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RESUMO: Dentro do contexto dos direitos das mulheres, a presente pesquisa tem por 
objetivo verificar se os direitos das mulheres têm sido reconhecidos, no âmbito americano e, 
principalmente, no brasileiro, como verdadeiros direitos humanos. A discriminação contra a 
mulher é um fenômeno histórico e global, identificado desde os primórdios da humanidade e 
nas mais diversas culturas. Além disso, atinge a mulher nas mais variadas áreas de atuação, 
sendo evidenciada, por exemplo, no mercado de trabalho, na política, no esporte e no 
ambiente doméstico. Destaca-se que, somente muito recentemente, as mulheres conquistaram 
a maioria de seus direitos em todo o mundo e que, apesar de haver uma Declaração Universal 
de Direitos Humanos proclamando direitos iguais entre homens e mulheres desde 1948, e uma 
série de instrumentos normativos internacionais de proteção, somente 1993, com a Declaração 
de Viena, os direitos das mulheres ganharam status de direitos humanos. Não obstante a 
dispensabilidade de tal previsão, ela se justifica na necessidade de se reafirmar que mulheres e 
homens são iguais em direitos e deveres, tendo em vista as inúmeras violações aos direitos 
humanos das mulheres ainda existentes e toleradas pelos Estados nacionais e pela sociedade. 
Diante desse cenário, onde os direitos das mulheres foram reconhecidos legalmente como 
verdadeiros direitos humanos, mas ainda suportam graves violações, objetiva-se, com a 
presente pesquisa, identificar qual o tratamento conferido pelo Sistema Interamericano de 
Direitos Humanos aos direitos das mulheres, bem como examinar se o Estado brasileiro tem 
atuado positivamente quanto à promoção da equidade de gênero e à proteção desses direitos. 
Para análise da problemática proposta e para satisfação dos objetivos propostos, realizar-se-á, 
primeiramente, uma análise histórica do tratamento conferido às mulheres, com vistas a 
demonstrar que a desigualdade entre os gêneros, instalada nas mais variadas culturas, e 
também no Brasil, não é uma questão atual, nem regional, mas uma questão histórica que 
necessita de verdadeira transformação social para ser superada.  Em um segundo momento, 
será apresentada uma análise do processo de especificação dos direitos humanos, no qual será 
demonstrado que, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, surgiram novas 
necessidades humanas, que demonstraram que a proteção geral e abstrata conferida pela 
Declaração Universal não era suficiente para proteção de determinados sujeitos de direitos, 
visto as especificidades e particularidades de alguns grupos vulneráveis, dentre os quais se 
incluem as mulheres, justificando a adoção de instrumentos específicos de proteção. Ao final, 
uma análise da proteção conferida pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos às 
mulheres possibilitará demonstrar que os Estados americanos, em especial o Estado brasileiro, 
não têm protegido de forma satisfatória os direitos das mulheres. A presente pesquisa é 
exploratória e utiliza recursos bibliográficos e o critério metodológico dedutivo para analisar 
o tratamento conferido, atualmente, às mulheres, em suas mais diversas nuances. 
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