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Simpósio: 27 - DIREITOS HUMANOS DAS MINORIAS NO CONTEXTO MUNDIAL 
 
RESUMO: Por muito, a mulher vem sendo oprimida por conceitos machistas de uma sociedade 
que cultua a dominação masculina, em que agressão e violência são ignoradas ou até mesmo, 
incentivadas como forma de controle. O patriarcado cria classes sociais, utiliza-se da 
reprodução social de gêneros e determina fatores étnico-raciais, para garantir a dominação do 
homem privilegiado, divide humanos entre superiores e subalternos. Nesse contexto, a mulher 
ocupa sempre a posição subordinada de objeto, que pode ser corrompido pelo poderio 
dominante a qualquer tempo, inclusive por meio da violência. Dessa forma, este artigo tem 
como tema Os Construtos Sociais do Patriarcado, Gênero, Classe e ‘Raça’, como Sustentáculo 
dos Altos Índices de Violência Contra Mulher, que investiga como a socialização feminina, a 
classe e a raça a qual a mulher pertence, torna-se fator determinante para explicar os casos de 
violência contra a mulher. Trata-se de uma pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa, 
realizada por meio da análise das simbioses instituídas socialmente pelo patriarcado sobrepostas 
ao perfil socioeconômico da mulher vítima de violência. Foi utilizada a pesquisa bibliográfica, 
com base em Saffioti (2001), Beauvoir (2009) e Scott (1995), Cavalcante e Resende (2014) 
como elementos basilares da temática. A pesquisa de campo possibilitou coletar dados 
socioeconômicos que compõem o perfil da mulher vítima de violência e do suspeito, traçado a 
partir da observação em Inquéritos Policiais da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher 
de Barra do Garças – MT, datados de janeiro de 2013 a dezembro de 2016. Os dados alcançados 
remetem a necessidade de realizar uma análise mais efetiva das consequências do patriarcado 
na sociedade atual, visto que, este mantém as relações sociais de poder e dominação, 
subalternizando os pertencentes as esferas ‘inferiores’, utilizando os fatores gênero, classe a 
raça como fundamentação para materializar a violência. Conclui-se, preliminarmente, que o 
Patriarcado se sustenta por meio da personificação construída socialmente a partir de privilégios 
do homem, branco, heterossexual e rico que violenta, principalmente, a mulher negra e pobre, 
o que corrobora à questionar a efetividade dos princípios constitucionais de igualdade e 
dignidade do ser humano, haja vista que, a desigualdade nas relações sociais tem se perpetuado 
através do tempo, gerando uma onda de violência e exclusão social. Por isso, com intuito de 
reparar as consequências dessa realidade, surge no município de Barra do Garças – MT, no ano 
de 2013, a Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica Contra a Mulher (Rede de Frente) 
que vem trabalhando junto a alguns órgãos públicos, como Ministério Público, Polícia Militar, 
Secretarias de Educação, Assistência Social e de Saúde municipal, OAB – subseção Barra do 
Garças, Instituições de Ensino e etc, para promover projetos que visem o atendimento e 
proteção social da vítima, plano de educação aos agentes sociais envolvidos em todo o processo, 



pesquisa cientifica e projetos educacionais e culturais que visam a prevenção, equiparando, ao 
menos, por meio da iniciativa pública, as consequências da violência contra mulher brasileira. 
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