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RESUMO  
O presente trabalho tem como objeto de estudo o patriarcado e como 
este influencia casos de violência doméstica contra a mulher. Para tanto, 
primeiramente, discorreu-se sobre a sociedade patriarcal e sua 
trajetória histórica e posteriormente abordou-se acerca da violência 
contra a mulher e sua relação com o patriarcado. Assim, notou-se que o 
patriarcado, no qual o homem está em posição de superioridade em 
relação à mulher, contribui incisivamente para que ocorra a violência 
contra a mulher, tendo em vista que os homens possuem um 
sentimento de supremacia para com as mulheres. Para o feitio do artigo 
adotou-se a abordagem qualitativa, por meio da revisão bibliográfica 
utilizando-se autores clássicos como Saffioti (1987) e Hite (1995) para 
auxiliar nas reflexões sobre a referida temática. 
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ABSTRACT 
The present work has as its object of study the patriarchy and how 
it influences cases of domestic violence against women. For that, 
first, it was discussed about the patriarchal society and its 
historical trajectory and later it was approached about the 
violence against the woman and its relation with the patriarchy. 
Thus, it was noted that the patriarchy, in which the man is in a 
position of superiority in relation to the woman, contributes 

 
1Centro Universitário Santo Agostinho – UNIFSA. 
2 Universidade Federal do Piauí – UFPI. 
3 Universidade Federal do Piauí – UFPI. 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

4462 

incisively to the occurrence of violence against women, given that 
men have a feeling of supremacy towards women. For the 
purpose of the article, a qualitative approach was adopted, 
through a bibliographic review, using classic authors such as 
Saffioti (1987) and Hite (1995) to assist in the reflections on the 
aforementioned theme. 
 
Keywords:Patriarchal Society. Domestic violence. Gender. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar como o patriarcado está inserido na sociedade 

e como este influencia no que diz respeito à violência contra a mulher. Sabe-se que vivemos em 

uma sociedade patriarcal, isto é, uma sociedade na qual os homens estão em posição de 

superioridade, alcançando sempre lugares de poder. Nessa perspectiva, a mulher mantém-se 

submissa ao homem, sendo inferiorizada. 

A partir disso, pode-se perceber que a violência que ocorre contra as mulheres, decorre 

desse sistema patriarcal, que rebaixa a mulher, colocando-a em posição de inferioridade em 

relação ao homem. A partir desse sistema são criados, também, estereótipos e estigmas em 

torno da mulher, caracterizando-a, assim, como sexo frágil, delicado e vulnerável e rotulando-

a como cuidadora do lar e da família. 

Desse modo, destaca-se nesse artigo a caracterização do patriarcado e posteriormente 

trata-se da sua trajetória histórica. Compreende-se que esse sistema é antigo, mas ainda hoje 

se perpetua na sociedade atual, apresentando novas conformações. E logo após trata-se acerca 

da violência contra a mulher, como esta se qualifica e de que forma o patriarcado a permeia.  

Este estudo adotou o tipo de pesquisa de natureza qualitativa que implica na adoção de 

elementos de análise de valores e elementos de ordem cultural e ideológica. A pesquisa 

qualitativa, no âmbito das ciências sociais, tem a preocupação com um nível de realidade que 

não pode ser quantificado e que responda a questões muito particulares (MINAYO, 1994).  

A construção do trabalho deu-se por meio de uma revisão bibliográfica, ou seja, os dados 

para a realização desse estudo foram coletados através de pesquisa bibliográfica em livros e 

revistas especializadas, a partir do qual foi buscado coletar informações pertinentes e 

relevantes para o trabalho (GIL, 2008). 
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Portanto, esse trabalho visa apresentar essas características, seguindo as instruções da 

metodologia, acompanhado de uma bibliografia para justificar e dar subsídio teórico para a 

discussão. Autores clássicos como Saffioti (1987) e Hite (1995) entre outros, foram de suma 

importância para conduzir essa discussão. 

