completamente interligados.

Teoria formulada por 
Kimberle Crenshaw com 
a finalidade de denunciar 

duas estruturas de 
opressão (sexismo e 
racismo) vivenciadas 
pelo mesmo sujeito, a 

mulher negra.

Interse�ionalidade
e Consub�ancialidade

A epistemologia adicionará 
à matriz fundamental do 
feminismo pontos de partida 
ou objetivos diferentes. 
Podem existir, por exemplo, 
feminismo liberal negro ou 
transfeminismo anticapitalis-
ta marxista. Legenda:
amarelo é a epistemologia 
que está inserida no femi-
nismo anticapitalista.
Bege é a que pode estar 
inserida em ambos.
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Parece muita coisa? E é mesmo! Porém, 

tenha em mente que todo o conteúdo acima 

foi super condensado para um melhor enten-

dimento. A luta feminista, como todas as 

demais lutas sociais, são reivindicações 

sérias que possuem fundamentos, estudos 

profundos e vivências contundentes. Por isso

convidamos a todas e todes para adquirirem 

cada vez mais conhecimento. Que tal 

começar pelas teóricas mencionadas? 

E vamos analisar como foi o processo históri-

co de tudo isso? Para tanto convidamos a 

professora de história e integrante do Coleti-

vo Feminista de Itaperuna, Drielle Pereira.  

Vamos iniciar agora uma breve conversa 

sobre a trajetória do feminismo no Brasil. 

Para essa jornada iremos ter como base a 

obra “Uma história do Feminismo no Brasil”, 

da historiadora e politóloga Céli Regina 

Jardim Pinto. Segundo essa estudiosa, a tra-

jetória do feminismo no Brasil tem sido mar-

cada pela fragmentação, tendo múltiplas 

manifestações, objetos e pretensões diver-

sas dentro do movimento feminista brasileiro.  

Como boa historiadora, acredito que é 

sempre bom nos localizarmos temporal-

mente em relação ao nosso objeto, sendo 

assim, para fins didáticos, iremos dividir a 

história do movimento feminista no nosso 

país em três momentos.  

O primeiro deles vai do século XIX até a 

década de 1930, que teve como principal 

pauta a luta pelo direito ao voto feminino. O 

segundo recorte vai do período pós 1968, 

em que a luta das mulheres terá um forte im-

pacto devido à ditadura militar, que ocorrerá 

no Brasil durante 21 anos (1964-1985). E o 

terceiro deles inicia-se com a redemocra-

tização e o início da chamada Nova Repúbli-

ca (1985-até os dias de hoje), marcado pela 

participação das mulheres em cargos eleti-

vos, bem como, a emergência de impor-

tantes discussões sobre o que é ser mulher e 

os desafios que essa questão levanta.

Bem, vamos então a um olhar mais detalha-

do sobre esses períodos! 

No primeiro recorte que delimitamos anterior-

mente, a luta das mulheres no mundo esteve 

ligada à conquista do sufrágio, que teve seu 

impacto no Brasil mediante o movimento li-

derado pela médica Bertha Lutz, que exer-

ceu uma inegável liderança na década de 

1920 e manteve-se ativa até sua morte, na 

década de 1970. Lutz será responsável pela 

criação da Federação Brasileira para o Pro-

gresso Feminino (FBPF), em 09/08/1922, que 

teve por objetivo lutar pelos direitos civis e 

políticos das mulheres no país. Além disso, 

Bertha Lutz irá compor a delegação brasilei-

ra durante a Conferência de São Francisco 

(1945), responsável pela criação da Organi-

zação das Nações Unidas (ONU). Além de 

ser a única mulher na delegação brasileira, 

Bertha Lutz terá um importante papel na 

inserção da igualdade entre homens e

Hi�ória do feminismo
no Brasil



mulheres como um princípio na Carta das 

Nações Unidas.  

