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RESUMO
O presente artigo aborda questões referentes ao respeito, igualdade, dignidade e constituição da Iden
tidade Feminina e a busca por sua afirmação enquanto ser humano, que deve ser considerado como
parte integrante da humanidade e não uma mera reprodutora. A mulher merece ter todos seus direitos
garantidos e possuir uma voz própria. Quando analisamos a história da mulher na sociedade, perce
bemos que a sua participação como sujeito histórico e social sempre foi negada, impedida ou posta
em segundo plano. Sobrevivendo nas sombras de um mundo dominado por homens, a mulher nunca
pode desenvolver a sua identidade pautada em sua própria percepção. Abordaremos alguns aspectos
determinantes na castração da identidade feminina, o seu desenvolvimento e o uso e abuso de meca
nismos brutais, visando suprimir, submeter e aniquilar a mulher.

PALAVRAS!CHAVE
Questão de Gênero; Violência contra Mulher; Relações de Poder; Tecnologias de Gênero.

Direito a respeito, dignidade e identidade: uma luta contínua
Uma das primeiras coisas que nos chamam a atenção quando analisamos o mundo mo

derno é a questão da identidade e a sua aparente crise constante. Tal crise ainda parece mais
pertinente quando nos referimos a questões de gênero, afinal, desde que o mundo é mundo,
as tradições e questões culturais doutrinam e impelem as pessoas a cumprir aquilo que as
regras postas entendem como sendo as funções de cada um, conforme o entendimento do
que é correto e aceito em tal sociedade. Logicamente, as funções determinadas costumam
ser impostas por outrem, direta ou indiretamente, pois, sempre houveram diversos meca
nismos e tecnologias dedicados ao direcionamento social das pessoas, que permeiam a so
ciedade e suas instituições, como a família, a escola, a igreja, afinal, como nos diz Foucault
(2008), a noção de tradição visa fornecer uma importância temporal e singular para um con
junto de fenômenos, ao mesmo tempo sucessivos e idênticos para uma época determinada,
criando sentido e favorecendo o surgimento de uma consciência coletiva daquilo que é acor
dado, ou conceituado, como sendo o certo,  dando forma as concepções culturais, ao seu
processo de socialização e formação de identidades.  

O “masculino” e o “feminino” são criações culturais e, como tal, são comportamentos
apreendidos através do processo de socialização que condiciona diferentemente os sexos

1 Trabalho apresentado no GT “Novas (e velhas) tecnologias do género: biopoder, micropolíticas e dispositivos” do
V Congresso Internacional em Estudos Culturais: Género, Direitos Humanos e Ativismos.

2 Mestranda do programa de Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E
mail: vanguirado@gmail.com 

3 Mestranda do programa de Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E
mail: flavialss@gmail.com 



265

para cumprirem funções sociais específicas e diversas. Essa aprendizagem é um processo
social. Aprendemos a ser homens e mulheres e a aceitar como “naturais” as relações de
poder entre os sexos (ALVES. PITANGUY, 1985, p. 55).

E não há como estudar a questão da formação da identidade, seja ela específica, como
no caso do gênero, ou generalista, como no caso cultural de um povo, distanciada das rela
ções de poder e, neste aspecto, com relação ao nosso objeto de estudo, a identidade femi
nina sempre foi muito tolhida por conta do poder e das relações que ele exerce na sociedade.
Segundo Foucault (2004), o poder é algo imaterial e sem substância, porém ele dispõem de
uma série de mecanismos pelos quais exerce a sua atuação e, tais mecanismos, são siste
matizados por procedimentos de composição das forças individuais, fracionamento de
tempo, distribuição espacial e controle de atividades, que acabam por gerar a padronização
e massificação da nossa sociedade, como também asseguram uma distribuição infinitesimal
das relações de poder, gerando hierarquias e disseminando a ilusão do poder, perpassando
todas as instituições e indivíduos, em variados níveis e domínios, gerando mecanismos que
se tornam aceitos culturalmente. 