 

2 CARACTERIZAÇÃO DO PATRIARCADO: a construção societária do machismo 

 

De início é importante ressaltar a discussão que Santos (2010) retrata sobre o 

patriarcado. Conforme a autora, “ao longo do tempo, o padrão de dominação masculina tem 

contribuído para a reprodução de estereótipos do papel secundário e marginal da mulher na 

sociedade.” (SANTOS, 2010, p. 60). Assim, ainda de acordo com a autora, os modelos 

tradicionais das relações homem e mulher, colocaram a mulher no papel de frágil e submissa, 

posicionando os homens como sexo forte, com papel de dominação e virilidade.  

Para Saffioti (1987) homens e mulheres não ocupam posições iguais historicamente e 

isso ocorre na sociedade brasileira e demais nações. De acordo com a autora “a identidade 

social da mulher, assim como a do homem, é construída através da atribuição de distintos 

papéis, que a sociedade espera ver cumprido pelas diferentes categorias de sexo.” (SAFFIOTI, 

1987, p. 8).  A autora caracteriza especificamente os papéis impostos a homens e mulheres a 

seguir: 

 

A sociedade delimita, com bastante precisão, os campos em que pode operar a 
mulher, da mesma forma como escolhe os terrenos em que pode atuar o homem. A 
socialização dos filhos, por exemplo, constitui tarefa tradicionalmente atribuída às 
mulheres. Mesmo quando a mulher desempenha uma função remunerada fora do lar, 
continua a ser responsabilizada pela tarefa de preparar as gerações mais jovens para 
a vida adulta. A sociedade permite à mulher que delegue esta função a outra pessoa 
da família ou a outrem expressamente assalariado para este fim. (SAFFIOTI, 1987, p. 
8). 

 

Contextualizando o exposto acima, Silva (1992, p. 26) identifica que “as representações 

acerca da mulher, seja na relação familiar ou na sociedade, passam pelas concepções de 

fragilidade, dependência e submissão, que dão ao homem o direito de tutela sobre ela.” Tal 

fato decorre da naturalização acerca do papel que deve ser desempenhado pela mulher, 

referente a uma ideologia que tende a somente reproduzir relações de poder contraditórias.  



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

4464 

Se tratando da mulher na sociedade antiga com o predomínio do homem como 

possuidor e provedor do lar e da relação conjugal, Borin (2007) ressalta sobre a construção 

social da mulher e dos estereótipos e papéis a serem desempenhados por ela. No entanto, a 

mesma também destaca que esses papéis podem se diversificar, transmutando-se a partir do 

convívio dos seus grupos sociais de épocas distintas, ou seja, o que a mulher deveria realizar na 

sua vida seria determinado pela cultura a qual a mesma pertence.  

Em relação a essas mudanças, Hite (1995) discorre sobre a temática e aponta que por 

volta de 1939 as mulheres decidiram lutar para adentrar no mercado de trabalho, como 

também conquistar o direito ao voto, fato este que aconteceu nos Estados Unidos e em todo o 

Ocidente. Devido à segunda Guerra Mundial, os homens tiveram que sair de suas casas, e assim 

as mulheres passaram a ocupar os cargos de emprego, inclusive os antes considerados 

masculinos, como por exemplo, os serviços militares. De acordo com Hite (1995, p. 367) as 

mulheres “foram muito bem-sucedidas neles, mas depois da Guerra, nos Estados Unidos, o 

governo tomou outras medidas para convencer as mulheres a irem para casa, deixando os 

empregos para os homens que voltavam da guerra”. 

No que diz respeito ao pós-Segunda Guerra Mundial, Costa (2018) informa que é 

necessário ser repensada a lógica tradicional da divisão dos sexos, analisando a divisão dos 

papéis que foram impostos e edificados. Entretanto, “ao mesmo tempo em que as mulheres se 

tornam “iguais”, no nível da formação e acesso, permanecem “desiguais”, no que diz respeito 

à questão salarial e a gestão das tarefas domésticas” (COSTA, 2018, p. 135). 

Ademais, Santos (2010) discorre que mesmo que ainda houvesse uma desconexão da 

visão naturalista dos gêneros em função da construção social, longe do determinismo biológico, 

o feminino e o masculino permanecem enraizados pela cultura machista e patriarcal, marcada 

pela virilidade sexual. 

