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RESUMO 

O presente trabalho monográfico tem como escopo principal abordar a discriminação 
sofrida pelas mulheres em seus ambientes de trabalho. Primeiramente será feita 
uma análise dos princípios protetores relacionados ao trabalho da mulher. Após, 
será abordado o tema da discriminação, seus conceitos, a maneira em que ela se 
manifesta e um pouco do histórico da discriminação da mulher. Finalmente, será 
enfrentado o tópico da discriminação da mulher no ambiente de trabalho, bem como 
as leis trabalhistas regulamentadoras de seus direitos.  

 

Palavras-chave: Discriminação. Mulheres. Trabalho.  
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1 INTRODUÇÃO 

A sociedade em que vivemos diz atribuir a todos os indivíduos a condição de 

ter uma vida digna, predominando a igualdade, independente de qualquer natureza. 

A própria Constituição da Republica Federativa do Brasil elenca em uma de suas 

cláusulas pétreas, o direito a igualdade a todos os cidadãos. 

Destarte, o que vivenciamos em nosso dia a dia é bem diferente, onde 

alguns grupos de pessoas ficam em desamparo no que diz respeito ao acesso de 

tais condições. 

O presente estudo tem como objetivo tratar das discriminações enfrentadas 

pelas mulheres em seus ambientes de trabalho, se mostrando relevante pela 

realidade que nos cerca, onde a desigualdade de gênero ainda está presente na 

sociedade. 

Diante disto, o estudo iniciará com os princípios protetores relacionados ao 

trabalho da mulher. Onde no primeiro capítulo se fará uma abordagem geral da 

conceituação e função dos princípios, bem como os princípios em espécie, que 

neste momento serão mencionados o princípio da igualdade e seus desdobramentos 

em igualdade formal e material, o princípio da não discriminação e o princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

No segundo capítulo, pretende-se adentrar no tema da discriminação, onde 

será abordado seu conceito e algumas de suas razões ensejadoras. No mesmo 

capítulo será trazida a noção de discriminação, preconceito e estereótipo, as 

maneiras que a discriminação pode se manifestar, a ideia de que ela pode ser 

negativa ou positiva, e ainda um pouco do histórico da discriminação da mulher. 

Em seguida, no terceiro e último capítulo, a partir de todo o contexto 

apresentado, será abordado o tema principal da presente pesquisa, a discriminação 

da mulher no ambiente de trabalho, uma análise jurisprudencial da diferença de 

acesso, cargos e salário enfrentados pelas mulheres, bem como as leis trabalhistas 

regulamentadoras de seus direitos.  

Em suma, tal pesquisa tem como escopo principal demonstrar as 

discriminações sofridas por este grupo de pessoas no ambiente de trabalho, 

trazendo argumentos que comprovem tais alegações. 
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2 PRINCÍPIOS PROTETORES 

Assim como em todo o ordenamento jurídico, o Direito do Trabalho 

manifesta em sua composição princípios norteadores. Dispõe o art. 8º da CLT: 

Art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de 
disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela 
jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas 
gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo 
com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que 
nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse 
público. 

Depreende-se do artigo transcrito, que os princípios apresentam grande 

relevância para as decisões a serem tomadas pelas autoridades administrativas. 

Americo Plá Rodriguez define princípios como: 

"linhas diretrizes que informam algumas normas e inspiram direta ou 
indiretamente uma série de soluções, pelo que podem servir para promover 
e embasar a aprovação de novas normas, orientar a interpretação das 
existentes e resolver os casos não previstos". (2000, p. 13). 

Merece destaque também a explicação trazida por Mauricio Godinho 

Delgado: 

Em conclusão, para a Ciência do Direito os princípios conceituam-se como 
proposições fundamentais que informam a compreensão do fenômeno 
jurídico. São diretrizes centrais que se inferem de um sistema jurídico e que, 
após inferidas, a ele se reportam, informando-o. (2012, p. 183). 

Sergio Pinto Martins esclarece ainda sobre o assunto: 

Dentro da Ciência do Direito, o princípio é uma proposição diretora, um 
condutor para efeito da compreensão da realidade diante de certa norma. 
Os princípios do Direito não são, porém, regras absolutas e imutáveis, que 
não podem ser modificadas, mas a realidade acaba mudando certos 
conceitos e padrões anteriormente verificados, formando novos princípios, 
adaptando os já existentes e assim por diante. Têm, também, de ser os 
princípios examinados dentro do contexto histórico em que surgiram. Dentro 
da dinâmica histórica, podem ser alterados ou adaptados diante de nova 
situação. (2012, p. 65). 

