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RESUMO 
Os traços que caracterizam a relação entre mulheres e homens 
desdobram-se por assimetrias inerentes à construção social do gênero 
e são permeados por singularidades. Neste ensaio analisamos, a partir 
da literatura científica, o gênero e as relações de poder no que tange à 
violência contra as mulheres apresentadas na base de dados Scielo. 
Trata-se de um estudo reflexivo, para o qual elaboramos uma pergunta 
norteadora, fizemos a busca pela amostragem na literatura, passando 
pela coleta de dados e apresentação da análise crítica. Os textos 
analisados fizeram-nos perceber que, para além da diferença física e 
biológica, existe a dimensão socio-cultural que atravessa as relações 
entre o feminino e o masculino, que são simbolicamente construídas. 
Esse fato é responsável por perpetuar as desigualdades, por isso a 
importância de discutirmos gênero e poder, categorias essenciais para a 
compreensão dessas questões. A partir do momento que conhecemos, 
podemos modificar a realidade em que vivemos. 
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ABSTRACT 
The traits that characterize the relationship between women and men 
unfold through asymmetries inherent to the social construction of 
gender and are permeated by singularities. In this essay, we analyze, 
based on the scientific literature, gender and power relations with 
regard to violence against women presented in the Scielo database. This 
is a reflective study, for which we elaborated a guiding question, we 
searched for sampling in the literature, passing through data collection 
and presentation of critical analysis. The analyzed texts made us realize 
that, in addition to the physical and biological difference, there is a 
socio-cultural dimension that crosses the relationships between the 
feminine and the masculine, which are symbolically constructed. This 
fact is responsible for perpetuating inequalities, hence the importance 
of discussing gender and power, essential categories for understanding 
these issues. From the moment we know, we can change the reality in 
which we live. 

 
Keywords: Woman; power relations; gender violence. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A partir da definição trazida por Judith Butler (2003), o gênero apresenta-se como uma 

produção social, através de uma variável fluída que se apresenta em diferentes configurações, 

não sendo algo fixo e imutável. Reafirmando o pensamento de Simone de Beauvoir (1960) que 

diz “ninguém nasce mulher, torna-se” - contextualizando o pensamento determinista de sua 

época ao defender que performar enquanto um sexo ou outro é uma construção social, o artigo 

embasou-se nessas duas autoras que abordam gênero como sendo algo para além do biológico 

(natural e imutável); estabelecido por regras sociais, sofrendo modificações de acordo com 

costumes, tradições, dogmas e cultura. 

Foucault (2015) constata que o poder está por toda parte e provoca ações e, tal qual 

Butler afirma (uma variável fluída), não estando em uma instituição nem em ninguém. 

Encontra-se nas relações sociais existentes, sendo também fruto da construção social, 

desdobrando-se em assimetrias inerentes a construção social do gênero e permeados por 

subjetividades. 

A leitura de Scott (1995) complementa-se em Bourdieu (1998), onde discute-se as 

representações de gênero que tendem a estruturar a percepção e a organização (concreta e 

simbólica) da vida em sociedade. O poder do masculino e a inferioridade do feminino 

materializa-se nas várias expressões da violência contra as mulheres, que por sua vez está 

intrinsecamente ligada à cultura patriarcal, colocando a mulher numa posição de submissão e 
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obediência ao homem. Essa cultura ultrapassa as relações privadas, é uma hierarquia que 

invade todos os espaços da sociedade, corporificando e apresentando-se numa estrutura de 

poder basilada na ideologia e na violência. 

O patriarcado perpassa a esfera privada e chega até a pública, da sociedade civil ao 

Estado, que através de suas instituições perpetuam o machismo através da família, sociedade, 

igreja e Estado. Devido a separação de gênero binária3, a educação voltada para o homem 

perpassa a bravura, coragem e força, acompanhadas na infância, de brinquedos como carros, 

armas e bonecos para lutar; na adolescência, de ser o macho alfa que tem a chance de sair com 

várias garotas e demonstrar sua virilidade; na fase adulta, de ser o chefe da casa, sustentar a 

família e trabalhar fora. À mulher, a educação almeja características como a doçura, obediência 

e suavidade; na infância, os brinquedos são bonecas para cuidarem, panelinhas para fazerem 

comida e maquiagem para realçarem a beleza; na adolescência, deve manter-se virgem e pura 

até o casamento; quando adulta, deve ser uma boa dona de casa e uma mãe exemplar para os 

filhos e o marido. 