As posições do sujeito se definem igualmente pela situação que lhe é possível ocupar em
relação aos diversos domínios ou grupos de objetos: ele é sujeito que questiona, segundo
uma certa grade de interrogações explícitas ou não, e que ouve, segundo um certo programa
de informação; é sujeito que observa, segundo um quadro de traços característicos, e que
anota, segundo um tipo descritivo; está situado a uma distância perceptiva ótica cujos limi
tes demarcam a parcela de informação pertinente; utiliza intermediários instrumentais que
modificam a escala da informação, deslocam o sujeito em relação ao nível perceptivo médio
ou imediato, asseguram sua passagem de um nível superficial a um nível profundo (FOU
CAULT, 2008, p. 58).

Portanto, temos que o título e subtítulo do presente artigo foram assim escolhidos no
intuito de representar as várias instâncias de poder a que a identidade feminina foi subme
tida, bem como, as mazelas que permeiam o universo feminino, criando algumas vezes si
tuações que diminuem tanto a figura da mulher, que acabam por tornála sem voz,
transformandoa em um mero objeto, que pode ser trocado, vendido, molestado, gerando
dores intrínsecas e carregadas duramente pela própria vítima, que se sente tão humilhada,
amedrontada e indefesa, que não identifica outra saída, a não ser sofrer sozinha, pois a ex
posição das brutalidades sofridas, em muitos casos, serve apenas para fazer a vítima sofrer
novamente, ou ser penalizada por ter sido vítima de uma ação cometida por outro, simples
mente em virtude da sociedade ser machista, que além de não reconhecer as necessidades
próprias da mulher, de ser incapaz de proporcionar segurança e respeito, possui o triste há
bito de culpar a vítima e minimizar a culpa do agressor, como mostraremos mais adiante,
em uma breve retrospectiva da história feminina. 

Algumas mazelas são explícitas, como as piadas machistas, tidas por brincadeiras ino
centes, a nítida discrepância salarial entre homens e mulheres que exercem os mesmos car
gos, as desvalorizações históricas que ocorreram e ocorrem frente as agressões cometidas
contra as mulheres em tempos de guerra e de ditaduras, porém, mesmo tendo fatores, agres
sores e vítimas conhecidos, tais crimes hediondos parecem não cessar e costumam ser co
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locados em segundo plano, como se fossem crimes menores, afinal, a vítima é uma mulher.
A humanidade parece aceitar como natural o fato de que não conseguir assegurar a integri
dade física, moral e psicológica das mulheres, não apenas em conflitos, mas também em
questões culturais, sociais, políticas e econômicas, bem como não conseguiu em seus mais
de dois mil anos garantir que o ser humano, venha de fato a se tornar humano quanto as
questões de respeito, dignidade, humanidade e tenha atitudes dignas de serem consideradas
como tais, pois o fato de nascer Homo Sapiens, infelizmente, não garante nem a humanidade
e nem a inteligência para agir com respeito e dignidade.

A força da ordem masculina se evidencia no fato de que ela dispensa justificação: a visão
androcêntrica4 impõese como neutra e não tem necessidade de se enunciar em discursos
que visem a legitimála. A ordem social funciona como uma imensa máquina simbólica que
tende a ratificar a dominação masculina sobre a qual se alicerça: é a divisão social do traba
lho, distribuição bastante estrita das atividades atribuídas a cada um dos dois sexos, de seu
local, seu momento, seus instrumentos (BOURDIEU, 2002, p. 18).

Os tempos mudam, porém os reptos continuam e a máxima que parece permanecer
sempre intocada é que a busca pelo poder não mede esforços, mesmo que para isso uma
parte de sociedade tenha que ser reprimida, podada em suas potencialidades e relegada a
segundo plano, por exemplo, como pode ser comprovado fazendose uma análise da traje
tória do sexo feminino e as suas contribuições para o mundo em que vivemos. Como o pre
sente artigo trata da busca pelo respeito, igualdade, dignidade e constituição da Identidade
Feminina, por mais que em alguns momentos façamos referências gerais, estas serão apenas
elucidativas para voltar ao nosso objeto de estudo.

