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Resumo: Por um longo tempo os discursos de poder patriarcal e de cunho 

machista e misógino foram difundidos entre os três principais pilares da 

construção do pensamento social, compostos sobretudo pela família (célula vital), 

religião (célula ética) e escola (célula formativa). No entanto, com a evolução do 

ser humano e com a popularização da ciência e da Universidade, assistimos 

desde o final da década de 80 um crescimento significativo das lutas feministas e 

humanitárias a favor da desconstrução de um ideário de submissão e de pertença 

da mulher como objeto do homem. Mesmo assim, após tantos avanços, ainda há 

uma persistência na desvalorização da mulher, marcada sobretudo, pela violência 

e banalização do elemento feminino na sociedade contemporânea. Este projeto de 

pesquisa, portanto, visa estudar os enfrentamentos históricos da luta das 

mulheres, bem como das persistências da violência e instauração da Lei 

11.340/2006, cognominada Lei Maria da Penha. O objetivo deste trabalho é 

analisar o trajeto histórico das lutas femininas, bem como de que forma a 

legislação vigente colaborou para a sororidade e para o empoderamento feminino, 

logo esta análise não é puramente documental, mas contempla também os 

discursos traçados pelos indivíduos. Para qualificar os resultados desta pesquisa, 

buscou-se as premissas da pesquisa qualitativa, que visa a interpretação dos 

fenômenos sociais, bem como das suas ressonâncias nos indivíduos e na 

sociedade.  Para tanto, o estudo será de cunho bibliográfico, centrando-se na 

fortuna crítica recolhida até o momento, principalmente nos estudos de Brasil 

(2014), Hannah Arendt (1994), Stela Valéria Soares de Farias Cavalcanti (2007), 

                                                           
1 Formada em Letras Português/Literatura. Especialista em Literatura brasileira. Acadêmica do curso 
de Direito da UNIFIMES – Centro Universitário de Mineiros; e-mail: flaviannenaves@hotmail.com   
2 Formado em Letras Português/Inglês (UEG). Mestre em Estudos da Linguagem (UFG). Doutorando 
em Educação (UNIUBE). Professor do Centro Universitário de Mineiros – Unifimes, e-mail: 
josehumberto@fimes.edu.br 

mailto:flaviannenaves@hotmail.com
mailto:josehumberto@fimes.edu.br


  

Maria Berenice Dias (2007), Pierre Bourdieu (2005), Porto (2007) dentre outros 

que abarcam estudos da dominação masculina e da violência contra a mulher. 

Palavras-chave: Empoderamento. Legislação. Mulher. Sororidade. Violência. 

 

Introdução 

  

A violência contra a mulher é um problema social construído ao longo dos 

séculos, estruturado na diferença de gênero e suas relações de poder, bem como no 

modelo social patriarcal. A soma deste trajeto histórico, em que os discursos e 

hábitos machistas se fundamentaram, aponta para um cenário, muitas vezes, de 

perpetuação e continuidade da submissão da figura feminina, que traz como 

consequência dados alarmantes das diversas formas de violência contra a mulher. 

 As mulheres contestaram sua condição social através de movimentos 

feministas, que se intensificaram no século XIX, no contexto da Revolução Industrial, 

devido às condições de exploração de mão de obra e da insalubridade das operárias 

que trabalhavam em grandes indústrias. A partir do século XX, aumentaram diversas 

manifestações pelos direitos de igualdade, tendo como ápice os protestos pós 

década de 1960.       

Diversos direitos foram conquistados pelas mulheres, tais como: os direitos 

trabalhistas, ao voto e de ser votada, de exercer qualquer profissão, a liberdade 

sexual e a independência financeira. 

Mesmo após tantos avanços, há uma persistência do processo de 

desvalorização da mulher, marcado sobretudo, pela violência e banalização do 

elemento feminino na sociedade contemporânea. Mesmo diante dos dez anos de 

sancionamento da Lei nº 11.340/2016, conhecida como “Lei Maria da Penha”, e um 

ano após a implementação da Lei 13.104/2015, que coloca o feminicídio no hall de 

crimes hediondos, ainda presenciamos o aumento da violência contra as mulheres. 

Com este estudo, pretendemos fazer um percurso histórico sobre a violência 

contra as mulheres, a criação do movimento feminista e suas repercussões, bem 

como elaborar um estudo sobre a teorização do gênero no Direito. Doravante, 

proporemos ainda uma discussão sobre as relações de poder e de gênero, e os 

enfrentamentos das leis de proteção à mulher.  