O resultado são relações desiguais que terminam sendo naturalizadas, maximizando o 

comportamento masculino em detrimento do feminino, dando margem para a violência de 

gênero. Muitas vezes, quem está sofrendo não se percebe enquanto vítima, imagina que é por 

sua culpa (atitudes, roupa, corpo) que o agressor age assim. Os padrões e condutas num 

determinado período histórico são, além de tudo, singular e individual. 

Segundo o Atlas da Violência (2020), no Brasil são registradas quatro milhões de 

agressões (violência doméstica) por ano; somos o quinto país do mundo em feminicídio e o 

primeiro em transfeminicídio; a cada duas horas uma mulher é assassinada em solo brasileiro; 

o Ceará está entre os três estados no ranking dos que tiveram aumento de mais de vinte por 

cento no que concerne a violência contra as mulheres. Observamos assim, a importância desse 

estudo para o enfrentamento a esse tipo de violência, tendo em vista que é um tema relevante 

e atual. 

Conforme salientado, tudo isso é fruto de uma construção social, o debate do artigo gira 

em torno da análise na literatura científica sobre o gênero e as relações de poder no que tange 

à violência contra as mulheres, através de um estudo reflexivo. 

 
3 Gênero binário: é a classificação do gênero e sexo em duas formas distintas e opostas, tal como masculino ou 
feminino, também chamado de binarismo. 
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O primeiro passo foi trazer junto a pesquisa uma pergunta norteadora, definida como a 

parte mais importante, a partir dela foram traçados os estudos e os meios adotados para a 

construção do artigo. Em seguida fizemos a busca pela amostragem na literatura, passando pela 

coleta de dados, segundo os critérios de seleção estabelecidos para o estudo e apresentados 

adiante, e, assim, realizamos a análise crítica dos estudos incluídos. Seguimos para a discussão, 

através da interpretação e síntese do que foi encontrado e, por fim, a apresentação do estudo 

reflexivo.  

Utilizou-se, no presente estudo, a definição de descritores de busca para nortear a 

pesquisa e pautou-se na seguinte questão norteadora: Como se caracteriza as relações de 

poder na questão de gênero (feminino e masculino)? A partir desta discussão, realizou-se a 

busca, de forma pareada, na base de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), a partir 

dos descritores “mulher”, “violência de gênero” e “relações de poder”, com a utilização do 

operador booleano “AND”. Por conta da abrangência do tema optamos por pesquisar apenas 

em uma base de dados. 

Para a seleção das publicações, foram seguidas as etapas: 1) busca na base de dados 

segundo critérios de seleção estabelecidos (artigos originais publicados no período de janeiro 

2010 a dezembro de 2020, em língua portuguesa e com texto completo de livre acesso, 

objetivando pegar o período pós criação e adaptação da lei nº 11.360/06); 2) exclusão de artigos 

repetidos na busca inicial; 3) leitura do título e resumo dos artigos; 4) exclusão de artigos a 

partir da leitura do título e resumo por não atenderem ao objetivo do estudo; 5) leitura dos 

artigos na íntegra; 6) exclusão de artigos que não contemplem a temática e o objetivo proposto 

nesta revisão.  

Ao final da seleção, seis (6) artigos foram utilizados para compor esta revisão. Os dados 

coletados foram organizados no quadro 1 (de acordo com que os pesquisadores entenderam 

que seria importante para o artigo), com as seguintes informações: código, autoria/ano de 

publicação, metodologia do texto, título do estudo, objetivo do estudo, principais resultados, 

periódico e base de dados. O método de leitura científica foi adotado para realizar a avaliação 

dos estudos e a análise dos dados. Este método se desenvolveu em três etapas: 1) visão 

sincrética – leitura de reconhecimento geral, visando à apropriação do tema do estudo, e leitura 

seletiva, buscando as informações acerca do objetivo do estudo; 2) visão analítica: leitura 

reflexiva e crítica dos artigos selecionados e escolha dos conteúdos principais relacionados ao 
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tema; e 3) visão sintética: leitura de interpretação dos dados/resultados apresentados nos 

estudos. 

