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1. RESUMO 

Frequentemente, os estudos e análises sobre a participação da mulher 

nas sociedades apresentam apenas que estas eram subordinadas aos 

maridos, e voltadas para a esfera doméstica. Porém, essa participação, ainda 

que lamentável, atinge proporções ainda maiores e específicas, principalmente 

no âmbito jurídico. Verifica-se, ao longo da História do Direito, que as 

sociedades de maiores e inestimáveis contribuições para a Ciência Jurídica 

sempre estão fundadas em dois alicerces: a supremacia masculina, e a 

religião. Essa combinação gerou uma total subordinação da mulher no decorrer 

da História humana, que ainda permanece e manifesta consequências nos dias 

atuais. O trabalho objetiva apresentar uma discussão histórica sobre a 

submissão e participação da mulher utilizando a pesquisa empírica e 

bibliográfica, alicerçando os estudos a respeito da problemática.  
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2. INTRODUÇÃO 

 Após a análise minuciosa dos fatos, percebe-se que o referido assunto 

se torna de grande relevância para se compreender a realidade histórica dos 

fenômenos e evoluções relacionadas à cultura subserviente da mulher no que 

se refere a sua inferioridade, compreendendo nesse contexto, as sujeições 

realizadas pela figura masculina ao ser feminino nas civilizações que evoluíram 

ao longo da história. 

 O estudo encontra-se dividido em seções que abordam fenômenos 

primordiais a partir da gênese e evolução do Direito nas civilizações, pautado 

em uma cultura de total submissão feminina, analisando de maneira holística, 

ora genérica, as civilizações primitivas, clássicas, medievais, modernas e pós-

modernas, incluindo o contexto e a condição da mulher na sociedade brasileira 

atualmente. 

 

 

 



3. OBJETIVOS 

Objetiva-se com o presente trabalho apresentar uma discussão sobre a 

inferioridade feminina no tocante à gênese e evolução do Direito dentro de 

algumas das mais destacadas civilizações históricas, bem como explanar a 

construção da cultura subserviente no contexto das relações sociais, na 

perspectiva de compreender como se dá a formação cronológica da submissão 

da figura feminina à masculina. 

4. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada foi um estudo ancorada na pesquisa narrativa e 

bibliográfico, considerando diversos autores e especialistas no estudo do direito 

e condições femininas ao longo do processo evolutivo das sociedades. Utilizou-

se como técnica de investigação a entrevista, com roteiro semiestruturado. 

 A análise de dados ocorreu através de cruzamentos das informações 

coletadas em campo com sujeitos de faixa etária de faixas etárias que variou 

de vinte a cinquenta anos. 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 DIREITOS DA MULHER: UM OLHAR PRÉ-HISTÓRICO À MODERNIDADE 

 Afirmar que a mulher só começou a ganhar destaque na era moderna 

pode ser perigoso, historicamente. De fato, ao longo da História pode ser 

constatado que a mulher sempre foi desprezada, vítima de injustiças...escrava. 

Porém, deve-se lembrar que houve um período que antecede a História 

propriamente dita (com o surgimento da escrita), a Pré-História, onde a mulher 

não se caracteriza dessa forma, como bem cita Curnoe (2017, p.1): 

E eles trazem para casa a verdade evidente de que as 
mulheres desempenharam um papel importante nas 
sociedades do passado e, claro, nossa história evolutiva. Nós, 
arqueólogos, precisamos trabalhar muito mais para descobrir 
mais sobre esse papel, além do óbvio reprodutivo ou 
econômico. 
 

 Pelo exposto, nessa delimitação temporal pode-se notar que a mulher 

ocupou o centro de agrupamentos humanos, sendo estas veneradas, como 

símbolos da fertilidade, ou como objeto de guerras, remetendo-se à busca do 



período da História em si em que se evidencia sua subserviência, tendo em 

vista que as atuais informações revelam uma participação ativa da mulher pré-

histórica. 