O ser humano parece viciado em poder, em diversos níveis, desde a conquista do
mundo, até o domínio de seu próprio controle remoto da televisão, e na ânsia de suprir tal
vício e deter o máximo de poder, pelo maior tempo possível, a humanidade pode vislumbrar
um desfile de ações desmedidas, de indivíduos levarem nações ao delírio coletivo e travarem
guerras inimagináveis, de instituições, sistemas e governos contenderem verdadeiras bata
lhas e utilizarem todas as armas possíveis para deter tal poder, pelos mais variados motivos,
entre eles, o político, econômico, militar e religioso. 

Durante o curso de nossa história vimos a Igreja fazer isso e travar a sua luta “santa”
pela tomada de Jerusalém. Vimos os senhores feudais dominarem a Europa Medieval com
mão de ferro e, posteriormente, os senhores de engenho recapitularem tais ações em seus
pequenos feudos colonizados. E houve sequências de imperadores, ditadores, regimes mili
tares e revoluções, a industrial, a francesa, a americana, até chegarmos ao sistema capitalista
e às dominações, submissões ou doutrinações, vieram em forma de grandes corporações,
televisão, internet, pois desde que o homem é homem sempre houve alguém para dizer qual

4 Adrocêntrica, vem de androcentrismo, termo que está ligado à noção de patriarcado, mas, ele não se refere
apenas ao privilégio dos homens, como também a forma como as experiências masculinas são consideradas
como sendo as experiências de todos os seres humanos, gerando um sentido universalizante e empregado para
se referir tanto aos homens quanto as mulheres, sem dar o reconhecimento à sabedoria e experiência feminina,
por exemplo: ao reduzir a raça humana ao termo “o homem”, temos um comportamento androcêntrico. A
primeira referência registrada deste termo foi feita pelo sociólogo americano Lester F. Ward, em 1903. O oposto
ao androcentrismo, relacionandoo com a mulher, é o ginocentrismo.
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era o seu lugar e que posição deve ocupar dentro de uma sociedade, sendo o papel da mu
lher, tirando algumas raríssimas exceções, sempre colocado como secundário.

[...] É aqui que nos deparamos com um novo paradoxo, capaz de obrigar a uma completa
revolução na maneira de abordar o que já se tentou estudar sob forma de “a história das
mulheres”: será que as invariáveis que se mantêm, acima de todas as mudanças visíveis da
condição feminina, e são ainda observadas nas relações de dominação entre os sexos, não
obrigam a tomar como objeto privilegiado os mecanismos e as instituições históricas que,
no decurso da história, não cessaram de arrancar dessa mesma história tais invariáveis?
(BOURDIEU, 2002, p. 10)

Normalmente, quando uma história é contada, ela é contada pelo viés dos vencedores,
visto que vivemos em uma sociedade dominada pelo sexo masculino, androcêntrica e atre
lada ao patriarcalismo, a história sempre foi contada e difundida pelo ponto de vista mascu
lino, mesmo porque as mulheres, dentro desta “pseudo” história da humanidade, eram
consideradas seres subalternos e de segunda linha, logo, desde os mais remotos tempos, ou
tiveram que aceitar o que os homens concediam, ou tiveram que lutar para conseguir aquilo
que eram considerados direitos. 

Na Grécia a mulher ocupava posição equivalente à do escravo no sentido de que tãoso
mente estes executavam trabalhos manuais, extremamente desvalorizados pelo homem
livre. Em Atenas ser livre era, primeiramente, ser homem e não mulher, ser ateniense e não
estrangeiro, ser livre e não escravo. A afirmação de Platão expressa bem esta realidade: “Se
a natureza não tivesse criado as mulheres e os escravos teria dado ao tear a propriedade
de fiar sozinho”. [...] Ao afirmar que “os Deuses” criaram a mulher para as funções domés
ticas, o homem para todas as outras, Xenofonte, no século IV A.C., exprimia um tipo de ar
gumentação naturalista que ainda hoje demarca espaços para os sexos. Por outro lado, o
mesmo Xenofonte, tratando da educação da mulher, revela o quanto é social e coercitivo o
aprendizado destas funções “naturais”: “... que viva sob uma estreita vigilância, veja o menor
número de coisas possível, ouça o menor número de coisas possível, faça o menor número
de perguntas possível” (ALVES & PITANGUY, 1985, p. 1112).