 

QUADRO. Síntese dos estudos incluídos no Estudo Reflexivo. Fortaleza-Ce, 2021 

Cod Autoria/ano Metodologia Título do 
estudo 

Objetivo Principais 
resultados 

Periódico 

A1 AMARIJO, 

Cristiane 

Lopes; 

FIGUEIRA, 

Aline Belletti; 

RAMOS, 

Aline 

Marcelino; 

MINASI, 

Alex Sandra 

Avila / 2020 

Pesquisa 

exploratória-

descritiva, 

qualitativa, 

revisão 

sistemática de 

literatura. 

Relações de 

poder nas 

situações de 

violência 

doméstica 

contra a 

mulher: 

tendência dos 

estudos.  

Investigar a 

tendência dos 

estudos 

científicos sobre 

relações de 

poder presentes 

nas situações de 

violência 

doméstica 

contra a mulher.  

Através da 

identificação de 

três categorias 

analíticas que se 

repetiam nos 

textos: 

marcadores 

sociais que 

contribuem com 

a violência 

doméstica 

contra a mulher, 

a construção 

identitária de 

mulheres e as 

consequências 

dessa violência 

para a saúde das 

mulheres, 

chegou-se a 

conclusão de 

que é uma triste 

realidade 

mundial e que, 

para empenhar 

forças a fim de 

erradicá-la, urge 

trabalhar as 

questões de 

gênero para que 

as relações de 

poder sejam 

transformadas. 

A1 

A2 SANTOS, 

Dherik Fraga ; 

LIMA, Rita de 

Cássia Duarte; 

DEMARCHI, 

Stephania 

Mendes; 

BARBOSA, 

Jeanine 

Pacheco 

Moreira; 

CORDEIRO, 

Marcos; 

SIPIONI, 

Marcelo 

Eliseu; 

ANDRADE, 

Pesquisa 

referencial 

(ensaio 

acadêmico). 

Masculinidade 

em tempos de 

pandemia: 

onde o poder 

encolhe, a 

violência se 

instala.  

Refletir sobre as 

relações 

homem-poder-

violência a 

partir das 

concepções de 

Hannah Arendt, 

problematizando 

o conceito 

normalizado de 

masculinidade 

hegemônica.  

Diante das 

reformas 

históricas de 

gênero 

acrescidas da 

instabilidade 

provocada pela 

pandemia da 

COVID-19, 

observa-se o 

aumento da 

violência 

domiciliar como 

efeito da 

diminuição do 

poder patriarcal. 

A tentativa de 

No prelo. 
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Maria 

Angélica 

Carvalho / 

2020 

estabilizar o 

modelo de 

masculinidade 

definido por 

esse poder 

patriarcal ou a 

tentativa de 

reconstituí-lo 

em novas 

configurações, 

foram as razões 

encontradas 

para explicar o 

fenômeno da 

violência contra 

as mulheres.  

A3 LIRA, Kalline 

Flávia Silva 

de / 2019 

Pesquisa de 

campo com 

abordagem 

qualitativa. 

Relações de 

gênero, poder 

e violência 

contra as 

mulheres: Um 

estudo sobre o 

sertão 

brasileiro. 

Investigar as 

relações de 

gênero e de 

poder existentes 

na violência 

contra as 

mulheres no 

sertão do Brasil. 

Apesar de 

compreender as 

agressões que 

sofrem como 

uma situação de 

violência, as 

mulheres 

minimizam a 

gravidade, não 

se percebendo 

apenas no papel 

de esposa e de 

mãe. A maior 

participação da 

mulher sertaneja 

no espaço 

público ainda 

não 

reconfigurou as 

relações de 

gênero e de 

poder no âmbito 

privado 

permanece na 

cultura que 

impõe a 

subordinação 

das mulheres 

diante dos 

homens. 

Revista de 

Estudios de 

Género, La 

Ventana. 

A4 SILVEIRA, 

Raquel da 

Silva; 

NARDI, 

Henrique 

Caetano; 

SPINDLER, 

Giselle / 2014 

Pesquisa com 

abordagem 

fenomenológica 

de Martin 

Heidegger. 

Articulações 

entre gênero e 

raça/cor em 

situações de 

violência de 

gênero. 