Além da luta pelo direito ao voto, a luta das 

mulheres no Brasil durante a primeira 

década do século XX também foi marcada 

por outras manifestações importantes. De-

stacamos o papel de um incipiente Jornalis-

mo Feminista, em que mulheres como Fran-

cisca Senhorinha Motta Diniz e Josephina 

Álvares de Azevedo publicavam periódicos 

que eram caixa de ressonância para pautas 

importantes como, por exemplo, a aquisição 

de direitos políticos e civis. Por fim, também 

é válido ressaltarmos o papel desempenha-

do pelas mulheres inseridas nas lutas tra-

balhistas no Brasil, afinal, ao longo das déca-

das de 20-30 tivemos o desenvolvimento de 

uma classe trabalhadora e com ela o recon-

hecimento de sua condição de exploração e 

a luta pela conquista de direitos.  

Essa situação vivenciada pelos operários im-

pactava diretamente às mulheres, afinal, 

além das longas jornadas de trabalho viven-

ciadas pelas mesmas, também sofriam situ-

ações específicas como assédios e demais 

violências de gênero. Isso fez com que, já 

naquela época, as mulheres operárias 

começassem a pensar que a situação de ex-

ploração experimentada por elas, não era 

apenas uma questão classista, mas também 

envolvia a questão de gênero. Uma impor-

tante iniciativa das mulheres trabalhadoras 

foi o desenvolvimento do Manifesto da União 

das Costureiras, Chapeleiras e Classes 

Anexas do RJ (1920) que já apontava para a 

ideia da impossibilidade de se chegar à 

igualdade sem o reconhecimento da 

desigualdade particular da mulher na fábri-

ca. 

Essas iniciativas ao longo dos primeiros anos 

do século XX não chegam a compor um mo-

vimento feminista unificado e organizado, 

pelo contrário, eram ações individualizadas e 

que, em alguns casos, recortado por privilé-

gios econômicos de algumas mulheres como 

a própria Bertha Lutz. Além disso, eram 

pautas ligadas à mulher branca, desconsi-

derando o componente racial nas lutas das 

mulheres brasileiras. Apesar dos seus li-

mites, não podemos negar a importância das 

iniciativas dessas mulheres nas primeiras 

conquistas dos direitos políticos femininos, a 

exemplo, do direito ao voto conquistado em 

1932 e incorporado à Constituição de 1934. 

O segundo momento da luta das mulheres 

inicia-se em meio a um momento delicado 

em nosso país, no caso, a ditadura militar. 

Diante da retirada sistemática de direitos da 

população brasileira, ao longo do regime mi-

litar, muitas mulheres vão iniciar uma série de 

grupos de estudos domiciliares, com o obje-

tivo de entender as causas do golpe de 

1964, bem como da derrota das esquerdas. 

Mediante grupos de leitura, essas mulheres 

que residiam no eixo RJ-SP começam a 

trocar experiências sobre ser mulher. Além 

disso, é válido ressaltarmos a importante 

contribuição das mulheres que estavam no 

exílio em Paris. 

Segundo a historiadora Denise Rollemberg, 

muitos exilados vão escolher Paris como 

destino ao longo da década de 1960 e, so-

bretudo, após 1973 devido ao golpe contra 
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Salvador Allende no Chile. Chegando a 

Paris, as mulheres, ligadas a movimentos de 

esquerda no Brasil, se deparam com uma 

cidade efervescente devido às lutas do ano 

1968, em que estudantes lotavam as ruas da 

capital francesa chamando a atenção para 

que o pessoal é político. Nesse contexto, as 

condições vivenciadas pelas mulheres apon-

tavam para problemas estruturais que deve-

riam ser problematizados e superados em 

nossa sociedade. Tais ideias vão influenciar 

essas mulheres brasileiras no exílio, que 

formam entre 1975-1979 o Círculo de Mul-

heres Brasileira em Paris, que será 

responsável por importantes discussões que 

vão ampliar a luta feminista, trazendo 

questões como direitos reprodutivos. A 

criação do Círculo é considerada por Céli 

Regina Pinto como momento inaugural do 

movimento feminista no Brasil, pois teremos 

a preocupação em criar atividades coorde-

nadas entre as mulheres.    