Posterior ao período pré-histórico, compreende-se que na sociedade 

hebraica (importante localização espaço-temporal) a mulher não usufruía os 

direitos dignos de um ser humano, já que era comparada como um instrumento 

de total submissão ao homem, visto que a figura feminina não estava frente às 

questões políticas, sociais e econômicas da época. Outrossim, percebe-se que 

a mulher não era entendida como complemento do homem (como afirma a 

bíblia), refere-se apenas a algo “inanimado”, mas que na verdade era as “mãos 

e os pés” dos homens em todas as circunstâncias até os dias atuais. 

 Nessa lógica, constituindo uma das mais fascinantes sociedades do 

mundo antigo, o Egito Antigo foi palco de grandes mistérios, inovações 

tecnológicas, técnicas, estudos e cultura. Ressalte-se como característica 

dessa época, a participação auferida às mulheres: ao contrário de outras 

civilizações próximas e distantes cronologicamente, o corpo social egípcio não 

manteve a mulher na condição “clássica” de subordinação. 

 Bem semelhante à pré-histórica, de maneira abstrata, a mulher egípcia 

não foi submetida apenas ao âmbito doméstico, como um mero objeto utilizável 

e descartável, explícito na sociedade hebraica. Em relação à família, verbi 

gratia, as mulheres não ficavam responsáveis apenas pela procriação e 

cuidado dos filhos: elas comandavam quando seus maridos estavam fora, 

possuindo controle sobre os filhos, finanças, e tomando as decisões de seu 

seio familiar, podendo ser corroborada nas palavras de Lopes (2009, p. 1): 

Historiadores gregos, como Heródoto, Plutarco, Diodoro e 
Hecateu de Mileto, ficaram surpresos diante da hierarquia que 
a mulher egípcia ocupava na comunidade. Juridicamente, 
possuía os mesmos direitos, prerrogativas e as mesmas 
responsabilidades. 

[...] 
Podiam dispor de bens próprios e ser proprietárias de terras 
por elas mesmas administradas; participavam de transações 
comerciais; também herdavam bens e faziam testamentos. 
Quando se casavam, continuavam a dispor de seus bens e, em 
caso de separação do cônjuge, tinham seus direitos garantidos. 
Iguais perante aos códigos de leis, podiam apresentar-se 



diante dos tribunais como acusadoras, defensoras ou 
testemunhas. Eram responsáveis pelos seus atos e, 
igualmente, estavam sujeitas às mesmas penalidades ou 
castigadas com a mesma severidade que as dispensadas aos 
homens. 
 

 Nesse viés, quanto aos seus direitos políticos e sociais, pode-se afirmar 

que a mulher estava no mesmo nível de igualdade que o homem, podendo por 

exemplo, requerer o divórcio (bastante restrito e sexista em outras sociedades 

antigas), desde que fossem por motivos que lhe causavam danos físicos ou 

morais, tendo amparo familiar. Chegaram a ocupar os mais altos cargos da 

sociedade, como o de sacerdotisa, e da ocupação do cargo de Faraó 

(representante divino na Terra); possuíam tratamento igualitário perante a 

justiça; dentre outros. 

 Nesse cenário, a sociedade romana, retira os poucos direitos 

concedidos às mulheres na Grécia Antiga. Estas passaram a ser subordinadas 

a um enorme poder familiar, o pater famílias, o qual jamais seria abandonado, 

nem mesmo com um casamento, como afirma Castro (2014, p.100) ao dizer: 

Os romanos distinguiam duas espécies de casamento: o 
casamento cum manu e o casamento sinemanu. No casamento 
cum manu, a mulher saía da dependência do seu próprio pater 
famílias para entrar na dependência do marido e do pater 
famílias da família do marido. 

Além do exposto, as mulheres voltaram às condições impostas no 

período arcaico, visto que eram impossibilitadas de exercer a plena capacidade 

jurídica. Elas não possuíam direitos na esfera pública, e infimamente na esfera 

privada, conforme afirma Castro (2014, p.97) ao dizer: 

Todos os casos considerados nos pontos acima são exclusivos 
do sexo masculino, visto que à mulher não era permitida plena 
capacidade. 

