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RESUMO: O presente resumo tem como premissa apontar os Direitos Humanos 
e o Feminismo sob a perspectiva da reflexão acerca das teorias feministas na 
forma como o Direito – ciência – é pensado e estudado através de fatos sociais, 
os quais evidenciam e reforçam o patriarcado já enraizado há séculos na 
sociedade; seja de forma perceptível ou sutil, para que a tão almejada igualdade 
e emancipação feminina seja alcançada e respeitada. Sabe-se que a lei é a 
forma mais eficaz de validar em uma sociedade a conquista de direitos e a 
transformação de paradigmas arcaicos, desta forma, busca o presente ensaio 
estudar o impacto das mulheres juristas para a conquista de espaço, equidade 
e independência feminina através de dispositivos normativos e reflexões 
jurídicas. Observa-se que a necessidade de representação social e de existir em 
um meio jurídico, político e legislativo – um meio social, de uma maneira geral – 
em uma sociedade onde apenas a figura masculina atuava – de forma 
extremamente superficial – em prol das mulheres, fez com que os movimentos 
e teorias feministas ganhassem força com o passar dos anos, para que 
mulheres, as quais compreendem as limitações, necessidades e dificuldades de 
seus próprios grupos pudessem atuar, ativamente, para a garantia de direitos 
femininos nunca antes cogitados pela sociedade patriarcal. De certa forma, a 
busca por determinados direitos, os quais antes sempre foram tutelados aos 
homens, tornou-se uma questão de sobrevivência social para as mulheres. 
Sendo assim, é notório o quanto as teorias feministas são essenciais para a 
manutenção das mulheres no embate social, tendo em vista ser este um jogo 
que demanda atuação efetiva dos grupos feministas, sempre em constante 
vigilância e estudo, para que não haja retrocesso. Dar-se-á, para o presente 
estudo, ênfase ao discurso feminista, analisando a evolução das escolas e 
teorias feministas ao longo dos anos e como esses conceitos influenciam, ainda 
hoje, a forma como as mulheres são reconhecidas na sociedade, com o fim de 
lhes garantir visibilidade, respeito e espaço, tendo em vista que muitas vezes a 
mulher não é vista de forma una, e sim a partir de rótulos. Rótulos estes que 
definem, através de uma lógica patriarcal, se a mulher tem o direito de ser 
respeitada ou não, como por exemplo, a mulher na condição de encarcerada ou 
até mesmo de vítima de violência de gênero. Assim, é necessário haver uma 
intensa reflexão para que sejam pensadas formas de garantir a toda e qualquer 
mulher, direitos e uma plena emancipação jurídica e social, independentemente 
de sua classe social, etnia, raça ou orientação sexual. 
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