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RESUMO

O presente estudo tem como proposta abordar os direitos humanos e fundamentais das mulheres, inseridas na sociedade e no mercador de 
trabalho.  OBJETIVO: Apresentar os aspectos de violência contra mulher enquanto cidadã e profissional. METODOLOGIA: A metodologia utilizada, 
foi o embasamento em pesquisas bibliográficas, com o respaldo de consultas em livros, artigos científicos, leis e tratados. RESULTADO: O 
machismo é pragmático e velado em todo o processo da vida de uma mulher, está ligado diretamente a figura feminina, que é associada ao “sexo 
frágil”, onde é usada dessa falsa afirmativa para coloca-la em uma posição de submissão. No Brasil somente em 1962 com o advento do Estatuto 
da Mulher Casada está deixou de ser considerada civilmente incapaz.  Com a Constituição Federal de 1988 a mulher, conquistou uma situação 
menos desigual, onde “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza Trazemos a baila, a realidade do cotidiano da mulher, 
onde os números de violência e discriminação são elevados, de acordo com Instituto de Segurança Pública (ISP) da Secretaria de Segurança do 
estado, o ano de 2016, a cada 12 minutos, uma mulher foi vítima de agressão física no estado do Rio de Janeiro. Existem 14 Delegacias de 
Atendimento à Mulher no estado, sendo três na capital para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.  Na cidade do Rio de Janeiro 
em 2017, foram registrados 6.599 crimes contra mulheres em ruas, locais públicos abertos e fechados, veículos e transportes públicos, os 
homicídios de mulheres cresceram proporcionalmente mais que os de homens, desse modo, é apresentando de forma concreta que o direito de ir 
e vir, assegurado pela Carta Magna. O IBGE apresentou em 2018 dados que apontam desigualdades no mercado de trabalho que as mulheres 
enfrentam em relação aos homens, na formação acadêmica elas  representam 3% a mais do que eles, porém, em ocupação de cargos e salários, 
as mulheres caem para  30%, contra 70% dos homens. A Organização Internacional do Trabalho (OIT), revela que 52% das mulheres
economicamente ativas já sofreram assédio sexual no ambiente de trabalho, ocorre em carater de ameaças de demissão ou em troca de cargos 
ou contratação. CONCLUSÃO: A análise buscou uma maior reflexão sobre a mulher enquanto agredida e desvalorizada como cidadã e profissional, 
simplesmente por motivos culturais oriundos associados ao seu gênero. É de fácil e notária percepção de que o estado está desestruturado para a 
mulher, e a busca pela igualdade caminha a passos lentos, friza-se que o Rio de Janeiro é um local hostil e segregador em sua extensão.
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