Logo, os grilhões que aprisionam as mulheres nos foram cruelmente transmitidos e ab
sorvidos por meio dos costumes e da cultura desde antes de Cristo. Portanto, temos que a
concepção do papel social da mulher e do que é ser feminino sempre nos foi dada a partir
de um referencial masculino, obviamente, como as regras são determinadas por homens,
inicialmente, apenas eles eram detentores de direitos e todas as supressões de direitos e
atrocidade cometidas contra as mulheres ficaram também em segundo plano, afinal, elas
eram um ser humano de segunda linha, não deviam possuir os mesmos direitos que os ho
mens, pois, eram eles quem determinavam não apenas o que eram os direitos, como quem
podia gozar deles. O direito passa a atuar como um instrumento legitimador da inferioridade
feminina e do domínio masculino e o estigma de tais concepções foi sendo difundido desde
então, século após século, até tais privações e agressões serem tidas como situações normais,
a ponto de calar tão fundo a voz das mulheres, que elas próprias, após séculos de opressão
contínua, acabaram incorporando a visão masculina do que é ser mulher, comprometendo
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a análise e formação de uma concepção feminina do assunto, bem como, implicando na
constituição de sua Identidade Feminina masculinizada. 

As mulheres — salvo em certos congressos que permanecem manifestações abstratas —
não dizem “nós”. Os homens dizem “as mulheres” e elas usam essas palavras para se desig
narem a si mesmas: mas não se põem autenticamente como Sujeito. Os proletários fizeram
a revolução na Rússia, os negros no Haiti, os indochineses bateramse na IndoChina: a
ação das mulheres nunca passou de uma agitação simbólica; só ganharam o que os homens
concordaram em lhes conceder; elas nada tomaram; elas receberam (Cf. Segunda Parte, §
5). Isso porque não têm os meios concretos de se reunir em uma unidade que se afirmaria
em se opondo. Não têm passado, não têm história, nem religião própria; não têm, como os
proletários, uma solidariedade de trabalho e interesses (BEAUVOIR, 1970, p. 13)

Segundo Bourdieu (2002), para que a dominação simbólica funcione, tornase neces
sário que os dominados incorporem as estruturas de dominação, de forma tão completa que
a sua submissão acaba sendo um ato inconsciente, ou seja, a dominação foi tão efetivamente
repetida, que acabou sendo incorporada pelos costumes, pela cultura e se tornou algo aceito
como normal. Conforme Beauvoir (1970), os laços que unem as mulheres aos seus opressores
não é comparável a nenhum outro, pois a instituição da divisão dos sexos é, antes de tudo,
um dado biológico e não um momento da história humana. Porém a subversão do ato de
dominação em um ato cultural e aceito socialmente, não o transforma de fato em algo nor
mal, como também a distinção baseada em um aspecto puramente biológico, não serve
como determinante de potencialidades e capacidades. 

A luta contra a discriminação implica, assim, na recriação de uma identidade própria, que
supere as hierarquias do forte e do fraco, do ativo e do passivo. Identidade esta em que as
diferenças entre os sexos sejam de complementariedade e não de dominação. Em que força
e fraqueza, atividade e passividade não se coloquem como pólos opostos definidores do
masculino e do feminino, e sim como parte da totalidade dialética, contraditória, do ser hu
mano (ALVES. PITANGUY, 1985, p. 57).