No Direito, os princípios cumprem funções diferenciadas. Atuam, na 

verdade, até mesmo na fase de construção da regra de Direito, mas será na fase 

jurídica típica, após consumada a elaboração da regra, que os princípios cumpriram 

sua atuação mais relevante. (DELGADO, 2012, p. 184). 

Cabem trazer à baila as três funções observadas nos princípios, sendo elas: 

informadora, normativa e interpretativa. 

Sobre a função informadora, explica Sergio Pinto Martins: 
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A função informadora serve de inspiração ou orientação ao legislador, 
dando base à criação de preceitos legais, fundamentando as normas 
jurídicas e servindo de sustentáculo para o ordenamento jurídico. São 
descrições informativas que irão inspirar o legislador. Num segundo 
momento, os princípios informadores servirão também de auxilio ao 
intérprete da norma jurídica positivada. (2012, p. 65). 

Mauricio Godinho delgado ensina sobre a função normativa dos princípios: 

Atuam como fontes normativas subsidiárias, à falta de outras regras 
jurídicas utilizáveis pelo intérprete e aplicador do Direito em face de um 
singular caso concreto. (...) Denominam-se princípios normativos 
subsidiários, na medida em que atuam como verdadeiras regras jurídicas 
em face de casos concretos não regidos por fonte normativa principal da 
ordem jurídica. (2012, p. 185). 

Dispõe ainda sobre a função interpretativa, Sergio Pinto Martins: 

A interpretação de certa norma jurídica também deve ser feita de acordo 
com os princípios. Irá a função interpretativa servir de critério orientador 
para os interpretes e aplicadores da lei. Será uma forma de auxílio na 
interpretação da norma jurídica e também em sua exata compreensão. De 
modo geral, qualquer princípio acaba cumprindo também uma função 
interpretativa da norma jurídica, podendo servir como fonte subsidiária do 
intérprete para a solução de um caso concreto. (2012, p. 66). 

Finda a rápida análise das funções atribuídas aos princípios, pode-se afirmar 

que as mesmas estão voltadas, basicamente, a nortearem, preencherem e suprirem 

as lacunas deixadas no ordenamento jurídico, devendo ser observado cada caso 

concreto, para ensejar a solução que o legislador necessitara naquele momento. 

Sendo assim, restringir-se-á agora o tema abordado, para que sejam 

tratados os princípios específicos do Direito do Trabalho, aplicáveis diretamente ao 

presente estudo. 

 

2.1 DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IGUALDADE 

Podendo ser tratado como uma viga mestra do ordenamento jurídico 

brasileiro, o princípio da Igualdade está inserido na CF, como uma clausula pétrea. 

Dispõe o art. 5º da respectiva Constituição, que todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade.  

O art. 7º da CF dispõe sobre o princípio da igualdade aplicado diretamente 

as relações de trabalho.  
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Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: 

(...) 

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de 
critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; 

XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios 
de admissão do trabalhador portador de deficiência; 

XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou 
entre os profissionais respectivos; 

XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício 

permanente e o trabalhador avulso. 

O art. 5º da CLT dispõe “A todo trabalho de igual valor corresponderá salário 

igual, sem distinção de sexo”. 

Dispõe Amauri Mascaro Nascimento: 

A igualdade não é um conceito acabado, muito menos exato. Sua discussão 
começou com os pensadores da Grécia e as três espécies de igualdade, a 
isonomia ou a igualdade perante a lei, a isotimia ou igual ou igual direito dos 
cidadãos de ocupar cargos públicos e a isegoria ou igual direito de exprimir 
com a palavra o próprio pensamento, há 2.300 anos a.C., em A política; 
com Aristóteles e as reflexões sobre a igualdade numérica ou absoluta (tudo 
igual para todos) – distribuição do ônus e benefícios em partes idênticas  a 
todos – e a igualdade proporcional, cuja ideia que seguiria no curso do 
pensamento foi sintetizada na frase tratar igualmente os iguais e 
desigualmente os desiguais. (2009, p. 397/398). 

 

Conforme o disposto acima se verifica que há muito tempo o conceito de 

igualdade vem se aperfeiçoando, visto as necessidades do dia a dia em solucionar 

casos concretos, não podendo ser visto como um conceito estrito. 

No Direito do Trabalho, houve a exigência de intervenção da lei para impedir 

a violação do princípio da igualdade, tendo sua principal razão ensejadora nas 

disparidades injustificáveis de salários para o trabalho de igual valor. 

(NASCIMENTO, 2009, p. 400).  

O Direito do Trabalho trata desigualmente situações desiguais e igualmente 

situações iguais (NASCIMENTO, 2009, p.400), cabendo agora uma análise 

especifica sobre tal assunto. 