Discutir 

teoricamente as 

articulações 

entre gênero e 

raça/cor na 

temática da 

violência de 

gênero nas 

relações de 

intimidade. 

Aborda uma 

problematização 

necessária sobre 

as formas como 

as questões de 

raça/cor se 

entrecruzam nos 

discursos sobre 

violência de 

gênero nas 

relações de 

intimidade, uma 

vez que a 

Revista 

Psicologia 

& 

Sociedade. 
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maneira como 

as 

vulnerabilidades 

são vividas 

pelas mulheres 

variam 

fortemente de 

acordo com suas 

experiências 

singulares de 

vida e com os 

marcadores 

sociais.  

A5 MOREIRA, 

Isabel Cristina 

Cavalcante 

Carvalho; 

MONTEIRO, 

Claudete 

Ferreira de 

Souza / 2012 

Pesquisa de 

campo com 

entrevistas 

qualitativas e 

quantitativas. 

A violência no 

cotidiano da 

prostituição: 

invisibilidades 

e 

ambiguidades. 

Desvelar o 

sentido da 

violência no 

cotidiano da 

prostituição 

feminina. 

Desvela 

relações de 

dominação e 

afirmação do 

poder 

masculino, 

manifestadas 

por violência 

física, 

psicológica, 

moral e sexual. 

Mostra que a 

violência contra 

a mulher em 

situação de 

prostituição 

precisa ser 

compreendida 

como processo 

factual, assim 

como pelo 

sofrimento 

vivido por ela. 

Revista 

Latino-

Americana 

de 

Enfermagem 

A6 BEIRAS, 

Adriano; 

MORAES, 

Maristela; 

RODRIGUES, 

Roberta de 

Alencar; 

CANTERA, 

Leonor M. / 

2012 

Pesquisa de 

estudo com 

cunho teórico-

reflexivo. 

Políticas e leis 

sobre 

violência de 

gênero – 

reflexões 

críticas.  

Refletir sobre 

como algumas 

leis e políticas 

tem contribuído 

para construção 

e permanência 

de um 

estereótipo e 

antinomia 

homem-

maltratador 

versus vítima-

mulher.  

Ressalta a 

importância de 

liberar-se de um 

discurso 

dicotômico e 

linear, de estar 

atento a relações 

de poder e 

considerar 

diferenças e 

particularidades 

descentradas do 

normativo e de 

posicionamentos 

fixos 

heterocentrados.  

Revista 

Psicologia 

& 

Sociedade. 

Fonte: autoras da pesquisa. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

Os resultados evidenciaram a necessidade de diferenciar sexo e gênero. O primeiro é 

uma determinação biológica, ligada exclusivamente a anatomia e fisiologia que caracteriza e 

diferencia a mulher do homem. O segundo traz à reflexão a célebre frase de Beauvoir (1960) já 

citada nesse artigo onde “não se nasce mulher, torna-se”, pelo fato de que ele engloba não 

apenas o aparelho reprodutor, o crescimento dos seios ou da barba, mas leva em consideração 

os aspectos socioculturais existentes entre o feminino e o masculino, os quais foram (e são) 

construídos historicamente.  

Os textos A1, A2, A3 e A4 abordam essa diferenciação entre gênero e sexo, 

apresentando a discussão de que antes mesmo de nascer somos condicionados a performar de 

acordo com o sexo biológico. Beauvoir (1960) menciona que para tornar-se homem ou mulher 

é necessário submeter-se a uma socialização de gênero, pautado no que a sociedade espera 

culturalmente de cada um(a). E Butler (2003) diz que esses papeis não são categorias fixas, elas 

perpassam os padrões de reprodução. 

Abordar esse tipo de conceito nos fez perceber que, para além da diferença física e 

biológica, existe a dimensão social, cultural e histórica. Portanto, mostra-se um conceito 

essencial para discorrer sobre a análise da relação de subordinação das mulheres e, 

consequentemente, a situação de violência em que estão submetidas.  

Foucault (2015) nos afirma que o poder se encontra em toda parte e provoca ações, ele 

não está fixo em uma instituição, pelo contrário, ele consegue permeiar nas relações sociais 

existentes, dispondo de uma ação sobre outra. O homem exerce o poder de dominação e a 

mulher, o de subordinação, demonstrando claramente a assimetria da relação, instituindo a 

autoridade e obediência daquele em detrimento desta.  