 Assim, “desde cedo são educados, inclusive pelas mulheres, para se tornarem 

agressivos, competitivos, provedores e intolerantes com a manifestação de sentimentos e 

emoções.” (SANTOS, 2010, p. 62). Pode-se perceber o reflexo desse tipo de educação dada aos 

homens no cotidiano, quando, por exemplo, o homem é reprimido por demonstrar sentimentos 

ou chorar, caracterizando essas atitudes como pertencentes ao sexo oposto. Santos (2010, p. 

64) aponta ainda que, “o modelo tradicional masculino requer do homem frieza, 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

4465 

insensibilidade, altivez, opressão, poder, força, virilidade, enfim, o que representa 

superioridade física e intelectual.” 

Conforme Coelho et al (2014), a própria dominação masculina constitui, por si, uma 

violência. Tendo em vista, é fundamental resgatar a dimensão histórica da dominação 

masculina, a fim de que se compreenda e dimensione adequadamente o patriarcado e para que 

haja empoderamento das classes que sofrem violência.  

Sobre a ideologia do patriarcado, predomina a noção da ideia de que a dominação, o 

controle e mesmo as violências masculinas na sexualidade são naturais (COELHO et al. 2014). 

Ainda conforme Coelho et al (2014, p. 474) destaca que “historicamente a mulher é identificada 

com a natureza, o corpo, a emoção, enquanto o homem tende a ser percebido como voltado 

para a cultura, à mente e a razão, o que fortalece a visão das mulheres como sedutoras e 

submissas”. Um aspecto importante a ser ressaltado é o que Saffioti (2010) comenta, 

abordando que a mulher sempre deve impor a necessidade de inibir toda e qualquer tendência 

agressiva, porque deve ser dócil, ajuizada e passiva.  

Com as definições já expostas sobre o patriarcado no decorrer desse trabalho, é 

relevante abordar a obra de Hite (1995), uma sexóloga e feminista teuto-americana. A mesma 

discute a relação patriarcado e família, ressaltando os aspectos religiosos, por exemplo, 

afirmando que na “tradição religiosa patriarcal, a família sempre foi hierárquica, chefiada pelo 

pai. Como “Deus reina sobre a Terra”, e “Deus ama seus filhos”, o pai celestial, assim como o 

pai na família, também era o que administrava punição e justiça.” (HITE, 1995, p. 366).   

Ao longo da história percebe-se o quanto se enraizou a conformação de família, no qual 

o homem é o centro da família e possui poder sobre sua mulher e seus familiares. Porém, ao 

mesmo tempo, desencadeia-se uma luta ferrenha para que a mulher possa ter igualdade 

perante o contexto em que está inserida. A autora Hite (1995, p. 366) apresenta em seu 

trabalho que: 

A família como uma instituição foi esquecida quando, há uns dois séculos, os governos 
começaram a mudar para um sistema democrático: a idéia não seria mais a de que 
deveria haver um “rei sol”, ou um poder central, mas de fato “as pessoas” deveriam 
ter o direito de lutar por sua satisfação e felicidade. Ter direitos iguais à educação e à 
saúde, e de opinar sobre seu próprio governo (embora, como vimos, isso a princípio 
não tenha incluído as mulheres, ou os homens possuidores de bens). Ao mesmo 
tempo, o direito à liberdade religiosa era garantido a todas as pessoas. Contudo, isso 
significava que – como a religião estava cheia de ideias feudais a respeito dos 
relacionamentos familiares – a ideia de que a autoridade “do pai” no lar era como a 
de um deus continuou a imperar” 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

4466 

Fica evidenciado que a mulher passou por profundas mudanças no decorrer da história 

no que diz respeito sobre seu papel na sociedade, “como seres sociais, condicionados, social e 

historicamente, nosso tornar-se mulher foi permeado por muitos questionamentos sobre a 

condição social da mulher e do homem nesta sociabilidade.” (ARAÚJO, 2013, p. 18).  

