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RESUMO: Ao se levar em conta todo o curso da história, nota-se que apenas 
recentemente, as mulheres conquistaram a maioria dos seus direitos no mundo, 
no sentido de que homens e mulheres devem ter o mesmo tipo de tratamento na 
sociedade. Contudo, apesar dos avanços nas legislações, a garantia dessa 
igualdade sem uma proteção específica é insuficiente, pois muitas mulheres 
ainda se encontram numa posição subjugada da sociedade e em muitos casos 
ainda são vítimas do domínio masculino. É, pois, nesse contexto, que a presente 
pesquisa tem como objetivo mostrar os dados empíricos referente à situação da 
mulher no Brasil, a partir de uma perspectiva crítica desta realidade. Para tanto, 
a pesquisa feita através de estudos bibliográficos, documental e de dados dos 
órgãos responsáveis pelas políticas públicas destinadas às mulheres, retrata as 
diversas questões pertinentes as dificuldades enfrentadas por esse segmento, 
como o aumento expressivo do feminicídio, do estupro, da violência contra a 
mulher preconceitos e dificuldades enfrentadas através do machismo, da 
violência em decorrência do sexo, as desigualdades da mulher no mercado de 
trabalho com menores salários em relação aos homens, a exposição constante 
a situações de assédio, o que viola constantemente os direitos humanos das 
mulheres, estabelecidos nos tratados e convenções internacionais pelos países, 
para erradicar essa situação de desigualdade de gênero. Os dados da pesquisa 
mostram que só no primeiro trimestre desse ano já morreram mais de 200 
mulheres vítima de feminicídio e em 84% desse crime foram cometidos por seus 
parceiros ou ex-parceiros. Outro dado destaca que só no ano de 2018, 4.543 
casos de estupro de mulheres foram registrados apenas no estado do Rio de 
Janeiro e em 70% dos casos, as vítimas tinham até 17 anos. Em 44% dos 
registros, os agressores eram pessoas do convívio da vítima e conhecidos. E 
para completar a barbárie, no Brasil, uma em cada três pessoas culpa as 
mulheres pelo estupro. Já em relação ao preconceito, por exemplo, mesmo que 
as meninas apresentem desempenho tão bom quanto os meninos em testes 
padronizados de matemática e ciências na escola, menos mulheres consideram 
uma carreira profissional nesses campos pois parecem enfrentar diferentes 
obstáculos que têm pouco a ver com suas habilidades (estereótipos de gênero). 
Os outros temas e tipos de violência citados acima serão abordados no interior 
do trabalho, que aqui, por questão de delimitação das normas não foi possível 
incluir. Nesse sentido, importar destacar, que mesmo que esse segmento da 
população seja mais vulnerável, e em alguns momentos haja recuo da proteção, 



ainda há uma grande vitória das mulheres na busca por proteção, principalmente 
com a decisão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos que 
reconheceu a violação do direito feminino de proteção contra a violência 
doméstica e familiar, diante dos fatos que cercaram o caso de Maria da Penha, 
que através da criação da Lei 11.340/2006 cria mecanismos para coibir a 
violência doméstica e familiar contra à mulher. Portanto, este trabalho tem como 
objetivo final identificar o panorama das condições da mulher no Brasil e 
relacioná-las aos Direitos Humanos. 
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