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Simpósio: 26 - DESAFIO(S) À DISCRIMINAÇÃO LEGAL E À DISCRIMINAÇÃO 
SOCIAL DE RAÇA E DE GÊNERO: UMA PROPOSTA TRANSDISCIPLINAR 
NECESSÁRIA PARA A PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS 
 
RESUMO: O presente trabalho pretende analisar os resultados das políticas públicas 
brasileiras referentes aos Direitos das mulheres, que foram implementadas a partir da 
intervenção do Sistema interamericano de Direitos Humanos no caso Maria da Penha. 
Verifica-se que, hodiernamente, ainda não há uma efetivação plena dos Direitos das Mulheres 
no Brasil, em especial porque, apesar de significativos avanços normativos e em políticas 
públicas especializadas para a proteção da mulher, persiste uma cultura avessa à igualdade de 
gênero, que enfraquece, através do desprezo social, as ações em matéria de proteção dos 
direitos das mulheres. Neste cenário, mesmo após as grandes conquistas de direitos advindos 
das políticas públicas pós-caso Maria da Penha- como campanhas de prevenção da violência 
doméstica, Delegacias especializadas e Varas judiciais especializadas -,  a discriminação, o 
assedio, a agressão física, entre outras violações de direitos, ainda persistem no cenário 
brasileiro. E por isto, o combate à cultura da violência de gênero deve ser uma prioridade 
estatal, através, especialmente, da educação e cultura que ampliem a compreensão da 
igualdade de gênero. O Sistema interamericano, através das denúncias recebidas na Comissão 
interamericana e de seus relatórios periódicos sobre violação de direitos pelos Estados-
membros, é instrumento essencial para fomentar no Brasil a criação e manutenção de políticas 
públicas voltadas para este grupo vulnerável. No entanto, a atuação do Sistema 
interamericano e as políticas publicas nacionais não têm sido suficientes para promover uma 
mudança cultural no cenário interno. Portanto, o presente trabalho demonstra, primeiramente, 
a relevância da atuação do Sistema regional para a transformação social no Brasil, e, 
posteriormente, os resultados atuais das ações públicas implementadas desde a Lei Maria da 
Penha. A partir deste estudo, indica-se que estas políticas nacionais não serão plenamente 
efetivas se não houver a participação conjunta de movimentos sociais que fomentem uma 
nova visão no que concerne aos Direitos das mulheres. Para tanto, realizou-se uma revisão 
bibliográfica nacional e estrangeira, a fim de fundamentar a proposta de construção de uma 
cultura de promoção da igualdade de gênero; bem como examinou-se documentos 
internacionais, notadamente, os casos Maria da Penha e análogos do Sistema Interamericano, 
demonstrando, através do método indutivo, a relevância do sistema regional para a proteção e 



promoção dos direitos das mulheres. Priorizou-se a construção de um discurso argumentativo, 
baseado nas normas internas sobre Direitos das mulheres e as normas de Direitos Humanos, 
em especial, na Constituição brasileira, na Lei Maria da Penha, no Pacto de São Jose da Costa 
Rica e na Convenção de Belém do Pará, a fim de formar um convencimento sobre a validade 
das hipóteses propostas. Ao final, conclui-se que o Sistema regional de proteção dos Direitos 
Humanos é um mecanismo fundamental para exigir dos Estados o cumprimento de Direitos 
Humanos das Mulheres, aliado das políticas públicas, mas essencialmente devem haver ações 
sociais para o combate da cultura da violência de gênero. Estas ações afirmativas, devem 
ocorrer no âmbito da educação, para promover uma mudança cultural, através da 
internalização da essência da igualdade de gênero, pela sociedade civil. 
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