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Resumo 

O presente estudo propõe-se a compreender a formação do Patriarcalismo brasileiro e como este influenciou a 

construção de masculinidades hegemônicas, heteronormatividades e machismos. Para tanto mergulharemos nas 

análises de gênero e poder, além dos pressupostos da moderna teoria queer, de modo que possamos proporcionar uma 

visão da diversidade de identidades que os seres humanos possuem.    
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Introdução 
A família tradicional brasileira foi erguida sob os pilares da 
estrutura patriarcal herdada dos portugueses. Este sistema 
submetia todos os membros ao “chefe da família”. Desse 
modo contribuiu para que os papeis sociais fossem 
distribuídos de forma desigual entre homens e mulheres.  
As desigualdades geradas por este sistema não atingiram 
apenas as mulheres, mas a qualquer um que divergisse ao 
padrão masculino imposto, o que nos dias atuais é 
perceptível nos comportamentos machista e homofóbico.  
Essa estrutura durante muito tempo ditou as regras de 
comportamentos sociais tanto das mulheres como da 
classe LGBTQ+. No entanto esta forma de dominação não 
pode ser considerada natural, uma vez que a mesma se 
mantem e se transforma ao longo do tempo.  Por isso 
estudar as relações de gênero é entender como se 
estabelecem as desigualdades e comportamentos 
discriminatórios que permeiam na sociedade e que são 
legitimados perante um discurso hegemônico, tanto a favor 
da heteronormatividade, como das práticas machistas 
enraizadas em nossa cultura. Nosso estudo centra-se 
justamente em discutir esses papéis. 
 

Resultados e Discussão 
Durante muito tempo o feminino foi subjugado ao 
masculino, em uma dinâmica na qual havia assimetrias de 
poder entre os gêneros, submetendo as mulheres ao 
domínio de uma estrutura que privilegiava aos homens. 
Nesse cenário, historicamente as mulheres ocuparam e 
tiveram menos poder sociopolítico, quase sempre relegada 
exclusivamente ao espaço doméstico. Tal fato não se 
limitou apenas às mulheres, mas atingiu a qualquer 
indivíduo que não se enquadra aos padrões sociais 
impostos. A homofobia como o feminicídio são resultados 
desse sistema de dominação patriarcal, machista e 
homofóbico que perseguiu e ainda persegue aos que vão 
contra esse sistema de discriminação que impõe normas de 
exclusão social, pois deixa de fora todos aqueles que não 
se submetem a essa estrutura social. 
Apreender como esse sistema funciona é entender como se 
reproduz as discriminações, pois todo pensamento 
machista e homofóbico tem sua origem na imposição da 
masculinidade, já que essa obsessão de estar sempre no 
topo com o papel de detentor dos poderes e do outro surge 
no sistema patriarcal. Nos dias atuais podemos ver o reflexo 
de tais ações que mostra o quanto nossa sociedade se 
tornou intolerante e demonstra o quanto tais ações são fruto 
da ordem compulsória do machismo e heteronormatividade 
que ao longo da história definiram os comportamentos 

sociais das mulheres e da comunidade LGBTQ+. Portanto, 
cremos que é de grande importância trabalhar tal 
problemática para poder minimizar ao máximo as 
discriminações existentes e assim promover e garantir os 
direitos de cada indivíduo, contribuído para uma sociedade 
sem preconceitos. 
  

Conclusões 
Pensar que tal posição ideológica é natural do ser humano 
é no mínimo incoerente, uma vez que este determinado 
sistema se reinventa a cada geração mantendo apenas o 
mesmo padrão inferiorizante. Considerar isso normal é de 
fato contribuir para que o grupo dominante se mantenha no 
poder, inferiorizando e subjugando os indivíduos que de 
maneira desigual foram relegados ao grupo dos dominados. 
Assim, a ordem dominante usa da desigualdade e 
inferiorização dos outros para se manter no poder e 
conseguir manter seus privilégios, que nada mais são frutos 
da discriminação de uma sociedade machista e 
homofóbica.   Tanto a Heteronormatividade como o 
machismo são legitimados por um discurso hegemônico 
que reforça a norma imposta pela sociedade patriarcal. 
Consequentemente esse discurso sustenta todo 
comportamento de discriminação que é tido como normal 
sendo utilizado como forma de persuasão e domínio sobre 

um grupo marginalizado. 
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