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RESUMO: 

O  presente trabalho trata da violência contra a mulher visto como um aspecto cultural, uma vez 

que o assunto abordado é de extrema importância em nossa sociedade, objetivando uma análise 

geral da violência contra as mulheres no seu estado atual e como foi se desenvolvendo com a 

evolução das sociedades, até atingir atualmente um grau ainda mais preocupante, visto que são 

inúmeros os casos identificados de violência contra o gênero feminino, além de abordar como 

a cultura pode influenciar na violência contra as mulheres. 

Para desenvolvimento do trabalho foi utilizada a pesquisa bibliográfica que irá compreender o 

estudo da história da evolução da sociedade, começando pelo período primitivo até a sociedade 

contemporânea, buscando compreender os diversos papéis que eram incumbidos às mulheres 

em cada sociedade, aos quais foram de suma importância para a compreensão do tema. 

Os fatores históricos, objeto de muita reflexão, permitiu, juntamente com os outros meios, 

chegarmos a compreender como a violência contra o gênero feminino começou, como tomou 

forma até atingir o estágio atual, que é de extrema preocupação.  

Ao longo do trabalho, com o estudo da história da violência que abrange o sexo feminino, 

notou-se que a cultura exerceu e exerce hodiernamente forte influência no modo de viver e 

pensar dos indivíduos, onde de um lado se encontra o agressor, e de outro a vítima. Assim, 

constatou-se que o problema da violência contra o gênero feminino é um assunto atual e que 

diariamente são registrados muitos casos de agressão, que apesar de existirem legislações, 

delegacias especializadas, políticas públicas que amparam as mulheres e punem os agressores, 

elas ainda são alvo de uma sociedade machista que teve suas origens no período patriarcal, e 

necessário se faz que haja um amadurecimento da parte dos indivíduos e do meio que convivem, 

uma vez que o sexo feminino não é inferior ao masculino, mas sim detentor com equidade em 

todos os direitos que são abrangidos pelos homens. 
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