Araújo (2013) afirma que as diferenças foram estabelecidas entre os sexos 

historicamente, tanto no aspecto social como no aspecto financeiro. E para reforçar essa 

discussão “a questão da mulher não é hoje apenas uma questão secundária e hierarquicamente 

inferior ou menos importante do que a questão de classe; pelo contrário, a questão da mulher 

expõe em todo seu vigor a ferida que o patriarcado perpetrou” (COSTA, 2018, p. 136).  

Desse modo, no item a seguir será discutido acerca do patriarcado e suas reverberações 

na violência contra a mulher.  

 

3 A INFLUÊNCIA DO PATRIARCADO NA PRÁTICA DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

A questão da historicidade do patriarcado vem se configurando e criando suas raízes ao 

longo do tempo. Dando continuidade a essa abordagem histórica e remetendo a 

contemporaneidade, é necessário destacar que “o importante a reter é que a base material do 

patriarcado não foi destruída, não obstante o avanço feminino quer na área profissional, quer 

na representação no parlamento brasileiro e demais postos eletivos políticos.” (SAFFIOTI, 2004, 

p. 106).  

De acordo com Balbinotti (2018) os valores culturais oriundos da sociedade patriarcal 

estão correlacionados com a violência contra as mulheres e às desigualdades sociais existentes 

entre o homem e a mulher. A autora afirma isso tendo em vista que na sociedade patriarcal, a 

mulher é submissa ao homem e quando este vê seu poder ameaçado, o mesmo tende a agredir 

a mulher em prol da reafirmação do seu poder. Portanto, tomando como base a lógica 

patriarcal, o homem está na condição de superioridade e detém posse sobre a mulher, desse 

modo é justificável todo e qualquer ato ofensivo contra a mulher.  

Conforme Colling (2020) as heranças da estrutura do patriarcado persistem, no qual se 

alicerça a ideologia da supremacia masculina sobre todos, destacadamente sobre as mulheres, 

consubstanciando o comportamento abusivo de muitos homens, que transparece nas mais 

diversas formas de violência contra a mulher. Ratifica-se que, essas heranças remetem a 
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“pequenos gestos que também é uma forma de poder dos homens sobre as mulheres, de 

intimidação e de desqualificação do feminino” (COLLING, 2020, p. 15). 

Dessa forma, perpetua uma eminente relação de causa e efeito, entre a estrutura social 

do patriarcado, uma ideologia que dar cobertura a uma estrutura de poder que se atualiza de 

geração em geração alicerçando as mais diversas facetas de violência que atingem as mulheres 

nos diversos espaços ocupacionais, como familiar, doméstico, trabalho, entre outros. 

 

De fato, como os demais fenômenos sociais, também o patriarcado está em 
permanente transformação. Se, na Roma antiga, o patriarca detinha poder de vida e 
morte sobre sua esposa e seus filhos, hoje tal poder não mais existe, no plano de jure. 
Entretanto, homens continuam matando suas parceiras, às vezes com requintes de 
crueldade, esquartejando-as, ateando-lhes fogo, nelas atirando e as deixando 
tetraplégicas etc. (SAFFIOTI, 2004, p. 49). 

 

Remetendo ao conceito da violência é importante caracterizar o termo sobre a violência 

conjugal, que Guimarães (2009), apresenta o enfoque na relação dos casais, na integração entre 

conjugalidade e violência e, além disso, considera que a dinâmica da violência conjugal vai 

muito além do que a agressão física. No mais, outro ponto importante destacado pelo autor é 

que a violência conjugal perpassa todos os conceitos e tipos de violência, como por exemplo: 

 

Inclui a questão da violência de gênero, por ser influenciada pela desigualdade entre 
homens e mulheres imposta pela cultura machista; da violência familiar, por envolver 
parceiros em uma relação íntima; da violência doméstica, por ocorrer na maioria dos 
casos no ambiente privado; da violência contra a mulher, pelo fato de a mulher ser a 
principal vítima. E seu modo de expressão abrange todos os tipos de abuso: físico, 
emocional, sexual, patrimonial, moral, negligências e privações (GUIMARÃES, 2009, p. 
9).  

