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RESUMO

A língua institui um padrão; dita uma ordem; impõe um sistema de regras e valores. Parametrizando a vida e os costumes a língua serviu como 
instrumento para controle social e cultural do feminino e, considerando-se a complexidade das circunstâncias históricas e sociais, o Direito da 
mulher esteve tolhido, ademais com apoio num discurso dogmático e religioso. O objetivo desta pesquisa é verificar de que forma o 
discurso/língua moldou a vida das mulheres, impondo um controle, bem como analisar em que medida um desrespeito cometido contra a mulher 
implica não apenas numa violência de gênero, mas também numa violação contra os direitos humanos da pessoa (no caso, da mulher). Este 
estudo está vinculado a um grupo de pesquisa em que a forma de investigação interdisciplinar permitiu aproximar Literatura e Direito, por isso 
para fundamentação das hipóteses e proposições levantadas, a análise será aplicada à personagem Luísa da obra O primo Basílio, de Eça de 
Queiroz. Entendemos que esta representação literária reverbera a realidade experimentada pelo universo feminino, de modo que sua 
atemporalidade denuncia práticas de controle e exclusão do feminino, ainda presentes na atualidade. Quanto a este procedimento de 
investigação a pesquisa se caracteriza também como comparativa. O tema é de extrema relevância para o meio acadêmico, uma vez que 
relaciona: arte literária e Direitos Humanos para tratar de uma realidade factual: a discriminação contra a mulher; ademais, contribui para os 
debates na área acadêmica quando fundamenta a questão problema nas noções de Michael Foucault.  Metodologicamente adota-se o 
procedimento da pesquisa bibliográfica e assim a pesquisa se orienta pela análise critica das falas dos personagens da obra, sobretudo de Luísa, 
buscando identificar traços daquilo que Michael Foucault denominou mecanismos de controle. Consubstanciado nessa noção teórica, a análise 
textual da obra literária se torna consistente e consecutivamente responde à questão problema proposta, quando compreende que os 
mecanismos de poder na sociedade, qualificam o poder disciplinar e padroniza a atitude das mulheres. A partir da proposição de Foucault de que 
vivemos a Era dos corpos disciplinados, ainda pelo procedimento bibliográfico teórico a pesquisa examina como os discursos social, religioso e 
jurídico, principalmente, tendem a disciplinar o feminino. Como resultado da pesquisa, entendemos que tanto o “pecado” quanto o “crime” 
cometidos por Luísa são próprios de uma discursividade que a desejava assim, por isso Luísa - antes mesmo de vir a ser “julgada” pela sociedade 
da época, sofre “delírios” e morre pelo seu autojulgamento. A mulher adúltera representada por Luísa morre por conter suas aflições, suas culpas, 
seus desejos e encena o “corpo disciplinado”. No relatório de nossas conclusões (em fase de elaboração) entendemos a morte de Luísa como uma 
estética emblemática da violação dos direitos humanos da mulher; entendemos também que esta representação ficcional do corpo feminino 
ilustra outros conflitos, por exemplo: classe, idade e conjugal.
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