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Introdução: A história revela desde os primeiros registros que o papel da mulher na
sociedade é delimitado ao universo privado, desempenhando os cuidados da casa,
dos filhos e familiares mais velhos e/ou enfermos e como função principal a
dedicação total e prioritária ao marido. Enquanto isso, o homem se mantêm no
universo público, trazendo proventos para a família, sendo a figura que possui
participação política, tomando decisões e tendo opiniões, e visto como o
responsável legal pelo grupo familiar, com um papel indiscutível de autoridade.
Objetivo: O objetivo desta pesquisa é verificar a interferência das estruturas
patriarcais na conquista do domínio e da autonomia dos corpos femininos na
sociedade, na política, na economia e no Estado. Para isso, é necessário identificar
se o Estado autoriza e interfere no domínio do corpo e no direito de liberdade e além
disso explorar os aspectos históricos que interferem no tratamento social e jurídico de
gênero. Método: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental para assim
conceituar o patriarcado e tracejar historicamente os direitos das mulheres em
relação aos direitos dos homens. Resultados: Apesar da insistente dominação da
cultura do patriarcado sobre os corpos femininos e sobre as mulheres em si, é possível
notar resultados positivos e uma diminuição da desigualdade predominante. Isso
porque, os movimentos feministas e a persistente luta das mulheres em exigir direitos
que desde o início foram garantidos aos homens tem efetividade. Conclusão: Esta
pesquisa destina-se a estudantes e aos profissionais da área jurídica e também aos
demais interessados no assunto. Trata-se de um tema importante posto na área dos
direitos fundamentais, direito das mulheres e principalmente do direito à igualdade
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de gênero. Como é visto, a desigualdade entre os homens e as mulheres, submissão
das esposas em detrimento de seus maridos prevaleceu durante muitos anos. O
corpo feminino é associado à idealização e adquire valor de fascínio e fetiche, com
uma busca inalcançável pela perfeição e beleza. Após anos de luta, o que se
percebe é que, paulatinamente, as mulheres e seus corpos femininos, estão
conquistando cada vez mais o seu espaço, seja na política, no trabalho, nas
universidades e até mesmo dentro de suas residências. Tendo cada vez mais voz ativa
e conquistando autonomia.
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