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1. RESUMO 

A presente pesquisa tem como objeto a análise da estrutura do patriarcado na 

sociedade brasileira, repercutindo no ordenamento jurídico brasileiro. Após o 

advento da Constituição Federal de 1988 e do Código Civil de 2002, o ordenamento 

jurídico experimentou uma nova roupagem no que tange ao direito de família, 

consagrando valores como a igualdade e solidariedade. Entretanto, a estrutura do 

patriarcado ainda permeia a sociedade e os Tribunais, trazendo a tona paradigmas 

antes superados, demonstrando a predominância masculina em detrimento da figura 

feminina e dos filhos. Dentro desse cenário, o presente trabalho visa abordar a 

estrutura do patriarcado e a maneira como ela é colocada socialmente, refletindo na 

interpretação da norma jurídica.  

2. INTRODUÇÃO 

A história ocidental nos mostra que a figura masculina predomina sobre a feminina. 

E essa sobreposição se dá em diversos aspectos, tais como (i) educacional, onde se 

ensina, desde criança, que o homem é detentor de privilégios, minimizando a 

mulher, retirando-lhe os meios de atuação nos setores da sociedade e (ii) social, 

restringindo a atuação da mulher no mercado de trabalho e na tomada de decisão 

da condução da família. O próprio Estado, muitas vezes, foi cúmplice dessa 

estrutura.  

Diversas vezes, nessa relação de submissão supracitada, muitos direitos individuais 

das mulheres foram e ainda são mitigados. Dentro do âmbito familiar, essa forma de 

organização social pode ser traduzida no que se chama de patriarcado, onde se 

concentram os privilégios e a posse a legitimidade da tomada de decisões da família 

na figura do pai.  

De outro lado, a legislação tem passado por uma grande modificação, impactando 

de maneira positiva na relação entre homens e mulheres, sendo que a figura do 

homem como “chefe de família” foi desconstruída, passando a ter a igualdade entre 

os gêneros.  

No entanto, apesar do grande avanço do direito de família brasileiro, muitos setores 

da sociedade continuam pregar a submissão da mulher em relação ao homem 

promovendo comportamentos negativos e violentos. Apesar de paulatinamente se 

desconstruir a estrutura patriarcal, infelizmente, ele ainda é muito presente, muitas 

vezes por uso da força física ou, ainda, do uso de corpo de ideias moralistas através 

de linguagem persuasiva e acusatória.  



3. OBJETIVOS 

a) analisar a estrutura do patriarcado dentro da sociedade e no ordenamento 

jurídico, bem como sua permanência cultural; e, 

b) analisar e buscar meios proporcionados pelo ordenamento jurídico capazes de 

mitigar essa permanência.  

4. METODOLOGIA 

A investigação do tema se perfaz pelo método dedutivo, em observância à 

legislação pertinente e jurisprudência correlata, através dos princípios 

constitucionais, e, posteriormente, com o amparo da doutrina especializada, o 

estudo dos aspectos sociais e jurídicos que levam à manutenção da estrutura 

patriarcal e as formas de frear esse movimento. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O estudo das relações humanas ao longo do tempo demonstra, sobretudo dentro do 

aspecto familiar, a predominância do homem, entendido como fruto da ideia de 

paternidade e da necessidade de ter a certeza de que seus sucessores são 

legítimos, para ter um controle da linhagem familiar. Para tanto, o homem construiu 

o sistema que hoje conhecemos como patriarcado, subjugando a mulher, muitas 

vezes com o uso da força ou da violência moral, instituindo e mantendo o pátrio 

poder. Todavia, tal predominância não existiu a todo tempo e nem mesmo em todos 

os lugares. Em sociedades mais remotas, consideradas menos desenvolvidas 

dentro dos padrões que se estabeleceram no mundo hodierno, observa-se a cultura 

matrilinear que alinha o poder familiar na figura da mãe, a imagem do homem dentro 

do lar se fixa no tio materno, uma vez que não existem dúvidas quanto aos laços 

sanguíneos deste perante seus sobrinhos. Evidente, portanto, que, o patriarcado é 

uma construção cultural que se fortificou com a ideia da paternidade e com os 

ensinamentos religiosos que seguiram a mesma linha, coibindo a mulher 

moralmente, controlando sua sexualidade e demais aspectos de sua vida. 

Ao longo de séculos, portanto, objetivou-se manter a mulher na ignorância, 

sufocando o desenvolvimento de sua sexualidade, ao passo que os homens, apesar 

de o ensinamento religioso determinar que ambos os sexos cometam pecados 

contra a castidade, tendeu-se à tolerância. Nas escolas ensinava-se que a mulher 

devia obediência ao marido, ao homem, por outro lado, ensinava-se que devia deter 

o pátrio poder, subjugar sua companheira e seus filhos, visando sempre impedir a 

prática de adultério por parte do sexo feminino. As leis sempre seguiram tal norte, 



todavia, inúmeros acontecimentos históricos impossibilitaram que assim 

continuasse.  

Aos poucos a mulheres foram conquistando autonomia, nas diversas esferas das 

relações humanas, como a política, a vida profissional e até em âmbito familiar. Com 

isso, o direito de família, notadamente após o advento da Constituição Federal de 

1988 e do Código Civil de 2002, tem sofrido diversas alterações, adotando, cada vez 

mais, características de igualdade dos membros, de modo a tutelar todo e qualquer 

arranjo familiar. A família é a base da sociedade e ela o Estado deve garantir total 

proteção, fornecendo meios para a atuação de cada membro. Ao adotar a igualdade 

como um dos pilares do Estado Democrático de Direito, o ordenamento jurídico 

deve, também, preparar-se para irradiar os efeitos jurídicos nas estruturas familiares. 

E aqui, ordenamento abrangendo-se não só as legislações, mas, também, a atuação 

jurisdicional. Isso porque, em muitas vezes, uma norma geral não será capaz de 

resolver todas as situações, cabendo, portanto, ao julgador o exercício da 

ponderação e mitigação da regra em casos, que, evidentemente, permitem a 

utilização de tal técnica.  

Pelo trabalho estar em desenvolvimento, foram selecionados diversos materiais, 

dentre eles, legislações, jurisprudência, doutrina e artigos científicos cuja perspectiva 

gira em torno da análise da estrutura do patriarcado e os contrapontos de tal 

estrutura, prevista no ordenamento jurídico.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Estando o trabalho em andamento, foi possível encontrar alguns resultados 

preliminares: (i) a estrutura patriarcal no direito de família tem sido mitigada; (ii) 

apesar da desconstrução de tal estrutura no campo do direito, remanesce 

características desse sistema, de modo impositivo por padrões sociais; (iii) dentro 

deste cenário, a figura masculina tende a ser superior à feminina, acarretando na 

submissão da mulher dentro da sociedade. 
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