Elas não tinham direitos públicos e sofriam restrições no âmbito 
do direito privado também. Como veremos mais adiante, elas 
não tinham direito ao pátrio poder, nem à tutela e, tampouco, 
podiam participar de atos solenes na qualidade de 
testemunhas. 

 Torna-se perceptível que a figura da mulher se perpetua de uma forma 

deturpada em constância com cultura subserviente exercida perante o ser 

masculino. Nesse ínterim, é relevante relatar a experiência e realidade 



enfrentada pela mulher no período medieval, compreendido entre os séculos V 

(queda do Império Romano) e XV (integração da Idade Moderna). 

Desse ponto de vista, outro instrumento de dominação sobre o sexo 

feminino, realizado pelo Clero (estamento que estava no topo da sociedade 

medieval), foi o próprio texto bíblico, que em algumas passagens até ordena a 

submissão da mulher ao homem, bem como autoriza punições à estas, 

especialmente no tocante ao casamento, como bem exposto por Leandro 

Narloch (2013, p. 24): 

Os senhores feudais negavam a maioria dos divórcios e, na 
Inglaterra, mulheres foram multadas por fazer sexo antes do 
casamento. Tudo isso para fazer valer o sexto mandamento da 
Bíblia, aquele que pede aos cristãos evitar a fornicação. 
“Fornicar” inclui praticar incesto, requisitar prostitutas, sexo fora 
do casamento e masturbação. 

 
Logo, as influências de protagonistas da história da igreja 

proporcionaram uma demanda negativista relacionada à situação e 

participação da mulher nos demais ramos da sociedade medieval, sem 

mencionar a expressiva discriminação de mulheres consideradas bruxas ou 

feiticeiras, que eram castigadas e postas como exemplo nas provas físicas 

degradantes: as ordálias. 

 Nesse arcabouço, a Idade Moderna perdurou durante várias transições 

paradigmáticas ao longo da história, durando de 1453 (tomada de 

Constantinopla pelos Turcos Otomanos) indo até o final da década de 1970, 

marcada também pela mudança drástica do sistema feudal para o sistema 

capitalista. Assim, é perceptível que a mulher continua sendo reprimida, 

independentemente da classe social em que estava, culturalmente, 

socialmente, economicamente e juridicamente. 

 Entretanto, alguns teóricos da supracitada época afirmam que foi nesse 

período que a mulher conseguiu um significativo espaço na esfera social, 

adquirindo uma relativizada estabilidade financeira, já que participava da vida 

empregatícia, mesmo que de forma discriminatória, como afirma Beauvoir 

(1967, p. 175): 



Na verdade, a situação é sem equilíbrio e é por essa razão que 
lhe é difícil adaptar-se a ela. Abrem-se as fábricas, os 
escritórios, as faculdades às mulheres, mas continua-se a 
considerar que o casamento é para elas uma carreira das mais 
honrosas e que a dispensa de qualquer outra participação na 
vida coletiva. Como nas civilizações primitivas o ato amoroso 
constitui para ela um serviço que tem o direito de cobrar mais 
ou menos diretamente. A não ser na U.R.S.S., em toda parte 
se permite à mulher moderna encarar o corpo como um capital 
passível de exploração. 

 Assim, o estudo expõe a abertura valorativa do mundo à condição da 

mulher na sociedade, principalmente a moderna. No entanto, percebe-se que 

mesmo com as garantias de usufruto dadas a mulher, há a necessidade de se 

verificar que isso não é constante e absoluto, pois em algumas áreas da vida, 

como o casamento, a mulher ainda possui a sua respectiva exploração.  

 Portanto, depreende-se que o desempenho e as diversas funções 

exercidas pela mulher na Idade Moderna, independentemente da sua 

respectiva classe social, como preceitua Richard Steel (Séc. XVIII, apud 

VIEIRA et all, 2006) ao dizer que “uma mulher é uma filha, uma irmã, uma 

esposa, e uma mãe, um mero apêndice da raça humana”, isto é, servindo 

apenas como uma parte acessória de um todo: a sociedade. 