A simples omissão da história da mulher, de todas as repressões, violências sofridas e a
enculturação dos conceitos implantados pelos opressores acaba por se tornar uma tortura
psicológica extrema, pois ela atua diariamente, em todas as sociedades, em diversos níveis.
Neste aspecto, o fato de não discutir questões ocorridas no passado, não as fazem desapa
recer, mas com certeza podem ajudar a tornálas mais aceitáveis aos olhos da sociedade,
por exemplo, é inegável que o Holocausto foi um genocídio absurdo e uma das maiores atro
cidades ocorridas na humanidade, porém no curso da Segunda Guerra Mundial, muitas ou
tras situações abomináveis ocorreram paralelamente, entre elas uma desmedida violência
sexual contra mulheres. Em situações de guerra e em ditaduras, uma das práticas mais co
muns de humilhação e dominação é a ação hedionda da violência sexual, principalmente
contra a mulher, e por mais abominável que este tipo imoral de violência seja, ela sempre
ocorreu e ainda é vista nos conflitos atuais, como por exemplo na Bósnia, Afeganistão, Re
pública Democrática do Congo, Iraque, Líbia, Mali, Myanmar, Somália e Sudão, entre outros,
infelizmente, sem que ocorram averiguações, ou punições. 
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A pesquisadora americana, a Doutora Rochelle Saidel é fundadora do The Remember
the Women Institute5, com sede em New York. Seus estudos abordam a marginalização fe
minina dentro da religião e no diálogo interreligioso judaico, as realizações e exclusão das
mulheres na história geral, os efeitos do genocídio de mulheres, com ênfase sobre as mu
lheres no contexto do Holocausto e suas consequências, incluindo a Segunda Guerra Mundial
pósimigração, exploração das mulheres e os efeitos de tais sistemáticas na cultura aceita
como correta, dentro das sociedades. Ela é a autora do livro Sexual violence against Jewish
women during the Holocaust6, que aborda a história dessas vítimas, lança o questionamento
acerca dos porquês da violência que sofreram e não ter sido registrada, pois ao pesquisar o
sofrimento das mulheres durante o Holocausto, Saidel se deparou com relatos de violência
sexual que passaram despercebidos, deixados em segundo plano, ou esquecidos pela maioria
dos historiadores. 

Segundo Saidel, em entrevista para a jornalista Letícia Sorg, da Revista Época7, em 18
de julho de 2011, a violência sexual não possui relação com o desejo sexual, ela está relacio
nada com questões de poder, pois a violência sexual é um ato de poder, empregado como
uma arma de guerra. O estupro acontece em todos os conflitos, desde sempre, mas a maior
diferença é que na Alemanha nazista, a lei considerava o estupro ilegal. O mais assustador
nos relatos expostos no livro é que a autora descobriu que ninguém havia perguntado para
as mulheres o que elas haviam passado no campo de concentração. Relata ainda que a maio
ria dos homens, talvez não quisessem ver que as mulheres eram violentadas e que eles não
conseguiram protegêlas e que alguns estudiosos também diziam que retratar o sofrimento
das mulheres tirava de foco o fato de que o Holocausto era o extermínio de judeus. E, neste
ponto, nos colocamos ao lado da autora quando ela afirma que se é possível estudar o Ho
locausto em diferentes países, com diferentes grupos étnicos, por que não pesquisar a pers
pectiva feminina? Infelizmente, a resposta parece clara, não há interesse e os motivos são
diversos. 

A barbárie ocorrida contra as mulheres durante a Segunda Guerra Mundial, não esco
lheu lados, a violência sexual não fazia distinção entre Eixo e Aliados. As violências contra as
mulheres em casos de guerra são intensificadas, pois elas sofrem os mesmos traumas físicos
e psicológicos dos homens, acrescidos da barbárie sexual, por meio de múltiplos estupros.
Um filme que retrata esta atrocidade também na Alemanha é o Anonyma, eine Frau in Ber
lin8, dirigido por Max Färberböck, baseado no livro de mesmo nome, escrito por Marta Hiller,
alemã que sofreu os horrores da violência sexual da Segunda Guerra Mundial quando vivia
em Berlim, capital da Alemanha, pois as mulheres alemãs, assim como as mulheres judias,
também foram estupradas. Na Alemanha, tal ação hedionda foi cometida pelos soldados
russos ao final da guerra. Historiadores apontam que 100 mil estupros teriam sido cometidos
na capital entre abril e setembro daquele ano, segundo apontamentos oficiais coletados nos
hospitais de Berlim. No total, acreditase que cerca de 2 milhões de alemãs foram vítimas
de agressões sexuais cometidas por russos. 

