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RESUMO

Atualmente, nota-se o crescente debate sobre relações de opressão dentro da sociedade. Costumes e tradições sofrem questionamentos de como influenciam na manutenção de

um sistema que determina o poder de uns sobre outros de modo subjugante e opressor. É possível estabelecer ao longo da evolução humana a exclusão social – parcial ou total

– de diversos grupos, como mulheres, crianças, pobres e negros. Historicamente, as figuras oprimidas tiveram seus direitos cassados e foram limitados no agir social. Um

exemplo é a mulher, cuja situação atual carrega resquícios da hegemonia produzida desde a antiguidade. Ilustra-se, como fatores responsáveis pela inferioridade da mulher no

contexto social, a religião, a institucionalização da família e a criação da propriedade privada. A mulher está condicionada a um sistema opressor, desde a origem, denominado

patriarcado, o qual acaba por determinar como uma mulher deve agir e se portar socialmente. É importante, a partir da análise do contexto supracitado, entender a diversidade

social, como ela é encarada pelas pequenas e grandes comunidades, antigas e contemporâneas e outras questões daí advindas, ligadas à construção social da mulher este é o

objetivo da pesquisa. A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica e legislativa, levantamento de referências bibliográficas e legislativas que abordem o assunto. Destaca-se,

também, a necessidade de realizar análises sobre as emancipações política e humana da mulher visando uma continuidade da luta feminista e da renovação dos aspectos sócio

jurídicos. Estão sendo realizadas pesquisas, por meio de consulta aos estudantes ingressantes e concluintes nos cursos de graduação na Unidade da UEMG, visando conhecer

suas percepções e considerações sobre a condição da mulher. Por conseguinte, a compilação de dados históricos e sociais da situação da mulher permite que novos olhares

sejam trabalhados para que se alcance a dignidade da pessoa humana em relação ao grupo estudado.
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