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1 A dominação do masculino sobre o feminino abrange aspectos
culturais, psicológicos, morais e também sexuais.
2 No contexto sociocultural, as relações que envolvem homens e
mulheres situam-se na esfera entre a dominação masculina e a
opressão feminina.

3 O poder patriarcal é predominante, alicerçado em uma divisão
que concede aos homens mais poderes e mais direitos do que às
mulheres.
4 É o patriarcado, Gondim (2016), conjunto de relações cuja base
indica a hierarquia entre homens e mulheres.

5 Ainda se mantém predominante nas estruturas sociais e culturais
sendo ponto de dominação dos homens sobre as mulheres.
6 O homem exerce o poder político nos espaços públicos e poder
sexual sobre as mulheres pelo contrato. Isto permitiu a violência do
homem sobre a mulher.
7 A autora destaca Bourdieu como autor da frase “dominação
masculina” para definir a questão.

Números que não mentem!
*Segundo o Mapa da Violência (2015), o Brasil se situa em 5º lugar entre
os 83 países mais violentos contra a mulher.
O Estado da Paraíba (Brasil), ocupa a 6ª posição.
- Esses números replicam na relação de jovens no âmbito universitário.
A mulher por mais emancipada possível ainda sofre a violência da cultura
machista.

- Não será apenas o Direito pela norma que protegerá as mulheres para
modificar o pensamento do homem machista.
- É preciso pensar com urgência em outras ferramentas para mediar esses
interesses.
- Como proposta, trazemos para discussão neste ambiente, A Educação
em Direitos Humanos como a possível alternativa na mudança de
paradigmas dessa cultura desafiadora.
*Os dados foram extraídos do trabalho Feminicídio e Violência de Gênero: Aspectos SócioJurdídicos. (Ana Carolina Gondim de A.

Oliveira, Mônica Josy Sousa Costa e Eduardo Sérgio Soares Sousa). Revista TEMA nº 24/25 – 2015.

Obrigado pela atenção!
Germano Ramalho

agermanoramalho@gmail,com
germanoramalho@uepb.edu.br