5.2 A PARTICIPAÇÃO DA MULHER NA SOCIEDADE PÓS-MODERNA 

 A pós-modernidade é uma era marcada por várias transições de 

pensamentos, padrões e atitudes relativas ao corpo social,especificadamente 

nos anos de 1980, onde há uma expressiva relativização do tradicional e 

conservador como paradigmas atenuantes de cada indivíduo que se 

relacionava. 

Marcado por uma sociedade patriarcal desde o seu surgimento, até a 

década de 1970, o Estado brasileiro vê renascer a igualdade de fato entre 

homens e mulheres, como se evidencia nas palavras de 90% de entrevistados 

(de ambos os sexos), de uma pesquisa realizada em campo, ao se pedir uma 

descrição histórica de seus familiares desde os seus bisavôs, como afirma a 

depoente: 

As mudanças foram drásticas, porque no tempo dos meus 
bisavós era bem difícil para a mulher, tanto na questão do 



poder de decisão, já que não tinham este direito, o homem que 
mandava, eram só donas de casa. Sem contar que os 
trabalhos atuais são diferentes dos trabalhos de antigamente. 
Se você quisesse comer, teria que pisar o arroz, plantar o feijão 
e etc. fora a questão dos filhos, que eram muitos naquele 
tempo, onde era mais trabalho para mulher, ou seja, cuidar de 
todos. No tempo de minha avó as coisas não mudaram muito 
com relação a isso, mas no período da minha mãe as coisas já 
mudaram. Ela conseguiu uma liberdade maior, trabalhou, teve 
comercio, participava no lucro da família, já que o meu pai 
trabalhava fora e ela ficava no comercio e cuidando dos filhos 
ao mesmo tempo. Já a minha geração foi mais liberdade e 
autonomia, consegui estudo, me formar, trabalhos e hoje tenho 
toda minha independência pessoal e trabalhista. (Entrevista 
concedida 02/04/2018) 

Nesse exposto, entende-se que a idéia de subserviência da mulher ao 

homem não é permanente, de acordo com as esferas analisadas na sociedade, 

já que a partir de algumas gerações de parentesco a mulher é encontrada em 

uma situação de igualdade perante o seio familiar, social e político, como 

corrobora Martini (2016, p. 4 apud Silva, 2013, p. 3), ao afirmar: 

O sexo feminino passa a ser visto com outro olhar, a mulher 
passa ser tratada com mais respeito, mas, no meio em que 
elas estão inseridas é bem difícil pensar em respeito, 
dignidade, liberdade e igualdade. Em todos os cargos que elas 
assumem, nas mais diferentes profissões, a relatos de 
descriminações, tanto no salário quanto no trabalho por elas 
exercido. 

 Com esse prisma, torna-se evidente que mesmo com a possibilidade de 

diversas conquistas por parte da mulher no âmbito familiar e público, ainda há 

preconceitos notórios realizados pelas pessoas do seu convívio como forma de 

perpetuação da superioridade masculina. 

  Entretanto, é tênue afirmar que a mulher não possui os mesmos direitos 

que os homens tipificados em lei, ou até mesmo direitos que garantam a 

participação efetiva da mulher em outras áreas que não estejam previstas na 

legislação. Ademais, o que vem sendo ultimamente estudado por alguns 

teóricos é o reconhecido usufruto desses respectivos direitos por parte das 

mulheres, mas há direitos iguais, ao contrário do que se evidencia nas palavras 

de Muraro (2001, p. 42): 

Segundo os cânones tradicionais destes últimos séculos, às 
mulheres ainda estaria vedado o domínio das grandes 
generalizações e dos grandes vôos teóricos, reservados 



exclusivamente aos homens. Ciência, arte e religião seriam 
domínios mais masculinos, porque às mulheres estaria 
reservado o domínio concreto, que lhes permitiria resolver 
melhor os problemas imediatos do cotidiano, e o da intuição, 
que lhes facultaria uma relação mais profunda com as crianças 
sob seu cuidado. 