Por ser construída historicamente, essa lógica vem repetindo-se inconscientemente, 

tornando-se natural a sua reprodução no dia-a-dia. Essa relação é legitimada, e por ser 

naturalizada, torna-se violência simbólica evidenciada nas subjetividades de cada um(a). A 

abordagem dos textos nos fez entender que a sociedade tem em sua estrutura o arcabouço 

patriarcal e consequentemente machista, trazendo à tona a reflexão de que há uma 

discrepância entre os gêneros e que elas precisam ser entendidas e modificadas. 
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Vale salientar que essa estrutura é reforçada não somente pela família, quando no chá 

revelação descobre-se o sexo do bebê e a partir dali será rosa para meninas e azul para meninos; 

mas também pela sociedade que separa as ações de acordo com o sexo colocando em xeque a 

moral, principalmente quando a mulher não cumpre seu papel de boa moça e julga quando o 

homem chora e demonstra fraqueza; na escola, quando os brinquedos são divididos baseados 

no binarismo e, por fim, o Estado que até bem pouco tempo não punia crimes de feminicídio, 

identificando apenas como passionais e em legítima defesa da honra masculina. Esses são 

apenas alguns exemplos de como vivemos constantemente sob a égide do patriarcado. 

Bourdieu (1998) vai nos dizer que a força da sociedade masculina vem de duas 

operações “ela legitima uma relação de dominação inscrevendo-a em uma natureza biológica 

que é, por sua vez, ela própria uma construção social naturalizada.” Dessa forma, ele afirma 

que a dominação acontece na teoria (física) e na prática (social) e uma se complementa na 

outra, resultando assim em sua incorporação. 

O sistema patriarcal e a dominação masculina encontram-se penetrado na vida em 

sociedade, através de uma construção que dura séculos e que vem perpetuando esse poder. 

Nos textos A1, A2, A3, A4 e A6 vemos a afirmação de que as diferenças baseadas em sexo são 

responsáveis pela manutenção dos privilégios da hegemonia masculina. Essa reprodução 

acontece, muitas vezes, de forma inconsciente pois somos reflexo do que vivenciamos e nada 

mais natural do que seguir aquilo que, o tempo todo, somos cobrados a fazer ou ser (no caso, 

performar enquanto homem ou mulher). 

As relações de poder caminham lado a lado com o que supostamente seja o masculino 

e o feminino, sendo através dessa vivência que se alcança o ápice da soberania masculina. Ao 

apresentarmos a mulher como submissa, dona do lar e responsável pela família abre-se 

precedentes para que o homem, com sua virilidade, portador da força e encarregado de 

proteger a prole, veja-se na incumbência de ser a parte responsável por ser a razão das relações 

(não somente amorosas, mas profissionais e sociais como um todo) e aquele que ver o sexo 

oposto como um objeto, que estando sobre o seu domínio, transforma-o em posse e, 

consequentemente, torna-se capaz de exercer o poder sobre ele, frente a qualquer enredo que 

se mostre uma ameaça. 

A manutenção desse poderio acontece nas diversas formas em que as mulheres, 

submetidas à subordinação, encontram-se. Na leitura dos artigos A1 e A5 percebemos 
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principalmente a presença dos estudos de Foucault (2015) na abordagem do poder, retratando-

o como formas de agir sobre a ação dos outros, sem necessariamente anuência desse outro. 

“Para esse autor, as relações de poder são constitutivas do humano e, desde que vividas entre 

sujeitos “livres”, elas sempre vão ser tensionadas pelas capacidades estratégicas de reversão 

internas às distintas formas de dominação” (SILVEIRA; NARDI; SPINDLER, 2014, p.02). Dessa 

forma, o poder também é uma construção sócio histórica que se exerce e que só pode existir 

através da ação, não sendo assim, algo que se possui ou não. 

