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RESUMO  

 

Uma das causas que ao longo do tempo sempre legitimou a violência contra a mulher 

é o fato de o homem ser provedor do lar, onde as mulheres eram dependentes 

economicamente. Com a consolidação do sistema capitalista no século XIX, as mulheres 

passaram a ter espaço no mercado de trabalho e, com isso leis implantadas começaram a 

beneficiar as mulheres. Mas mesmo com todas as conquistas adquiridas no decorrer dos anos, 

muitas explorações continuaram a persistir. Dados comprovam que no Brasil hoje se tem mais 

mulheres do que homens e, conseguindo empregos com mais facilidades. Mas mesmo assim 

ainda há muita discriminação, pois os homens de certa maneira recebem mais que as 

mulheres. Para minimizar os efeitos dessa desigualdade, foram criados, no âmbito 

governamental, programas sociais que beneficiam mulheres. Como exemplo, tem-se a “bolsa 

família”, criado em 2003, que beneficiam mulheres que são provedoras do lar. Outro exemplo 

é o programa “minha casa minha vida”, criado em 2009, que dá preferência para as mulheres 

que possuem filhos. O trabalho consistiu em levantamentos bibliográficos, que visam discutir 

as desigualdades de gênero, que apesar de todas as evoluções ainda persistem.  
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INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como objetivo mostrar que em pleno século XXI, as mulheres ainda 

sofrem com a desigualdade em relação aos homens, inclusive com atos de violência de todas 

as formas, psicológica, sexual e física. A violência está em todas as partes, nas ruas, em casa, 

na internet e na maior parte das vezes, é exercida por um companheiro afetivo, ainda 

permanecendo a cultura do machismo, dado a construção patriarcal de nossa sociedade. 

Pelas condições de desigualdade a que estão submetidas, entende-se que as mulheres 

fazem parte de um grupo social denominado de minoria social, ou seja, um grupo que sofre 

preconceito, discriminação e exclusão social e por essa condição faz-se necessário políticas e 

programas sociais que visem sua proteção.   

As políticas e programas foram fundamentais ao longo da história, e muitas 

conquistas vieram delas, como por exemplo, o voto, a entrada no mercado de trabalho e mais 

recentemente, a proteção contra a violência doméstica, vinda a lei Maria da Penha, em 2006. 

No entanto, mesmo assim com essas conquistas elas ainda sofrem com a 

desigualdade. No ponto de vista salarial, por exemplo, a diferença pode chegar a 37%, 

segundos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Embora possuam 

qualificação maior, com mais anos de estudo, trabalham, num geral, em atividades com 

remunerações menores em relação aos homens. 

Como tentativa de minimizar esses efeitos, foram criados programas sociais que 

beneficiam mulheres, como a “bolsa família”, e o “minha casa minha vida”, onde as titulares 

do benefício são, em sua maioria, as mulheres.   

O presente artigo está organizado da seguinte forma: metodologia, desenvolvimento 

evidenciando a desigualdade entre o homem e a mulher, a violência contra a mulher e a 

participação da mulher no mercado de trabalho, e as considerações finais que cabem. 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

2.1 MÉTODOS DE PESQUISA 

Os métodos utilizados para a formação deste artigo foi à utilização de referencial 

bibliográfica e estatística encontradas em sites oficiais, como o IBGE. Tendo em vista a 

finalidade de adquirir informações necessárias para diagnosticar conceitos e, desenvolver 

discussões sobre a temática proposta. 
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Segundo Fonseca (2002), relata methodos como organização, e logos, estudo 

sistemático, pesquisa, investigação; sendo assim, metodologia é o estudo da organização, 

caminho a serem percorridos para se realizar uma pesquisa ou um estudo, ou para se fizer 

ciência.  

 

3 DESENVOLVIMENTO 

3.1 DESIGUALDADES ENTRE HOMENS E MULHERES 

Conforme Costa (2008) quando falamos relações de gênero, estamos falando de 

poder. Dentre as relações existentes entre masculino e feminino estão relações desiguais, 

assimétricas, que mantêm a mulher subjugada ao homem e ao domínio de uma sociedade 

patriarcal.  

Através dessa desigualdade que ocasiona várias formas de violência contra a mulher. 

Conforme Lopes (2010, p.98) “A mulher foi criada como companheira do homem, nas 

situações difíceis. Não para servir de objeto de uso e, sim para participar da sua vivência”. 

 

3.2 VIOLÊNCIAS CONTRA A MULHER 

É interessante observar o pronunciamento feito pelo ex-secretário geral da ONU, 

Kofi- Annan sobre os efeitos da violência contra a mulher: “A violência contra as mulheres 

causa enorme sofrimento, deixa marcas nas famílias, afetando várias gerações, e empobrece 

as comunidades. Impede que as mulheres realizem suas potencialidades, limita o crescimento 

econômico e compromete o desenvolvimento. No que se refere a violências contra as 

mulheres, não há sociedades civilizadas.”. 