Nesse enquadramento, torna-se de suma importância frisar que, no 

tocante ao lar, e nesse contexto de pós-modernidade, a responsabilidade 

dentro de casa, que era do homem na maioria das civilizações (primitivas, 

clássicas, medievais e modernas), é mitigada e transferida para a mulher como 

forma de notificá-la ou adverti-la sobre determinada circunstância que possa 

ocorrer dentro do seio familiar, eximindo o homem de uma eventual culpa. 

Entretanto, mesmo com essa responsabilidade transferida, a decisão 

final é facultada à figura masculina, sendo a única forma de responsabilidade 

do homem dentro de casa, como mostra-se nas palavras de 30% de 10 (dez) 

entrevistados(de ambos os sexos), de uma pesquisa realizada em campo, ao 

se perguntar quem tem poder de decisão na sua convivência, como diz a 

depoente: 

Na minha convivência, quem tem poder de decisão varia 
bastante entre o pai e a mãe, por conta de que o pai muita das 
vezes ele dar a decisão final. Porém, por causa que a mãe 
permite, porque ela dar a sua opinião, mas deixa para ele dar a 
decisão final e poder se responsabilizar da decisão dele 
depois. (Entrevista concedida 03/04/2018) 

 Nessa paisagem, é notório que a transferência de responsabilidade do 

homem para a mulher não é realizada em sua plenitude, pois percebe-se que a 

decisão de escolha no ambiente familiar ainda é facultada ao homem, mesmo a 

mulher possuindo as poucas responsabilidades transferidas pelo homem, onde 

poderá haver uma possível imputação de culpa, como mostra Beauvoir 

(1967,p. 144): 

As mulheres são escravizadas à cozinha, ao lar, fiscalizam-lhes 
ciumentamente os costumes; confinam-nas em um ritual de 
savoir vivre, que trava qualquer tentativa de independência. Em 
compensação, honram-nas e cercam-nas das mais requintadas 
delicadezas. "A mulher casada é uma escrava que é preciso 
saber colocar num trono", diz Balzac; está estabelecido que, 
em quaisquer circunstâncias insignificantes, o homem deve 
eclipsar-se diante delas, ceder-lhes o primeiro lugar; ao invés 
de fazê-las carregar fardos como nas sociedades primitivas, 



insistem em desobrigá-las de toda tarefa penosa e de toda 
preocupação, o que significa livrá-las ao mesmo tempo de toda 
responsabilidade. 

  

Nesse encadeamento de idéias postas, além da inteira relativização do 

significado do “ser mulher”, tem-se a discriminação efetiva por parte dos 

maridos, chefes, tios avós e outros membros considerados partícipes no 

processo de convivência da mulher ao longo das eras paradigmáticas 

estudadas no presente trabalho. 

6. RESULTADOS 

Com relação aos resultados da pesquisa, possibilitou uma visão holística 

de como se consolidou a cultura de subordinação da mulher ao homem, e 

promoveu um estímulo para conhecer a realidade que constituiu o campo 

jurídico-social no decorrer da história. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Constatou-se que, embora tenha tido grande relevância social e religiosa 

na Pré-História, a mulher acabou por perder consideravelmente direitos 

inerentes ao ser humano no decorrer da História, tornando-se escassos. A 

figura feminina “recomeçou” a ter uma participação digna de uma pessoa 

apenas com o término da Idade Moderna, quando se difundem movimentos 

feministas, com o Iluminismo, e posteriormente, se solidificam no final da 

segunda metade do século XX, propiciando o surgimento se uma nova 

disciplina voltada ao gênero feminino: a História da mulher.  

Portanto, a figura feminina da antiguidade à atualidade pôde ser 

analisada em um estado jurídico, político e social, sem utilizar-se de anacronias 

grotescas, bem como evitando recorrer a uma pesquisa etnocêntrica no tocante 

à garantia de direitos e a efetiva participação no seio social. 

 Com o estudo realizado, evidenciou-se uma enorme quebra de 

paradigma, onde a mulher voltou a ocupar o seu lugar no meio sócio-político-

econômico, embora ainda ocorra algumas discriminações devido aos 

resquícios do machismo que dominou boa parte da história, não somente no 

Piauí, ou no Brasil, mas também em todo o planeta. 
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