 
Diante disso, Pinheiro (2005, p. 36) destaca sobre o local que pode ocorrer a violência 

doméstica afirmando que, “a violência contra a mulher tanto pode ocorrer dentro de casa, 

como fora dela. Muitas vezes ela é praticada por pessoas não relacionadas à família, mas que 

mantêm certo poder sobre a mulher”. Como um exemplo bem claro de pessoas que não estão 

relacionadas à família, esse agressor pode ser um ex-companheiro que mantém o pensamento 

de posse sobre a mulher e passa agredi-la. Para tanto, no entendimento da autora, a justificação 

para a prática da violência está somente no fato de ser uma mulher, sendo assim a mulher 

submissa ao homem, no qual este tem total poder sobre a mulher.  
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Nesse viés, a autora Coelho (2015) ressalta as relações de poder entre homens e 

mulheres, que se manifestam na prática cotidiana da violência de gênero, e que, por sua vez, é 

um empecilho para o exercício da cidadania, pois, o patriarcado e também o capitalismo, são, 

dessa forma, duas forças modernas e ocidentais que mantem a opressão das mulheres. Com 

isso, há de se considerar a relação entre o patriarcado e a violência contra a mulher sob um 

viés: 

 

Numa leitura patriarcal do Estado e da democracia, poderíamos entender a violência 
contra as mulheres como uma questão de ordem privada, sobre a qual o poder público 
não deveria intervir. É na contramão desse argumento que feministas, militantes e 
acadêmicas, vêm trabalhando à medida que mostram que as fronteiras entre o público 
e o privado devem ser diluídas e que as violências perpetradas contra cidadãos e 
cidadãs, seja no espaço da intimidade ou em qualquer outro lugar, devem ser 
enfrentadas por políticas públicas específicas. (COELHO, 2015, p. 87). 

 
E dessa maneira, em direção à contemporaneidade, discorre Santos (2010, p. 64), que 

“estamos vivenciando um momento caracterizado por conflitos, crises e disputas, por homens 

e mulheres que querem traçar seus caminhos de forma livre e autônoma.” É importante 

considerar que essas mudanças citadas são essenciais para o enfrentamento a violência 

doméstica contra a mulher.  

Nesse viés, em relação à violência, fica evidenciado que não só a mulher sofre as 

consequências desse ato, como também os filhos. E ainda de acordo com a autora Paixão 

(2013), esse convívio com a violência praticada contra a mulher causa uma série de impactos 

como o sofrimento, a dor, e a sensação de inferioridade. 

Dessa forma, a partir das transformações societárias, “as mulheres começaram, 

realmente, a lutar pelos seus direitos no início do século XX, exigindo por melhores ambientes 

de trabalho, salários dignos e acesso aos cursos superiores.” (BORIN, 2007, p. 34). E desse 

modo, é de relevância frisar uma breve retrospectiva sobre essas mudanças: 

 

Em 1916, foi criado o Código Civil Brasileiro, patriarcal e paternalista, no qual constava 
que a mulher casada só poderia trabalhar com a autorização do seu marido. Em 1934, 
em meio ao governo provisório de Getúlio Vargas, uma nova constituição assegurou o 
voto da mulher. O trabalho feminino foi regulamentado pela Consolidação das Leis 
Trabalhistas somente em 1941. [...] nos países desenvolvidos, os homens foram para 
o front de batalha e as mulheres tiveram que trabalhar para sustentar suas famílias. O 
Estado de Bem-Estar Social, característico do pós-Segunda Guerra, em 1945, girava em 
torno do pleno emprego masculino e propunha o cuidado feminino do lar. (NARVAZ; 
KOLLER, 2006, p. 51 apud Dias, 2004; Pandjiarjian, 2003; Rocha, 2003). 

 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

4469 

Como os autores constatam, algumas mulheres passaram a se rebelar diante do entrave 

a realizar uma série de atividades, pois às mesmas cabia apenas a realização das atividades 

domésticas. Desse modo, é importante ressaltar aqui a importância e as características do 

movimento feminista nessa trajetória cheia de percalços.  