5 The Remember the Women Institute website: http://www.rememberwomen.org/
6 Livro traduzido para o português com o nome de Violência sexual contra mulheres judias durante o Holocausto,

2010.
7 A reportagem completa da Doutora Rochelle Saidel, para a Revista Época pode ser encontrada em: http://www.re

memberwomen.org/Library/News/news_imgs/2011/epoca_violencia_20110718.pdf
8 Livro traduzido para o português com o nome de Anônima  Uma Mulher em Berlim, 2008.
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Na guerra da Bósnia9 ocorreram estupros em massa e este crime hediondo foi sistema
ticamente usado como arma de guerra. As estimativas apontam que entre 20.000 e 50.000
mil mulheres foram violentadas, os números não são precisos e, provavelmente, jamais serão
conhecidos ao certo, visto que muitas morreram e boa parte das sobreviventes escolheram
permanecer em silêncio, por medo de serem estigmatizadas, sendo o registro dos abusos
sofridos pelas mulheres, relatado apenas por uma parte delas. A prova cabal de que o sofri
mento da mulher é visto como algo menor veio em maio de 1996, pelas mãos do Tribunal
Internacional de Haia que condenou os acusados por crime contra a humanidade em virtude
da participação no extermínio de muçulmanos na Bósnia, porém, os estupros e todas as for
mas de agressões sexuais ocorridas durante o período de guerra não foram julgados pelo tri
bunal, por serem considerados ações isoladas. 

Portanto, temos que independentemente de qual lado a mulher esteja, em que país e
em que época a situação de guerra ocorra, o sexo feminino será uma vítima em potencial
das maiores barbaridades e atrocidades possíveis. Suas histórias serão omitidas dos relatos
oficiais, seus sofrimentos serão sufocados e o mundo seguirá impune, afinal, apenas os ho
mens possuem o direito a ter direito, respeito, dignidade, humanidade, identidade e voz.

A pesquisa histórica não pode se limitar a descrever as transformações da condição das mu
lheres no decurso dos tempos, nem mesmo a relação entre os gêneros nas diferentes épo
cas; ela deve empenharse em estabelecer, para cada período, o estado do sistema de
agentes e das instituições, Família, Igreja, Estado, Escola, etc., que, com pesos e medidas
diversas em diferentes momentos, contribuíram para arrancar da História, mais ou menos
completamente, as relações de dominação masculina (BOURDIEU, 2002, p. 100).

Infelizmente, a opressão do sexo feminino está tão profundamente arraigada ao pro
cesso cultural, político, social e econômico, que qualquer posicionamento que a mulher toma
frente a tal disparidade, reafirma o processo opressor, pois se ela o aceita é vítima, se ela o
renega, é duplamente atacada por toda a sociedade que aceita e perpetua a situação da mu
lher, negando o seu papel e sua condição igualitária. Segundo Beauvoir (1967), a sociedade
é dominada pelo código masculino, que por sua vez, impõem a sociedade um nível de obe
diência e regras que visem aos interesses dos homens, que acabam por definir a condição
feminina sob uma forma que é uma fonte de tormentos para ambos os sexos, pois cobram
posturas e ações que reafirmem o código estabelecido, fazendo com que ambos os sexos
sejam reféns de culturas internalizadas, contribuindo para que estas permaneçam imutáveis
e impedindo a reflexão crítica de seus reais objetivos, que nada mais são do que a submissão
de um ser humano a outro. 

[...] a mulher sempre foi, senão a escrava do homem ao menos sua vassala; os dois sexos
nunca partilharam o mundo em igualdade de condições; e ainda hoje, embora sua condição
esteja evoluindo, a mulher arca com um pesado handicap. Em quase nenhum país, seu es
tatuto legal é idêntico ao do homem e muitas vezes este último a prejudica consideravel
mente. Mesmo quando os direitos lhe são abstratamente reconhecidos, um longo hábito

9 As informações apontadas foram baseadas no artigo de PERES, Andréa Carolina Schvartz. Campos de estupro: as
mulheres e a guerra na Bósnia. Cad. Pagu [online]. 2011, n.37, pp. 117162. ISSN 01048333, disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/cpa/n37/a05n37.pdf
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impede que encontrem nos costumes sua expressão concreta. Economicamente, homens
e mulheres constituem como que duas castas; em igualdade de condições, os primeiros têm
situações mais vantajosas, salários mais altos, maiores possibilidades de êxito que suas con
correntes recémchegadas. Ocupam na indústria, na política etc, maior número de lugares
e os postos mais importantes. Além dos podêres concretos que possuem, revestemse de
um prestígio cuja tradição a educação da criança mantém: o presente envolve o passado e
no passado toda a história foi feita pelos homens. No momento em que as mulheres come
çam a tomar parte na elaboração do mundo, esse mundo é ainda um mundo que pertence
aos homens (BEAUVOIR, 1970, p. 1415)