  



  

Material e métodos ou Metodologia  

 

A iniciação científica é um dos momentos mais importantes dos espaços de 

educação Superior, uma vez que se configura dentre outras coisas, como o 

primeiro encontro do acadêmico com a produção da ciência e do desafio da 

elaboração e originalidade textual. 

No entanto, para configurar-se como instrumento eficiente, a iniciação 

científica requer uma série de procedimentos técnicos e de métodos que 

qualifiquem e a transformem em espaço fecundo para a produção do espírito 

científico. Gil (2008, p.8) afirma que a investigação científica, depende de um 

“conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos”, ou seja, precisa de 

planejamento sistemático e acurado. 

Desta maneira, é função do professor/orientador, clarear o caminho 

promovendo métodos e técnicas de pesquisa que amadureçam o orientando, 

possibilitando-o perceber em seu trajeto de iniciação, não apenas os conteúdos 

estudados, mas o processo científico de produção do conhecimento. 

Logo, esta pesquisa será desenvolvida a partir das técnicas da pesquisa 

bibliográfica, uma vez que terá como ponto de partida a análise das produções 

sobre a temática, bem como da dominação masculina e do empoderamento do 

gênero feminino.  

Tendo como método de referência, a hermenêutica proposta por Hans-

Georg, Gadamer, Heidegger e Max Weber, este estudo propõe uma ênfase no “no 

papel do sujeito da ação e reconhece a parcialidade da visão do observador. Ao 

propor modelos de representação de variáveis e de tipos, busca a interpretação dos 

significados das coisas.” (PRODANOV, 2013, p.40). 

Assim, a ênfase que propomos não se centra apenas no sujeito passivo das 

ações de violência (mulher), mas também no sujeito ativo destas relações de poder 

(homem). Logo é nessa relação entre os sujeitos anteriormente mencionados que 

buscamos a interpretação hermenêutica dos fenômenos que surgem a partir da 

dominação masculina, do empoderamento feminino e da sororidade. 

O quadro teórico, que elegemos para a composição de nossa concepção 

crítica, discute o elemento feminino em suas múltiplas subjetividades dentro do 

processo histórico, constituído a partir de violências e negligências. 

 



  

Resultados e discussão 

 

Calazans e Cortes (2011) traçaram o percurso de elaboração e aprovação da 

Lei nº 11. 340/2006 que será apresentado a seguir. Segundo as autoras o processo 

de criação de uma lei específica de combate à violência contra a mulher no Brasil, 

foi longo e complexo, e antecipado por diversas manifestações e debates. 

A violência doméstica era tratada como um assunto familiar, mantido em 

segredo, onde ninguém deveria interferir, e não havia qualquer sanção para o 

agressor. Após diversas manifestações alguns projetos de leis foram encaminhados 

ao Congresso Nacional, mas a maioria deles apenas alteravam alguns artigos de 

leis existentes, como o Código Civil e Penal. 

Antes da lei específica, a violência doméstica era regulamentada pela Lei nº 

9.099/1995, no juizado especial civil e criminal, sendo tratada como lesão corporal 

leve, ou como um crime de menor potencial ofensivo. 

Segundo Calazans e Cortes (2011) foi organizado em 2002 um Consórcio de 

ONGs Feministas que elaboram trabalhos para a criação de uma lei integral de 

combate à violência contra as mulheres. Dentre as questões discutidas, as mais 

marcantes foram os princípios basilares da nova legislação, seus objetivos, 

conteúdo, implicações, metas, setores envolvidos, tipos de penas, e o público alvo 

que a lei deveria atingir.  

Um dos fatores que despertou a necessidade de criação de uma lei 

específica, foi o veto do Presidente da República, Luíz Inácio Lula da Silva, ao 

Projeto de Lei 2.372/2000, da Deputada Jandira Feglali, que propunha como medida 

cautelar o afastamento do agressor da residência familiar. Na mesma época, 

tramitavam no Congresso Nacional, uma série de leis que não mudariam a forma 

como a violência contra a mulher era tratada, e não diminuiriam este tipo e violência, 

pois eram mais prosaicas do que de fato factíveis. 

Calazans e Cortes (2011) afirmam que no final de 2003 o resultado do 

trabalho do Consórcio foi apresentado à Bancada Feminina do Congresso Nacional, 

onde foi debatida e posteriormente acolhida. Em seguida, já em 2004 foi criado um 

decreto, que instituiu o Grupo de Trabalho Interministerial, que tinha como objetivo 

elaborar propostas legislativas para coibir a violência contra a mulher. 