Amanda Castro (2015), afirma que um dos fatos de a violência contra a mulher ainda 

persistir, é que a sociedade não consegue se libertar de uma era patriarcal, uma cultura criada 

há muitos anos, onde “o sexo feminino’ tem de submeter-se ao poder masculino, sendo vista 

apenas como fonte de prazer ao homem, tratadas apenas como cuidadoras dos afazeres 

domésticos, não possuindo autonomia e liberdade de escolha”. 

Segundo Padro (2014), o disque denúncia (180), atendeu no primeiro semestre de 

2014, 265.351 atendimentos de mulheres denunciando algum tipo de violência. O gráfico 

abaixo descreve os tipos de violência relatados, onde se evidencia que a violência física é 

mais comum, com 50,75% os relatos, seguidos da violência psicológica e moral, com 32,16% 

e 9,98%, respectivamente. 
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Fonte: Relatório Central de Atendimento Ligue 180 (Janeiro a Junho 2014) 

 

 

Segundo Minayo (2013) o tipo de violência mais relatado na Central de Atendimento 

é  a violência física, que depois da implantação da Lei Maria da Penha é a mais denunciada. É 

caracterizada por todo ato que “ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher”, praticada 

com uso de força física do agressor, machucando a vítima de várias maneiras ou com uso de 

armas.  

 

3.2 MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO 

A entrada feminina no mercado de trabalho se acentuou no Brasil, a partir da década 

de 1970, foi uma transformação social bastante importante, porém, em termos salariais, 

mesmo tendo se passado quase meio século, as diferenças ainda persistem. 

Na vivência contemporânea, as brasileiras estão saindo de casa para procura de 

empregos formais, muitas perdendo o medo de seus companheiros, falta de condições 

financeiras, aumento no nível de instruções e da liberdade de escolha. Esses fatos geram o 

empoderamento feminino. 

Conforme uma pesquisa realizada pelo Grupo Catho, empresa de recrutamento e 

seleção de executivos, as mulheres conquistam cargos de direção mais cedo. Tornam-se 
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diretoras, numa média de 36 anos de idade. Os homens chegando a esses cargos depois dos 40 

anos. Mas, no entanto, essas mulheres executivas ganham, em média, 22,8% menos que seus 

competidores (Homens).  

No Brasil, as mulheres são 41% da força de trabalho, mas ocupam somente 24% dos 

cargos de gerência. O balanço anual da Gazeta Mercantil conta que a parcela de mulheres nos 

cargos executivos das 300 maiores empresas brasileiros, melhorou nos últimos anos, passando 

de 8%, em 1990, para 13%, em 2000. Entretanto, no geral as mulheres brasileiras recebem, 

em média, o correspondente a 71% do salário dos homens. Nas funções menos qualificadas, a 

diferença tende a ser um pouco menor. Os estudos mostram que no universo do trabalho as 

mulheres são ainda preferidas para funções de rotina, no entanto, devido a essa preferência, 

são também as mais afetadas pelas lesões por esforço repetitivo (LER), de cada dez casos, 

oito são mulheres. 

 

 

 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

 Ao longo do texto, buscou-se discutir sobre dados e estatísticos que comprovam a 

desigualdade entre homens e mulheres, evidenciando-se a violência doméstica, da qual as 

mulheres são as maiores vítimas e a diferença salarial. 

Como já anteriormente citado, essa desigualdade necessitará de apoio governamental 

para ser combatida e de uma evolução cultural para ser exterminada. Assim, foram criados 

nos últimos anos diversos programas sociais, que buscam a proteção contra a mulher. Dentre 

os principais cita-se a “bolsa família”, que visa uma contribuição de renda e o “Minha casa 

minha vida”, que garante a casa própria e os livra do aluguel. 

Outra lei bastante importante, que trouxe inúmeras melhorias para as mulheres, foi a 

lei Maria da Penha, de 2006, que visa dar uma punição mais severa para atos de violência 

doméstica. Crimes que antes eram pagos com penas alternativas, hoje importam em prisão.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo desse artigo foi de mostrar que a desigualdade de gênero é um 

problema que atinge as mulheres e que ainda permeia a sociedade brasileira. Entre os 

principais fatores que contribuem para isso, estão a violência doméstica e a diferença salarial. 

Apesar das conquistas citadas no artigo conclui-se que a maior dificuldade que as 

mulheres vêm passando é diferença salarial, que não acompanha a evolução que a mulher vem 

tendo dentro do mercado de trabalho no que tange a qualificação das mesmas, que segundo 

dados são maiores que a qualificação masculina, e mesmo assim o salário do homem é maior 

que o da mulher.  

Espera-se que a partir das iniciativas governamentais, haja uma evolução cultural 

que leve a uma redução do preconceito com as mulheres, que é fruto de toda a desigualdade 

que as mesmas sofrem na sociedade. 
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