É em meio às pequenas lutas e frustrações diárias que a mulher tenta clamar por uma
justiça histórica, que sempre foi negada desde o princípio dos tempos. É em meio a sua busca
de uma identidade verdadeira, frente a uma realidade que cobra exatamente o oposto, que
a mulher sofre na reinvenção de si mesma e busca ter de fato acesso aquilo que nunca de
veria ter sido negado ao seu sexo, afinal, liberdade, respeito, dignidade, segurança, integri
dade, igualdade de oportunidades e direito a uma identidade é o mínimo que todo ser
humano deveria receber, simplesmente pelo fato de ser humano.  

Conclusões Finais
A violência relacionada ao gênero feminino está presente em diversas ideias e sugestões

veiculadas diariamente em nossa sociedade. Elas atingem a todos pela reprodução cultural
e social dos costumes, reforçada pelas mensagens veiculadas nas famílias, escolas, igrejas,
meios de comunicação, que enaltecem uma verdadeira ditadura do que é culturalmente
aceito como papel da mulher, estabelecendo padrões limitadores de sua liberdade, indivi
dualidade e igualdade, favorecendo com que sejam aceitos a redução da dignidade, integri
dade e segurança da mulher, afinal, a sociedade machista acredita que a condição feminina
é inferior, perpetuando as agressões e violências cometidas contra o sexo feminino, que são
baseadas unicamente em uma condição biológica. 

O mais incrível é que tal violência atinge todas as idades e ela nos foi incorporada de
forma tão natural, que quase ninguém acha estranho presentear uma menina com um bebê
de brinquedo, um fogãozinho e todos aqueles brinquedinhos que são cópias de coisas reais
de uma casa, ou uma boneca absolutamente perfeita, magra e detentora de um padrão de
corpo e beleza praticamente impossíveis de serem alcançados, porém, por trás destes ino
centes brinquedos está o fortalecimento da ideia de direcionar a vida daquela pequena mu
lher para cuidar do lar e ser dona de casa, mãe e principal responsável na educação dos
filhos, ser o eterno objeto de enfeite e fetiche do marido, de preservar uma condição de sub
missão e obediência, transformando brinquedos em objetos de doutrinação, reafirmando
valores como sendo os mais adequados e melhores a serem realizados na vida, transfor
mandoa em um ser passivo frente a condição que determinaram para ela. 

A melhor arma contra a submissão é conhecermos a nossa própria história, lutar por
nossos direitos, dignidade, liberdade, igualdade, integridade, respeito e seguir buscando o
desenvolvimento de uma Identidade Feminina. Esta não é uma tarefa fácil, pois implica des
contruir estereótipos a muito tempo cultivados, quebrar grilhões a muito solidificados e se
guir de forma muito atenta e crítica a tudo o que nos é oferecido acerca do que é ser mulher.
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E enquanto seres sociais, todas as questões que nos permeiam acabam por interferir
em tudo o que nos cerca, por mais distantes que tais fatos estejam, a supressão de um direito,
de uma liberdade, da preservação da dignidade e integridade física, moral e mental da mu
lher em um país, acaba por atrelar tal supressão destes mesmo direitos, liberdades, etc,  para
todas as mulheres, pois enquanto uma de nós não estiver sendo tratada com respeito, igual
dade, integridade e dignidade, significa que esta agressão está sendo direcionada para todas,
enquanto gênero, enquanto sexo feminino e, neste caso, ou todas temos os mesmos direitos,
ou nenhuma de nós nunca terá. 

Infelizmente, nada nos parece mais apropriado do que relembrar as palavras de Nietzs
che (2004), que nos aconselha que aquele que digladia com monstros, deve cuidar para que
em sua luta, ele próprio não se transforme também em um, afinal, a história nos prova o
quanto o poder e todos os mecanismos de dominação podem subverter o ser humanos e
transformálo em um dos mais horrendos, repugnantes e verdadeiros monstros.
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