 Segundo Calazans e Cortes (2011), houveram várias resistências para a 

sanção da lei, bem como para sua efetivação. Para tanto, o movimento de mulheres, 



  

de feministas e da sociedade civil organizada, foi crucial na luta para a aprovação e 

sanção 

 

A Herança da Submissão 

 

A condição de submissão da mulher na sociedade é uma herança complexa, 

de raiz sociocultural, que se propaga ao longo das gerações. Alves e Pitanguy 

(1991) propõem um estudo histórico sobre as relações sociais entre homens e 

mulheres, que será exposto a seguir, para auxiliar a compreensão deste processo 

de desigualdade de gênero. 

 Segundo Alves e Pitanguy (1991) na Grécia a mulher era comparada ao 

escravo, sendo que sua função era desenvolver trabalhos manuais e estar a 

disposição do marido para a reprodução. Portanto, a mulher era responsável em 

gerar os filhos e criá-los, trabalhar, sobretudo com a fiação e tecelagem de roupas e 

alimentação. Nesta perspectiva compreende-se que desde os primórdios, o papel da 

mulher era manter a subsistência do homem.  

 Alves e Pitanguy (1991, p.12) citam que Xenofonte no século IV a. C. afirmou 

que “os deuses criaram a mulher para as funções domésticas, e o homem para 

todas as outras”. 

 Esta justificativa naturista que demarca os espaços dos gêneros na 

sociedade, também, pode ser encontrada nas Sagradas Escrituras, onde Deus 

vendo Adão sozinho no paraíso, resolveu criar uma mulher a partir de uma das 

costelas do homem. Essa foi uma das argumentações religiosas do processo de 

submissão que a mulher sofreu ao longo dos séculos.  

 De acordo com Alves e Pitanguy (1991), a civilização romana, foi responsável 

pelo ordenamento jurídico paterfamilias, dando legitimação de todo o poder ao 

homem para dominar a mulher, os filhos, os servos e os escravos.  Algumas 

civilizações antigas, atribuíam um espaço de atuação das mulheres semelhante ao 

dos homens, como na Gália e na Germânica, participavam das guerras, conselhos e 

tribunais. 

 Antes da reintrodução dos princípios da Legislação Romana, as mulheres 

tinham alguns direitos, garantidos em lei, bem como pelos costumes. Podiam 

assumir o ofício dos seus falecidos maridos, tornando-se responsáveis pela 

subsistência da família.  



  

 Segundo Alves e Pitanguy (1991) uma das primeiras vozes do feminismo, foi 

a escritora francesa Christine de Pisan, que no século XIV, se tornou poeta oficial da 

corte, estabelecendo um discurso de defesa dos direitos da mulher, fato este que 

causou polêmica, e que colocou Crhistine no seleto espaço dos grandes escritores 

da época. 

 Outro momento, de perseguição à figura feminina, foi a “caça às bruxas e as 

heresias”, através do Tribunal de Inquisição na Idade Média. Nesta época, a 

Inquisição não só perseguiu as bruxas, mas também matava em nome de Deus. 

Eram mortas, as mulheres revolucionárias, que buscavam seus direitos, que não 

aceitavam a condição de submissão e violência em que viviam.  

 Assim, Alves e Pitanguy (1991) colocam que os discursos das diferentes 

culturas e épocas têm procurado assegurar a sujeição da mulher através de um 

destino irrevogável, a-histórico e universal.  

 

Teorização do Gênero  

 

A questão da diferença de gênero está além do dualismo natural entre o 

masculino e feminino. O gênero é um elemento estrutural de diversas relações, 

como a social, cultural, política e econômica. Campos (2011) cita a colocação de 

Harding (1996), segundo esta famosa feminista, a diferença de gênero é a origem 

mais antiga, universal e poderosa de muitos processos valorados moralmente que 

nos rodeiam. 

Campos (2011) explica que a teorização do gênero está fundamentada nos 

sistemas conceituais das ciências, na vida acadêmica, bem como nas doutrinas 

jurídicas. Se o gênero organiza a vida social, dá significado e delimita o poder, e 

estrutura as relações de trabalho, acaba influenciando, também, o ordenamento 

jurídico, que é um fruto de relações sociais, mantendo, assim, os mesmos discursos 

e conceitos vigentes. 

Esta verdade pode ser observada na própria “Lei Maria da Penha”, que traz o 

discurso da mulher como polo passivo, figura frágil e sujeita à submissão. 