Desta forma, conceituando, “o Movimento feminista surgiu no Brasil no século XIX, por 

volta de 1850, quando um pequeno grupo de manifestantes declarou insatisfação com os 

papéis atribuídos pelos homens às mulheres, idealizando o fim da dominação masculina e da 

estrutura patriarcal” (BORIN, 2007, p. 40). E ainda de acordo com a autora, o feminismo passou 

a se tornar visível, no Brasil, só no início do século XX, período em que se inicia a luta das 

mulheres pelo direito ao voto. 

Como retratado acima, nota-se como o movimento ganhou força e visibilidade, mas 

ainda passava por dificuldades devido às reivindicações da classe feminina. Essas dificuldades 

podem ser entendidas pela não aceitação por parte da sociedade, principalmente os homens, 

como também por parte da família. Uma das temáticas citadas diz respeito ao divórcio e 

Barbosa (2016) afirma em seu trabalho que se trata de “compreender a luta em torno dos 

direitos femininos torna-se pertinente, visto que os divorcistas consideravam a mulher como a 

mais prejudicada, caso o divórcio definitivo fosse promulgado no Brasil.” (BARBOSA, 2016, p. 

115). Em relação ao espaço ocupado pela mulher na sociedade, a dedicação das mulheres foi 

validada em articulações individuais, pois até o século XX, não havia ainda movimento feminista 

no Brasil.  

Todavia, os pesquisadores e estudiosos sobre a temática do patriarcado afirmam que “a 

história das Mulheres passa a estudar as mais diversas formas de ser mulher, superando o 

primeiro momento de unificação enquanto categoria feminina e diversificando o campo de 

estudos acerca feminilidade na história.” (FERRARI, 2016, p. 29). É interessante observar como 

esse conservadorismo se faz presente na contemporaneidade e como essa luta requer 

resistência.  

Diante do exposto, cabe considerar os aspectos históricos da violência doméstica 

apresentados neste trabalho, no qual Soares (1999) analisa que a violência que perpassa a 

mulher é a violência de gênero, e ressalta sempre a necessidade dos homens quererem 

controlar as mulheres e exercer seu poder sobre elas. E dessa maneira “não é, de forma alguma, 

uma patologia individual, mas uma licença social.” (SOARES, 1999, p. 125).  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No percurso desta revisão bibliográfica percebeu-se que o machismo, consubstancia-se 

no preconceito construído ao longo dos anos pela sociedade em que prevalece a ideia perversa 

de dominação dos homens sobre as mulheres. Esta se intensifica nas sociedades marcadamente 

patriarcais. 

Percebe-se que essas relações sociais marcadas pela opressão, exploração e dominação 

de um gênero sobre o outro, bibliograficamente, tem se destacado no rol das motivações que 

levam a ocorrência das mais diversas formas de violência doméstica contra a mulher. À medida 

que se identifica nos atos de violência contra a mulher a sua subordinação diante do homem, 

nota-se o poder eminente que este exerce sobre a mulher, e ainda a obrigatoriedade de que 

esta tem de satisfazer a todos os desejos dos homens.  

Dessa forma, a violência doméstica é entendida como algo integrante da sociedade, que 

se perpetua por várias gerações que atinge mulheres em diferentes contextos vinculados ao 

âmbito doméstico, nas suas mais diversas formas de violência, seja ela física, sexual, psicológica, 

moral ou patrimonial.  

Mesmo com esse caráter estrutural da dominação masculina e da violência contra a 

mulher, ressalta-se as lutas que são travadas por mulheres que propuseram várias conquistas 

ao longo da história. Como o direito a vez e voto, inclusive e destacadamente legislativas, em 

que se ressalta os termos constitucionais que garantem a igualdade entre homens e mulheres, 

inclusão no mercado de trabalho com igualdade de salários.  

Destarte, este trabalho pontuou a relação do patriarcado e a violência contra a mulher, 

na qual essa relação apresenta-se intrínseca na contemporaneidade, haja vista a relevância 

desta temática. Assim, pode-se perceber que ainda há fortes resquícios do patriarcado na 

sociedade atual, resquícios estes que reverberam iminentemente na vida das mulheres, 

desencadeando na violência contra as mesmas. 
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