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RESUMO
Este estudo visa demonstrar como a evolução histórica e jurídica impactaram o significado de ser mulher no Brasil. Para tanto, fez-se uso de 
pesquisa eminentemente bibliográfica, além de terem sido mencionadas algumas fontes documentais, através dos diplomas legais aqui 
declinados. Primeiramente, discorre-se brevemente sobre a origem das civilizações, quando a mulher ocupava um papel de subordinação em 
relação ao homem, até o início da Revolução Francesa, especialmente, acerca o embate feminino para o reconhecimento do seu direito à 
cidadania e à existência legal fora de casa. Em seguida, pontuou-se sobre a inserção das mulheres no mercado de trabalho, a partir do século XX, 
e as suas implicações para a condição feminina. Posteriormente, comentou-se sobre a aplicação do termo “gênero”. No âmbito jurídico, ressaltou-
se o Código Civil de 1916, diploma na qual a mulher ainda constava como relativamente incapaz. Como sucedâneo, comentou-se a promulgação 
da Constituição Federal de 1988, que formalizou a igualdade entre homens e mulheres, estabeleceu prerrogativas laborais para as mulheres, 
assim como reconheceu o seu papel na sociedade e para a formação da família. Por semelhante modo, mencionou-se o novo Código Civil de 
2002, no que tange à ratificação da igualdade de gêneros, a capacidade da mulher, a sua relevância para a sociedade e a constituição da família. 
Concluiu-se este ciclo virtuoso com a Lei n°. 11.340, reconhecida por Lei Maria da Penha, que trouxe à lume, dentre outros temas, a violência 
doméstica e alguns mecanismos para o seu enfrentamento. Ao final da pesquisa, restou constatada, por meio dos marcos legais, sociais e teóricos 

     apresentados, a relevância da evolução histórica e jurídica para a concretude do significado de ser mulher na sociedade brasileira.Palavras-
chave: Mulher. Igualdade. Gênero. Lei Maria da Penha.
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