Nesse período, mais especificamente por 

volta da década de 1970, começa a haver 

uma organização do feminismo negro, com o 

Movimento Mulheres Negras (MMN). Essas 

mulheres, além de perceberem que suas 

pautas não eram consideradas no movimen-

to feminista existente, também não se sen-

tiam contempladas na luta contra o sexismo 

dentro do movimento negro. As reflexões

trazidas pelo MMN são fundamentais para 

que se comece a pensar na questão da

interseccionalidade. 

Por fim (ufa!), chegamos ao terceiro momen-

to da luta das mulheres que se inaugura com 

o período da Redemocratização e está 

vigente até o momento presente. A partir das 

medidas de retorno à democracia, encontra-

va-se o fim do bipartidarismo e a permissão 

para a formação de diversos partidos políti-

cos em nosso país, o momento marcado pela 

esperança levou à organização de muitas 

mulheres na luta por ocupação em pleitos 

eleitorais.   

Nomes como Jandira Feghali e Benedita da 

Silva seriam eleitas para cargos eletivos 

nessa época, tendo importantes con-

tribuições na luta das mulheres. Jandira seria 

uma das relatoras da Lei Maria da Penha (Lei 

11.340/2006) que é um importante instru-

mento no combate à violência contra a 

mulher, afinal, ostentamos o infeliz título de 5º 

lugar no ranking mundial de Feminicídio, se-

gundo o Alto Comissariado das Nações 

Unidas para os Direitos Humanos 

(ACNUDH). Benedita da Silva, por outro 

lado, será relatora da PEC das Domésticas 

(PEC 66/2012) que iguala essas mulheres, 

em sua maioria mulheres pretas, aos demais 

trabalhadores brasileiros passando, portan-

to, a terem direitos trabalhistas. Sim, é isso 

mesmo que você leu! Até 2012, as emprega-

das domésticas estavam excluídas de uma 

série de direitos trabalhistas. Coisas de um 

país com mentalidade escravocrata... 

O período contemporâneo que vivemos está 

sendo marcado por uma renovação constan-

te das lutas feministas, puxada sobretudo 

pelas mulheres pretas que, sem dúvida, 

estão na linha de frente trazendo questiona-

mentos sobre ser mulher em nosso país, es-

truturado sob a marca do racismo após 

séculos do regime escravocrata. Trabalhos 



de intelectuais como Djamila Ribeiro, 

Giovanna Xavier (Preta Dotora), Joice Berth 

dentre outras ajudam a colocar em pauta as 

necessidades dessas mulheres que, foram 

sendo deixadas para trás ao longo da 

história do próprio movimento feminista. 

Nesse contexto, a luta feminista vem ques-

tionando a ideia de mulher universal, 

mostrando assim que há diferentes formas 

de ser mulher e essas diferentes experiên-

cias precisam estar presentes no movimento 

feminista. 

Sem dúvida temos muitos desafios pela 

frente, sobretudo num contexto de retirada 

sistemática de direitos que estamos vivendo, 

agravado no contexto da pandemia da 

COVID-19. Por isso, a luta feminista deve ser 

constante! Precisamos estar atentas, fortes e 

unidas para que nenhum direito seja retirado, 

pelo contrário, que seja mantido e aprimora-

do. A luta continua, companheiras! Vencere-

mos! 
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Voto Feminino. Criação da Federação
Brasileira para o Progresso Feminino. Inserção 

da Igualdade entre homens e mulheres na 
Carta da ONU. Jornalismo Feminista. Lutas 
trabalhistas e desenvolvimento do Manifesto 

das Costureiras, Chapeleiras e 
Classes Anexas do RJ.

Estudos domiciliares sobre a ditadura
militar e experiências femininas. Reflexão

"o pessoal é político" pelo Círculo de
Mulheres Brasileiras em Paris.

Lei Maria da Penha e PEC
das Domésticas. Questionamento

da ideia de mulher universal.

Séc. XIX até a

década de 1930

1964 a 1985

1985 a 2020


