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RESUMO 

 
Trata-se de projeto de iniciação científica voltado a discutir sobre a importância da defesa da igualdade 
entre o homem e a mulher, visando a defesa do direito à vida e à dignidade da mulher.  É fato que, existe 
uma igualdade jurídica entre homens e mulheres, garantida pela Constituição Federal de 1988, artigo 5°, 
inciso I. Porém, mesmo com o Princípio Constitucional da igualdade, a desigualdade entre homens e 
mulheres continua existindo, estando a mulher submetida a violência que tem levado à morte, á valores e 
costumes machistas, em total confronto à conquista jurídica, A desigualdade social foi construída por um 
sistema patriarcal que tratou diferentemente o homem e a mulher. A pesquisa buscará discutir a 
necessidade de transformação nos valores visando a proteção dos direitos da mulher. Será utilizado o 
método dedutivo hermenêutico com pesquisa bibliográfica e jurisprudencial. Com a presente pesquisa 
científica, espera-se ressaltar a importância da defesa da mulher para a promoção de uma sociedade mais 
justa e menos desigual no que tange a diferença social que existe entre os gêneros. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Igualdade, gênero, dignidade, feminismo 
 

1         INTRODUÇÃO 

A história demonstra o tratamento diferenciado entre o homem e a mulher.  Não se 
falava em direito das mulheres, elas obedeciam e faziam estritamente o permitido pelo 
chefe de família, não tinham voz e muito menos poder de decisão sobre sua vida. 
Tratadas como objetos, as mulheres nasciam com a única função de procriação, e 
precisavam gerar filhos de sexo masculino. Depois de séculos de servidão, a mulher 
paulatinamente foi conquistando o seu espaço na sociedade, fruto de movimento 
feminista que lutou pelos direitos da mulher, tais como garantir o direito à educação, o 
direito de se inserir no mercado de trabalho, o direito à participação na vida política, entre 
outros. As mulheres passaram a lutar continuadamente para serem reconhecidas como 
pessoa com dignidade humana, que sabia pensar por si, que tinham sentimentos, vontade 
própria e não mereciam ser subestimadas em razão do seu sexo.  

Com a crescente organização das mulheres em defesa de seus direitos, foi 
possível a conquista de espaço e voz ativa na sociedade. Como por exemplo, a 
participação da mulher na política por meio do voto, que aconteceu, no Brasil, em 1932.  
Hoje, pode-se dizer que a mulher conquistou espaço ativo na sociedade, no mercado de 
trabalho, na democracia, com o direito de eleger e ser eleita, tem voz e igualdade 
garantida pela Constituição Federal.   

A presente pesquisa pretende fazer um exame sobre as conquistas da mulher no 
tempo, e, enfrentar a problematização: Se a Constituição Federal de 1988 estabeleceu o 
princípio da igualdade, por que continua a desigualdade social, de oportunidade de 
trabalho, de salários, entre outras? Quais os valores sociais que tem mantido a 
desigualdade entre os gêneros? E, por que do número elevado de violência e mortes de 
mulheres pelos maridos, companheiros e namorados? 

O artigo 5° da Constituição Federal faz menção aos direitos fundamentais 
garantidos pela carta Magna deste país a todos os brasileiros. A base de todos os direitos 
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tutelados no artigo mencionado encontra-se no início do artigo, sendo: “Todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza [...]”. Ou seja, todos os cidadãos, 
independe de qualquer eventual distinção entre eles, possuem igualdade de direitos. 
Todavia, o que encontramos na realidade é uma dificuldade em alcançar esta igualdade 
estipulada pela Constituição Federal. 

O Brasil registrou, em 2015, 1 estupro a cada 11 minutos, calcula-se que estes 
números sejam apenas 10% da quantidade real, são estes dados fornecidos pelo Anuário 
Brasileiro de Segurança Pública. A cada 7,2 segundos, uma mulher é vítima de violência 
física, de acordo com o Instituto Maria da Penha. De acordo com a 57ª Pesquisa Salarial 
da Catho, realizada em agosto de 2018, em algumas áreas profissionais, a diferença de 
salário entre homens e mulheres, que exercem a mesma função dentro da mesma 
empresa, pode chegar até a 36%. 

A igualdade social entre homem e mulher encontra-se distante da igualdade 
tutelada juridicamente. É preciso que o direito garanta a aplicabilidade da igualdade que já 
está tutelada juridicamente, trazendo consciência coletiva sobre as dificuldades que a 
mulher enfrenta em razão do gênero. 

Nas palavras de Dirceu Siqueira e Nilson Silva (2013, p. 16 e 17): 

Em um mundo perfeito, que é sabido ser impossível de ser 
alcançado, mas altamente desejável, essas minorias deveriam ter seus 
direitos atendidos e garantidos já pela população e pelo Estado em fase 
administrativa, sem a necessidade de se utilizar o judiciário para a 
concretização dos mandamentos constitucionais. 

Logo, se faz mais do que necessário a realização de pesquisas que demonstrem a 
vulnerabilidade da mulher na sociedade atual em relação ao homem, subjugada 
indevidamente em razão do seu sexo, devendo receber tutela especial por parte do 
Estado que é responsável pela garantia dos direitos fundamentais estabelecidos pela 
Constituição Federal de 1988. 

