
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: CULTURA E OPRESSÃO: OS EFEITOS DA QUESTÃO DE GÊNERO SOBRE OS DIREITOS DA
MULHER
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: DIREITOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE RIO PRETOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): TATIANY MOREIRA GAILHARDO, LAÍS BASTOS CARUZIAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ANA PAULA POLACCHINI DE OLIVEIRAORIENTADOR(ES): 



1.RESUMO  
Este trabalho investiga a questão de gênero e, analisa a legislação nacional e 

os tratados internacionais aplicáveis ante as definições de gênero de Butler (2003).  

Em seguida considera os estudos realizados e promove uma pesquisa de campo, de 

caráter empírico, com estudantes universitários do município de São José do Rio 

Preto, estado de São Paulo, para verificar mesmo diante da compreensão de 

conceitos e dos avanços legais se a discriminação de gênero integra a cultura local. 

2.INTRODUÇÃO  

O debate de gênero é amplo. Saffioti afirma que o fator sexo, na sociedade de 

classes promove uma tradição que confere papéis domésticos (2013). As diferenças 

de sexo são evidentes, mas estas culminam por condicionar diferenças culturas nas 

formas de trabalho e papéis sociais. Para Butler, sexo e gênero seriam construções 

culturais e que convergem no âmbito das relações. A pesquisa que se volta à 

questão de gênero evidencia a “”violência sexista, as desigualdades no mundo do 

trabalho, entre outros [...]. (VENTURI; GODINHO, 2013, p. 19). O processo histórico 

se desdobra a partir da perspectiva social exercida culturalmente por homens e 

mulheres revela uma dinâmica de conquistas, mas considerada a partir de 

tratamento desigual e discriminatório.  

A Constituição Federal de 1988 inaugurou uma nova ordem protetiva e 

promotora de direitos humanos. O CEDAW, após o diagnóstico em 2014, 

recomendou a prevenção e enfrentamento à violência, tráfico, prostituição, aborto, 

maternidade, violência, participação política. Apesar da proteção legal, a solução 

ainda está distante. 

3.OBJETIVOS 

Figuram entre os objetivos ampliar a compreensão dos direitos da mulher ao 

inseri-los no contexto da discussão de gênero.  Pretende-se:  analisar a legislação 

de promoção e proteção aos direitos da mulher e que inclui a Constituição Federal, 

legislação infraconstitucional e as Convenções internacionais aplicáveis; entender a 

epistemologia construída para compreender a questão de gênero e, em especial, o 

pensamento de Butler; analisar as estatisticas nacionais sobre o tema a partir das 

fontes indicadas; realizar pesquisa de campo para verificar a compreensão da 

legislação aplicável ante o debate de gênero proposto. 

4. METODOLOGIA 



Os trabalhos são reuniões de pesquisa, levantamento bibliográfico, leitura de 

doutrina, artigos, legislação e jurisprudência. Por fim o trabalho volta-se a um estudo 

empírico. A pesquisa de campo do grupo se dá a partir da aplicação de 

questionários com estudantes universitários do município de São José do Rio Preto 

para avaliar a compreensão da legislação ante a questão de gênero e a violência 

normalizada no âmbito das relações.  

5. DESENVOLVIMENTO 

É incluso na doutrina para abordar o tema a partir do pensamento de Butler 

que chama a atenção por que o feminismo não problematiza outro vínculo 

considerado natural: gênero e desejo. A legislação analisada inclui a Constituição 

Federal e legislação infraconstitucional e os tratados ratificados pelo Brasil, quais 

sejam, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e Pacto de San José da 

Costa Rica, a Convenção Interamericana sobre os Direitos Civis das Mulheres (1948 

- 52), a Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher (1953 – 55/63), Convenção 

Internacional pela Eliminação de Todas as formas de Discriminação contra a Mulher 

(1979 - CEDAW) e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência contra a mulher (CVM). Em seguida a pesquisa se desenvolve para 

analisar o sistema legal adotado pelo Brasil à luz do pensamento de Butler.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A questão de gênero, a violência e a discriminação constitui uma questão no 

país, em razão do processo histórico que o configura.  A legislação tem avançado, 

mas elementos discriminatórios ainda figuram na cultura. Percebê-los auxilia na 

superação. Dentre os efeitos pretendidos pela igualdade de gênero está a 

superação da perspectiva de papeis tradicionais, dos padrões, a ampliação da 

participação política, e a eliminação de estereótipos na educação. Construções 

intelectuais e práticas sociais decorrem e são afetadas pelo debate. 
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