Segundo Campos (2011) houve alguns deslocamentos discursivos na referida 

lei, como a exclusão da expressão “vítima” para a “mulher em situação de violência”, 

inscrevendo assim, outra condição para um novo sujeito. 



  

Mas, ainda há muitos obstáculos a serem transpostos, e a própria Lei Maria 

da Penha, cita Campos (2011) é objeto de discussão e disputa política entre 

posições feministas e não feministas.  

Campos (2011) menciona ainda que algumas características da lei podem 

não apenas ser neutras em termos gerais, mas serem especificamente masculinas. 

Estas supostas neutralidades de gênero acaba provocando prejuízo e exclusão das 

mulheres.  

Campos (2011) faz uma reflexão sobre a lacuna existente entre a lei 

positivada e a garantia que a mesma possa trazer para resguardar os direitos das 

mulheres. Assim, afirma a autora, que o reconhecimento também não significa, no 

que ser refere às mulheres, que essas passem a se sentirem titulares de seus 

direitos, e vivenciarem toda a garantia que o ordenamento possa trazer. Campos 

(2011) afirma que a titularidade significa não só ter direitos, mas, também, poder 

usufruir desses. 

Petchesky e Judd (1998) et all Campos (2011), citam que para haver essa 

titularidade de direitos, deve haver leis nacionais e internacionais, bem como a 

correspondência das mesmas, com os costumes, valores e comportamentos sociais.  

Assim, podemos observar que essa titularidade de direitos é um processo 

complexo, que envolve alguns autores, como o Estado, a sociedade e os indivíduos.  

Para que uma lei seja eficaz, que combata efetivamente a violência contra a mulher, 

deve haver uma cooperação mútua entre os referidos setores, pois este tipo de 

violência é um problema social, vinda de uma herança de submissão, e deve ser 

combatido, com a ação e o respeito de todos. 

  

Conclusão 

 

É possível observar que promover um debate acadêmico que analise as 

conquistas históricas do feminismo, bem como da produção de conhecimento 

jurídico e social sobre a temática da violência contra a mulher ainda é uma 

necessidade, não só dos Cursos de Direito espalhados pelo Brasil, mas de todas as 

áreas do conhecimento. 

É preciso criar espaços de debate, possibilitando aos acadêmicos 

envolvidos, a construção do conhecimento humano, bem como da produção de 

gêneros acadêmicos (artigos, pôsteres, monografias e debates), que possibilitem 



  

no combate às opressões. 

As leis precisam coibir, inibir e de certa maneira auxiliar no combate às 

violências simbólicas do dia-a-dia.  Porto (2007, p.13) compreende a violência como 

parte constitutiva da raça humana, afirmando que tal processo é reflexo de nosso 

estado primitivo de selvageria. O autor nos chama a atenção para o fato de 

perpetuidade da violência, sendo que ela, enquanto fenômeno social, deve ser 

estudada e compreendida a partir de onde surge, ou seja da sociedade e daqueles 

que a compõem. 

Na mesma dinâmica, Hannah Arendt (1994) ao dissertar sobre a violência, 

afirma que este não é um fenômeno isolado, mas que foi e é construído junto ao 

próprio indivíduo. Logo, analisar a violência, em qualquer aspecto que seja, implica 

em analisar também os seres humanos. 

Pensando desta maneira, o fenômeno da violência contra a mulher, é a soma 

de um trajeto histórico, em que os discursos e hábitos construídos apontam para um 

cenário muitas vezes de perpetuação e continuidade. No entanto, é preciso pensar 

que este resultado histórico, pode ser minimizado por meio de políticas públicas de 

conscientização e valorização da mulher. 

Neste sentido, em 2006 foi sancionada a Lei 11.340 que institui a Lei Maria da 

Penha, criando mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar 

contra a mulher. Uma lei com nome de mulher e a favor das mulheres. 

Maria Berenice Dias (2007, p.45) afirma que o “talvez o traço mais 

significativo da Lei Maria da Penha é que ela deixa evidente o repúdio pela forma 

como a violência doméstica era tratada pela Justiça”, logo a advogada evidencia a 

capacidade social da lei. 

Por fim, promover estudos como este, têm dupla importância: a primeira é de 

trazer a lume o debate das lutas de margem e a segunda construir um arauto 

científico que colabore com uma sociedade que caminha a cada dia rumo a um 

pensamento racional, crítico e mais científico. 
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