Trazendo o poder para a esfera da violência contra as mulheres, o homem utiliza-se de 

estratégias para a perpetuação dessa dominação, sendo ela perpassada pelas subjetividades 

que são contempladas nas mais variadas formas4, representando o resultado da discrepância 

nas relações entre homens e mulheres, por isso as questões biopsicossociais devem ser levadas 

em consideração pelo fato de que, dependendo da cor, credo ou classe social, haverá uma 

forma de violência sofrida pelas mulheres. Vale ressaltar que a violência de gênero não é 

somente contra mulheres, mas no nosso texto iremos abordar apenas ela, pois não daríamos 

conta de abranger homossexuais, lésbicas e afins.  

Arraigada a violência, vem a principal dúvida: quem seria então esse agressor(a)? 

Observamos que o principal agressor das mulheres (desde a infância até a velhice) são os 

homens e o que vai mudando com o passar do tempo são os papeis sociais que eles performam, 

sendo eles: pais, tios, namorados, maridos ou ex-companheiros, mas o que um ou outro tem 

em comum é a dominação masculina repetida nas relações de maneira inconsciente e natural, 

onde o machismo encontra terreno fértil para sua efetivação – abordado nos textos A1, A2, A3, 

A4, A5 e A6. O texto A2 nos traz a discussão que busca desconstruir a ideia da masculinidade 

hegemônica, nele discutido como uma virilidade única que perpassa o eixo do poder e 

dominação, defendendo a tese de que da mesma forma que ser mulher é uma construção 

social, o ser homem também o é.  

No texto A2 a discussão gira em torno da pandemia e da masculinidade. A Organização 

Mundial da Saúde (OMS) declarou a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, SARS-

CoV2, como pandemia em março de 2020. Desde então vários protocolos precisam ser 

cumpridos, dentre eles o isolamento social. A maioria das violências perpetradas contra as 

 
4 Consultar art. 5º da lei nº 11.360/06 – mais conhecida como Lei Maria da Penha, para aprofundar sobre os tipos 
de violência doméstica e familiar, que podem ser: física, psicológica, patrimonial, sexual e moral. 
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mulheres são feitas pelos seus companheiros ou ex-companheiros, maridos e namorados e o 

ambiente onde elas ocorrem são no âmbito doméstico e familiar5. Dessa forma, trancar-se 

dentro de casa pode ser um protocolo seguro contra o vírus, mas um dos locais mais perigosos 

para as mulheres em situação de violência. 

O machismo ganha mais força, pois o espaço antes dominado pelos homens (o público) 

anula-se e encontra-se atravessado pelo espaço, até então, feminino (o privado), provocando 

uma instabilidade nessas relações e corroborando com o aumento da violência contra as 

mulheres, observa-se então o aumento da violência domiciliar como efeito da diminuição desse 

poder. Valendo ressaltar que esse espaço nunca foi seguro para elas, ainda mais em tempos de 

isolamento social. 

O texto A3 discorre sobre o que talvez seja uma das expressões máxima da impotência, 

enquanto ser humano, frente o direito à vida: as mulheres que vivem em situação de violência 

(considerada um fenômeno social e caso de saúde pública) é experienciada de maneira 

silenciosa e privada. Ela acontece pelos mais diversos motivos: insuficiência de renda, 

envolvimento emocional ou afetivo, papéis de gênero perpetrados histórica e culturalmente, 

medo de perder a guarda dos filhos – sendo por isso, um fenômeno multicausal. Essas 

afirmações externam a desigualdade de poder que marca o feminino e o masculino, que por 

sua vez encontra a fórmula perfeita de dominação e subordinação da mulher para com o 

homem.  

Observamos que a violência contra as mulheres é um fenômeno universal, um problema 

com raíz multicausal, não sendo explicado através de uma única evidência. As suas expressões 

ocorrem não apenas quando é desferido um soco ou empurrão na mulher, mas também 

quando esta tem sua a autoestima atacada de forma negativa, é forçada a ter relações sexuais 

sem usar método contraceptivo, seus documentos são escondidos ou extraviados, ou ainda, 

quando há calúnia, injúria e difamação envolvendo seu nome.  

A ocorrência desses fatos não é nova, eles existem desde a antiguidade e durante muito 

tempo foi socialmente aceito, fazendo com que tomasse a proporção a qual vivenciamos hoje. 

