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RESUMO: O golpe parlamentar-judicial-midiático orquestrado em face da presidenta 
brasileira Dilma Rousseff, a partir da sua própria eleição em outubro de 2014, foi multicausal. 
Guarda estreitos vínculos com os ditames da pós-democracia, representada pela centralidade da 
lógica mercantil e pelo desapreço aos direitos humanos e à democracia substancial. Goza, 
entretanto, de uma particularidade em relação a outros países contemporaneamente golpeados: 
o seu caráter explicitamente misógino. Como reação ao golpe, foram concebidos e/ou 
ampliados diversos espaços discursivos de resistência, merecendo ênfase, aqueles levados a 
cabo pelos movimentos e coletivos feministas, vinculados às pautas de promoção e defesa dos 
direitos humanos das mulheres e da democracia brasileira. O presente trabalho tem por objetivo 
geral analisar o papel desempenhado pelos movimentos e coletivos feministas no exercício do 
direito de resistência à usurpação do poder da presidenta eleita Dilma Rousseff, durante o ano 
de 2016, assim como trazer à luz os seus respectivos desdobramentos e as suas perspectivas na 
conjuntura atual. Para tanto, foi utilizada pesquisa bibliográfica interdisciplinar e documental. 
No primeiro tópico, discorreu-se sobre as origens e as causas do golpe de 2016 no Brasil. Já no 
segundo, foram analisadas as notas caracterizadoras e os desdobramentos políticos e sociais das 
resistências feministas ao golpe de 2016. Ainda, no terceiro tópico, comentou-se acerca das 
perspectivas dos movimentos e coletivos feministas de resistência democrática, situados em 
diferentes regiões do Brasil, que ganharam maior visibilidade com o advento do golpe de 2016 
e no cenário político que lhe sucedeu. Ao final, concluiu-se que a misoginia em torno do golpe 
de 2016 ensejou uma ampla combatividade de diversos movimentos e espaços de resistência 
feministas, que persistem se manifestando contra a agenda neoliberal, reacionária e excludente 
protagonizada pelo governo Temer. Verificou-se, igualmente, que muitos desses movimentos, 
embora que não criados com o golpe de 2016, puderam, a partir dele, expandir, pluralizar e 
conjugar o seu lugar de fala com outros sujeitos de – e na -  resistência democrática. Observou-
se, por derradeiro, que a capilaridade e o adensamento desses movimentos podem colaborar 
diretamente para o rompimento, ou, pelo menos, para as fissuras da hegemonia pós-
democrática, tensionando, assim, para o estabelecimento de uma nova agenda política e jurídica 
de contornos genuinamente plurais e emancipatórios. 
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