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RESUMO: A cultura ocidental tem sido marcada pelo silenciamento das vozes 
femininas, especialmente em relação à política e à participação democrática. 
Notadamente em contextos pós-coloniais, como é o contexto brasileiro, as 
normativas de gênero excluem as mulheres dos espaços políticos e das 
discussões sobre o destino das sociedades em que vivem e de seus próprios 
corpos. Na atualidade, o quadro político desenhado no Brasil mostra ainda mais 
essa faceta. A ascensão da extrema direita em todos os espaços sociais e 
também ao mais alto cargo do poder executivo veio acompanhada de um ataque 
frontal aos direitos das mulheres e à legitimidade de suas lutas históricas. Nos 
discursos articulados por esses grupos, os movimentos feministas e os próprios 
direitos das mulheres são vistos como uma ameaça à cultura e à continuidade 
da vida, negando-se assim a própria importância dos corpos e das subjetividades 
femininas como integrantes da comunidade política. Em resposta, as mulheres 
se levantaram no que foi o maior movimento político de resistência à extrema 
direita no Brasil contemporâneo e ao desmonte do Estado Democrático. Através 
da ocupação das ruas, no que ficou conhecido por “Ele Não”, afirmaram sua 
existência enquanto corpos políticos, resistindo aos discursos de exclusão. 
Nesse trabalho, de perspectiva ensaísta, pretende-se pensar esse fenômeno, a 
partir de uma interpretação guiada pelo quadro teórico oferecido por autores pós-
coloniais, como Gayatri Spivak, pela democracia radical de Chantal Mouffe e 
especialmente pelas leituras de Judith Butler sobre a política e a reivindicação 
de direitos. As formulações teóricas de Butler permitirão compreender as 
manifestações das mulheres em sua corporeidade, como um ato de resistência 
contra as normas que estabelecem o espaço do político de forma excludente. 
Assim, ao passo que as subjetividades feministas se constituem na luta por 
direitos, os próprios corpos apresentam uma reivindicação que vai além da 
inclusão: mas que envolve o tensionamento das normas sexistas que 
estabelecem quais vidas e quais direitos importam. 
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