  

2.1.1 IGUALDADE FORMAL E MATERIAL 
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O princípio constitucional da igualdade é abordado na doutrina em seu 

sentido formal e material, sendo este último considerado como a isonomia em si. 

Pode-se compreender por igualdade formal, aquela que se preocupa com o 

tratamento sem diferenciações sobre as qualidades e atributos das pessoas, tendo 

seu fundamento voltado ao legalismo, e essa lei ser igual para todos. Já a igualdade 

material, busca exatamente compreender o ser humano em suas individualidades, 

existindo os que merecem tratamento diferenciado para igualá-lo aos demais. 

Américo Plá Rodrigues esclarece: 

Esta distinção nos leva a afirmar que os seres humanos devem ser tratados 
de uma forma igualitária, desde que se encontrem em situações 
semelhantes, mas não quando se encontram em situações diferentes. É tão 
injusto tratar diferentemente situações iguais como tratar igualmente duas 
situações díspares. (RODRIGUEZ, 2000, p. 185). 

Explicando melhor, leciona Celso Antônio Bandeira de Mello: 

Supõe-se, habitualmente, que o agravo à isonomia radica-se na escolha, pela lei, 
de certos fatores diferenciais existentes nas pessoas, mas que não poderiam ter 
sido eleitos como matriz do discrimen. Isto é, acredita-se que determinados 
elementos ou traços característicos das pessoas ou situações são insuscetíveis de 
serem colhidos pela norma como raiz de alguma diferenciação, pena de se porem 
às testilhas com a regra da igualdade. (1984, p. 21). 

O que o autor acima deseja deixar claro, é que para se chegar a uma 

igualdade material de fato, as especificações e diferenças das pessoas devem ser 

respeitadas, pois se as mesmas forem tratadas à luz da igualdade formal, suas 

características e necessidades particulares podem não vir a serem respeitadas. 

Conclui que seria incabível tratar o princípio da igualdade como uma barreira 

imutável e insuperável. (MELLO, 1984, p. 21). 

Mello dispõe brilhantemente: 

Com efeito, por via do princípio da igualdade, o que a ordem jurídica 
pretende firmar é a impossibilidade de desequiparações fortuitas ou 
injustificadas. Para atingir este bem, este valor absorvido pelo Direito, o 
sistema normativo concebeu fórmula hábil que interdita, o quanto possível, 
tais resultados, posto que, exigindo igualdade, assegura que os preceitos 
genéricos, os abstratos e atos concretos colham a todos sem 
especificações arbitrárias, assim proveitosas que detrimentosas para os 
atingidos. (1984, p. 25). 

 

Para que seja demonstrada a isonomia em caso concreto, há a necessidade 

de se verificar uma justificativa racional para a diferenciação do indivíduo, um 
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fundamento lógico, bem como se guarda não harmonia com o sistema normativo 

constitucional. (MELLO, 1984, p 28) 

Amauri Mascaro Nascimento ensina que “o estudo da igualdade é a 

verificação das desigualdades”. 

Leciona Luís Roberto Barroso: 

Aliás, a própria Lei Maior desequipara as pessoas com base em múltiplos 
fatores, que incluem sexo, renda, situação funcional, nacionalidade, dentre 
outros. Assim, ao contrário do que se poderia supor à vista da literalidade 
da matriz constitucional da isonomia, o princípio, em muitas de suas 
incidências, não apenas não veda o estabelecimento de desigualdades 
jurídicas, como, ao contrário, impõe o tratamento desigual. (BARROSO, In: 
VIANA, Márcio Túlio; RENAULT, Luiz Otávio Linhares, 2000, p. 32). 

Barroso deixa clara a ideia de que a discriminação positiva não é vedada, 

pelo contrário, é inclusive incentivada. 

Cabe a verificação de que no Direito do Trabalho, o primeiro alcance da 

igualdade material se verificou em fatores de ordem econômica, tendo em vista a 

disparidade injustificável de salários para o trabalho de igual valor, surgindo assim o 

princípio da isonomia salarial. (NASCIMENTO, 1984, p. 400). 

Quando se fala de igualdade material, é necessário abordar os conceitos de 

minoria e direito à diferença. Sobre o direito a diferença dispõe Thereza Cristina 

Gosdal: 

Homens e mulheres precisam ser compreendidos em sua concretude, 
considerando-se relevantes as diferenças, entendidas como 
particularidades, heterogeneidades, pluralidade de relações, que se 
apresentam como uma decorrência da relação entre os grupos, e interação 
destes com as instituições, não como atributos essenciais dos grupos. 
(GOSDAL, 2003, p. 63). 