 
2         MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Apesar da vigência da Lei Maria da Penha, que vigora desde 2006, o triste quadro 

de violência contra a mulher aumenta a cada ano. Os números sobre os prejuízos que as 
mulheres sofrem em relação aos homens só aumenta, e é por esta razão que é 
imprescindível que se estude a necessidade de tutela ao princípio da igualdade entre os 
gêneros, garantido pela Constituição Federal de 1988. 

Nota-se que, atualmente, a população, o direito e as mídias sociais no geral vêm 
apresentando maior consciência e dado maior importância aos direitos de igualdade entre 
os gêneros. Estudar o feminismo, sua atuação, seu objeto, é entender sobre sua 
contribuição e sobre como a sociedade vem se desenrolando e evoluindo em relação aos 
direitos do ser humano e na garantia de princípios fundamentais, como é o caso do 
princípio da paridade. 

O conhecimento sobre o assunto ajuda na promoção da igualdade entre os 
gêneros e na tutela social para que as mulheres se sintam mais acolhidas e menos 
atacadas em razão do seu gênero, para que não haja mais medo ou culpa apenas pelo 
fato de se ter nascido mulher em uma sociedade em que o sexo é parte determinante de 
como será a vida do indivíduo. 

Segundo dados fornecidos pelo Ministério da saúde, o número de violência física 
causada à mulher, por seus cônjuges ou companheiros, quase quadruplicou entre 2009 e 
2016, no Brasil. Muitas vezes, o direito se encontra limitado a agir nessas causas onde a 
mulher sofre violência por conta do pensamento predominante na sociedade de que: “em 
briga de marido e mulher, não se mete a colher”. O Datafolha, a pedido do Fórum de 
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Segurança Pública, ouviu mais de 1.000 mulheres, e o percentual assustador de 42% 
delas alegam já terem sofrido violência física dentro de casa. Podemos checar alguns 
números alarmantes disponibilizados Ministério da Saúde e disponibilizado em gráfico 
pela revista Época1 (gráfico 1): 

 

 
Gráfico 1: violência física por cônjuge ou namorado, de 2009 a 2016. 

Além desses, existem muito mais números e dados que levam a crer que a 
igualdade jurídica estabelecida entre o homem e a mulher está distante de uma sonhada 
igualdade social. Dessa forma, é imprescindível que se entenda qual a posição da mulher 
na sociedade atualmente, quais seus direitos e porque ainda há a necessidade de se lutar 
e de haver movimentos que falem pelas mulheres, como o feminismo. 

 
3         RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
A metodologia utilizada será o dedutivo, com pesquisa bibliográfica e 

jurisprudencial, utilizando-se de livros e artigos na área. A finalidade é estabelecer uma 
linha do tempo que demonstre a evolução dos direitos conquistados pelas mulheres, da 
antiguidade até os dias atuais. Ademais, o presente trabalho busca evidenciar como, 
apesar da igualdade constitucional estabelecida entre os gêneros, a mulher ainda sofre 
desigualdade em relação ao homem em razão de seu sexo. 

Serão realizadas pesquisas sobre os números de violências que as mulheres 
sofrem, como a violência doméstica, estupro e ameaças, além das disparidades em 
relação ao salário que homens e mulheres recebem estando na mesma posição e tendo a 
mesma formação educacional. 

O tema foi escolhido para que através deste trabalho possamos entender a 
situação vivida pela mulher no Brasil, e que apesar de ser um princípio tutelado pela carta 
Magna deste país, a dignidade da mulher ainda é um assunto que deve estar em pauta e 
em constante busca pelo Estado. Para isto, será necessária uma revisão bibliográfica 

 
1 LIBÓRIO, Bárbara. A violência contra a mulher no Brasil em cinco gráficos. Época. São Paulo, 08 de março de 2019. 
Disponível em: https://epoca.globo.com/a-violencia-contra-mulher-no-brasil-em-cinco-graficos-23506457. Acesso em 
20 de jun. de 2019. 
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bem como pesquisas documentais para que seja possível explanar de forma adequada o 
tema. 

 
 

4         CONCLUSÃO 
 

Busca-se entender os valores sociais que mantém a mulher em situação de 
vulnerabilidade diante do homem, em situação de desigualdade, mesmo tendo 
conquistado juridicamente a igualdade constitucional. Hoje, as mulheres desfrutam de 
muitos direitos conquistados anteriormente por mulheres que se atreveram a contestar 
todo um sistema patriarcal e machista e buscaram seu lugar de direito. A presente 
pesquisa buscará explanar sobre as fases históricas pela qual passou a mulher, e como a 
mesma tem enfrentado a desigualdade de tratamento social, de mercado de trabalho, de 
violência nos dias atuais. A vida e a dignidade da mulher precisam ser defendidas. 
Analisar-se-ão os números sobre a violência que a mulher sofre atualmente e o 
posicionamento da sociedade sobre tal realidade. Ao final, a pesquisa será apresentada 
em congressos, seminários e publicação em revistas jurídicas. 
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