Com isso, as brincadeiras, as roupas, as profissões são construídas de forma a contemplar o que 

faz parte, de um lado, do universo masculino, e do outro, o feminino; por exemplo: quando a 

 
5 Dados são da 8º edição da Pesquisa Nacional sobre Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, realizada 
pelo Instituto de Pesquisa DataSenado em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência em 2019. 
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mulher era acusada de uma suposta traição e o seu marido cometia um assassinato, a 

justificativa era ser um crime passional em razão da honra do homem. Assim, foi sendo 

estruturada a forma de perceber e coibir a violência, baseada no gênero, suas subjetividades e 

as relações de poder. Por isso, mesmo com as lutas travadas diariamente para mudar essa 

realidade, a não aceitação da sociedade é muito forte pois é uma cultura com raízes 

profundamente fincadas e que, muitas vezes, a própria mulher tem dificuldades em perceber-

se que está em situação de violência, não reconhecendo a condição de vulnerabilidade em que 

se encontra. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

A leitura dos artigos nos fez perceber como essa violência praticada está predisposta a 

ser socialmente aceita, criando um ambiente propício para a submissão das mulheres e a 

efetivação da dominação por parte dos homens. Esse fato é responsável por perpetuar as 

desigualdades, por isso a importância de discutir gênero e poder, eles são categorias essenciais 

para a compreensão das questões de violência e, consequentemente, a melhor saída para 

análise e mudança da realidade em que vivemos. 

Os textos evidenciaram essa relação entre poder e violência (apresentado de diversas 

formas) passando desde a discussão entre sexo e gênero, patriarcado, dominação masculina e 

as relações de poder encontradas na subjetividade. Os autores trazidos para a discussão, junto 

aos artigos, evidenciaram o reforço à ideia de que existe uma hierarquia masculina que 

contribui diretamente para a perpetuação do sistema patriarcal que, conforme analisamos, sai 

da esfera pública e invade a privada (vice-versa). 

Assim como Butler (2003) e Bouvair (1949) defendem a ideia de que, para além do sexo 

biológico, existe a construção social de performar enquanto homem ou mulher, a leitura 

também nos reafirmou essa assertiva. Antes mesmo de nascer somos educados a seguir 

padrões vigentes na sociedade e isso vai ter um peso grande nas relações, que posteriormente 

se transformam em ascensão do masculino e a inferioridade do feminino, acompanhadas da 

pratica do sistema patriarcal e a dominação masculina. 

Base para o desenvolvimento das relações de poder, Foucault (2015) serviu como 

reflexão para o entendimento das subjetividades que permeiam a sociedade atual, 
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apresentando-nos o poder como o sistema do oprimido-opressor, não sendo algo palpável e 

nem de lugar fixo, mas que flutua por toda parte provocando ações sobre ações.  

O atual paradigma encontra-se na hegemonia masculina, pois a mulher conquistou seu 

espaço na sociedade (a duras penas), para além de ser mãe e dona de casa, hoje ela chega ao 

alcance do espaço público (estuda, trabalha, pode votar e escolhe casar ou não), porém ainda 

é vista imersa no jogo das relações de poder, fazendo-nos refletir sobre a tão discutida regra da 

moral e dos bons costumes. 

Nos textos não foi possível identificar as redes de apoio para as mulheres em situação 

de violência. Essa seria então a abordagem proposta para um próximo estudo reflexivo, para 

que possamos discorrer sobre essa temática, tendo em vista que por hora foi possível 

compreender o gênero e as relações de poder no que tange a violência contra as mulheres. No 

Brasil, ainda temos como regra os padrões, valores e atitudes de cunho machista, dessa forma, 

o apoio que a mulher necessita nem sempre é fornecido pela rede constituída por familiares, 

amigos, as políticas públicas e sociais (saúde, assistência social, por exemplo), sendo necessária 

um aprofundamento sobre essa discussão. 

Assim, estudar a perspectiva das relações de poder a partir da ótica de gênero e como 

desembocam na violência contra as mulheres, são importantes não somente pelo nível de 

conhecimento e exploração do fenômeno, mas também para que a contribuição de seus 

resultados contemple a mudança na sociedade que vivemos. O caminho a percorrer é longo, 

mas os ganhos nos fazem não desistir e a utopia dos direitos iguais baseado na equidade e 

isonomia é um objetivo a ser alcançado, mesmo no mundo contaminado pela cultura patriarcal 

e machista. 
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