Ou seja, todos os indivíduos possuem o direito de ter suas diferenças e 

especificidades respeitadas, sendo estas decorrentes em maioria das relações em 

grupo.  

Já a definição do termo minoria não é tão simples, onde nem mesmo os 

primeiros institutos a tratarem sobre o tema trouxeram uma exatidão em sua 

explicação. A necessidade de uma definição de minoria fez com que a Subcomissão 

para a Prevenção da Discriminação e a Proteção das Minorias, criada pela ONU, 

encomendasse ao perito italiano Francesco Capotorti um estudo que resultou na 

seguinte definição de minoria: 
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Um grupo numericamente inferior ao resto da população de um Estado, em 
posição não-dominante, cujos membros - sendo nacionais desse Estado - 
possuem características étnicas, religiosas ou linguísticas diferentes das do 
resto da população e demonstre, pelo menos de maneira implícita, um 
sentido de solidariedade, dirigido à preservação de sua cultura, de suas 
tradições, religião ou língua. (Disponível em, 
http://www.dhnet.org.br/dados/cursos/dh/br/pb/dhparaiba/5/minorias.html#2. 
Acesso em, 28 de abr. de 2017). 

Ou seja, as minorias devem ser compreendidas como uma parte da 

população com características que as diferem das demais pessoas, e que por tal 

motivo tornam-se vítimas de discriminação, não tendo seus direitos assegurados em 

sua plenitude, sendo necessário por esse motivo o respeito ao princípio da 

igualdade material. 

Diante de todo o exposto acima, chega-se ao aprendizado de que a 

igualdade formal está no sentido literal da palavra, onde deve ser dado a todos um 

tratamento sem diferenciações, não importando a situação em que se encontra. E 

que com a igualdade material ou sinonimamente tratada como isonomia, será 

demonstrado o verdadeiro tratamento devido às pessoas, respeitando suas 

especificidades, bem como as características de cada ocasião.  

Destarte, tal princípio não tem como escopo nivelar os cidadãos diante das 

normas e imposições legais, mas sim, que as próprias devem ser editadas em 

conformidade com a isonomia.  

 

2.2 PRINCÍPIO DA NÃO DISCRIMINAÇÃO 

O princípio da não discriminação veda qualquer tipo de tratamento 

diferenciado em fatores injustamente desqualificantes. (DELGADO, 2001, p. 122) 

Como se demonstrará no próximo capítulo, discriminação é a conduta pela 

qual se nega a alguém tratamento compatível com a situação concreta vivenciada, 

de acordo com o padrão jurídico assentado, onde o princípio da não-discriminação, 

nega validade a essa conduta discriminatória. (DELGADO, 2001, p. 122) 

Américo Plá Rodriguez explana brilhantemente que “O princípio de não 

discriminação leva a excluir todas aquelas diferenciações que põem um trabalhador 

numa situação de inferioridade ou mais desfavorável que o conjunto, e sem razão 

válida nem legítima.”. 
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Desta forma, tal princípio tem como objetivo principal vedar qualquer tipo de 

discriminação não justificada pelo caso concreto, existente nas relações de trabalho. 

Certas discussões levam a dúvida de se falar em princípio da não 

discriminação ou da isonomia, porém suas diferenciações são claras, vez que seus 

conceitos não são idênticos. 

Para Mauricio Godinho Delgado: 

O princípio da não-discriminação é princípio de proteção, de resistência, 
denegatório de conduta que se considera gravemente censurável. Portanto, 
labora sobre um piso de civilidade que se considera mínimo para a 
convivência entre as pessoas. (2001, p. 122)  

Esclarece ainda o doutrinador sobre a diferença do princípio citado com o da 

isonomia: 

Já o princípio da isonomia é mais amplo, mais impreciso, mais pretencioso. 
Ela ultrapassa, sem dúvida, a mera não-discriminação, buscando igualizar o 
tratamento jurídico a pessoas ou situações que tenham relevante ponto de 
contato entre si. Mas não é, necessariamente (embora em certas situações 
possa se confundir com isso), princípio de resistência básica, que queira 
essencialmente evitar conduta diferenciadora por fator injustamente 
desqualificante. A isonomia vai além, podendo seu comando igualizador 
resultar de mera conveniência política, cultural ou de outra natureza 
(embora estas também sejam importantes, é claro), sem comparecer, no 
caso, fundamentalmente para assegurar um piso mínimo de civilidade para 
as relações entre as pessoas. (2001, p. 122) 

 

Diante do exposto acima, resta claro que os princípios da não discriminação 

e da isonomia não se discutem, sendo o princípio da não discriminação expressão 

do princípio da igualdade material. 

