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Na história das mulheres se percebem os vestígios de memória que evidenciam a presença do 

poder e a posição de superioridade que os homens sempre exerceram sobre elas, enfatizando a 

sujeição feminina. Esse poder exercido, realça a esfera patriarcal que trazia a mulher como 

pertencente ao âmbito privado, submissa ao homem, seja como mãe, filha, irmã ou esposa. 

Nessa sociedade patriarcal, a violência disseminada a muitas mulheres se concretizava de 

diversas formas, seja física, psicológica, sexual, patrimonial ou verbalmente, e era cometida por 

seus esposos, familiares ou companheiros. Ao longo do tempo, a mulher, aliada aos movimentos 

sociais, transformou a sua história e obteve um maior espaço no âmbito público, resultando na 

busca pela reinvindicação e reconhecimento de seus direitos, o que afrouxa as amarras do poder 

patriarcal presente em nossa cultura e na sociedade em geral. Dessa forma, para compreender a 

produção da verdade sobre a violência contra a mulher, nos discursos da mídia, pretende-se 

analisar os vestígios da memória e as relações de poder, na discursivização em torno da 

violência contra a mulher, em uma campanha publicitária de conscientização do Dia 

Internacional da Mulher, da Prefeitura de São Leopoldo/RS, bem como descrever o 

atravessamento discursivo de letras de músicas brasileiras na campanha selecionada para análise 

e, por conseguinte, identificar, na campanha publicitária, os elementos enunciativos que 

constituem a imagem feminina. A análise se elencará, fundamentada às teorias da Análise do 

Discurso de tradição Francesa, com as considerações de Michel Foucault (1995; 2006; 2008) 

sobre discurso, sujeito, relações de poder e produção da verdade, assim como dos estudos 

culturais com Hall (2006), dos estudos históricos de Perrot (2016) e Del Priore (2017), os quais 

englobam questões de gênero e, ainda será trabalhada a memória discursiva a partir das 

concepções de Pêcheux (1993), Davallon (1993) e Halbwach (2006), entre outros.   
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