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O objetivo deste artigo é apresentar uma discussão sobre os discursos 
que corroboram no processo de construção, efetivação e perpetuação da 
violência de gênero, tendo no campo das palavras o principal instrumento 
de violência simbólica contra o feminino. A partir do método de análise de 
discurso, são elencadas as principais expressões machistas, sexistas e misó-
ginas e, em seguida, contextualizadas no campo sócio-histórico e cultural 
brasileiro. Ao longo do tempo os discursos estiveram e estão presentes co-
mo elemento fundamental das relações sociais, pois expressam as mais 
variadas formas de pensar e agir entre os sujeitos ou grupos sociais. Portan-
to, nota-se que as palavras, as expressões e outras formas de demonstrar o 
pensamento não nascem com o indivíduo (logo, não é naturalizado), mas ao 
contrário, já estão inscritas nas sociedades antes do nascimento e permane-
cerá (com alterações ou não) para as gerações futuras, pois estão alicerçadas 
nas ideologias formuladas ao longo de um processo sócio-histórico de pro-
dução de tais palavras e expressões. Esta apreensão da análise do discurso 
tendo a ideologia como foco principal foi enfatizada por Michel Pêcheux 
(1975). Por outro lado, de acordo com Fiorin (2002), o processo de comuni-
cação perpassa pelos interesses e a manipulação com o intuito de aquele que 
transmite a mensagem, independente de outros elementos, fazer com que o 
receptor acredite no que está sendo comunicado. Neste aspecto, outra ques-
tão é essencial, a chamada violência simbólica, inscrita nas palavras e no 
seu poder, cuja legitimidade está naquele que pronuncia, conforme salienta-
do por Pierre Bourdieu (2007). Assim, no que tange a violência de gênero, 
que está baseada nos discursos produzidos pelos agressores, esta é percebi-
da ou não de acordo com elementos culturais e os modos de socialização ao 
longo dos processos históricos sob os quais os sujeitos estão expostos. 
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