Exemplo da aplicação do princípio da não discriminação no direito do 

trabalho é a proibição de tratamento jurídico-contratual desigual à empregada em 

desfavor do empregado, em face de ser ela mulher. A ordem jurídica rejeitar tal 

diferenciação significa estar ela assegurando um piso mínimo de civilidade. 

(DELGADO, 2001, p. 123) 

Nas palavras de Mauricio Godinho Delgado, conclui-se: 

Rigorosamente, o Direito do Trabalho, incorporou, de fato, como critério 
básico, apenas o princípio da não-discriminação. A proposição mais ampla 
e imprecisa da isonomia tem sido aplicada somente em certas 
circunstâncias mais estreitas e não como parâmetro informador universal. O 
princípio anti-discriminatório, contudo, é onipresente no ramo justrabalhista 
especializado. (2001, p. 123) 
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Em suma, diante de vários anos de reflexão, pode-se dizer que se opta por 

admitir o princípio da não discriminação, mas não o da igualdade (DELGADO, 2001, 

p. 124), neste contexto se referindo a igualdade formal, isto porque o Direito visa 

proibir somente as diferenças injustificadas, que são identificadas como 

discriminação. 

 

2.3 PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

Um dos maiores princípios tratados na Constituição Federal é o da 

Dignidade da Pessoa Humana, onde se protege a vida digna como um bem maior. 

Egídia Maria de Almeida Aiexe nos ensina: 

Diremos que a dignidade da pessoa é um bem jurídico pertencente a toda a 
sociedade, um direito subjetivo de natureza pública, do qual nenhum de 
seus membros pode ser privado, em qualquer circunstância e sob qualquer 
pretexto. Neste viés, sua privação ou violação atingiria todo o conjunto da 
sociedade, e não apenas o indivíduo vitimado. (AIEXE, In: VIANA, Márcio 
Túlio; RENAULT, Luiz Otávio Linhares, 2000, p. 351). 

Ingo Wolfgang Sarlet sobre a dignidade da pessoa humana: 

(...) a dignidade, como qualidade intrínseca da pessoa humana, é 
irrenunciável e inalienável, constituindo elemento que qualifica o ser 
humano como tal e dele não pode ser destacado, de tal sorte que não se 
pode cogitar a possibilidade de determinada pessoa ser titular de uma 
pretensão a que lhe seja concedida a dignidade. Esta, portanto, 
compreendida como qualidade integrante e, em princípio, irrenunciável da 
própria condição humana 18, pode (e deve) ser reconhecida, respeitada, 
promovida e protegida, não podendo, contudo (no sentido ora empregado) 
ser criada, concedida ou retirada (...) (Disponível em, 
http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-09/RBDC-09-361-
Ingo_Wolfgang_Sarlet.pdf. Acesso em 30 abr. 2017). 

Dentre os direitos e deveres que se exteriorizam no direito do trabalho, o 

princípio da dignidade humana ocupa posição elevada no que diz respeito 

principalmente em evitar tratamento deteriorante ao trabalhador. 

Sobre o tema dispõe Luciano Martinez: 

 Desde os primeiros momentos de formação do Estado Liberal, o 
trabalho livre aflorou como a principal razão para a efetiva caracterização da 
dignidade humana. Afinal, se a “autonomia” é a expressão e o fundamento 
da “dignidade”, não poderia se entender digno aquele que não tivesse a 
plena liberdade de decidir se deseja ou não oferecer a sua força laboral. 
(MARTINEZ, 2016,) 

O afloramento dessa autonomia, fez com que os trabalhadores se tornassem 

sujeitos de direito, aptos a comercializarem sua praticas laborais. O que lhes custou 



���

� �

preço elevado, pois diante de sua fragilidade econômica, não teriam condições de 

negociar em situação de igualdade a sua prestação de serviço. (MARTINEZ, 2016) 

Finaliza o autor: 

Surgiram, por conta disso, depois de muitas pressões dos segmentos 
representativos da categoria operária, as normas tutelares trabalhistas com 
o objetivo claro de proteger os trabalhadores de suas próprias fraquezas. 
Revelaram-se mais claramente, assim, as relações entre “dignidade” e 
“autonomia”, permitindo concluir que a dignidade pressupõe um mínimo de 
autonomia, e que, justamente por isso, nenhum dos sujeitos de uma relação 
negocial pode ter anulada a sua própria autonomia, ainda que ele 
expressamente aceite isso. (MARTINEZ, 2016). 

Ou seja, em análise das ideias dos dois autores, observa-se que o princípio 

da dignidade da pessoa humana é basilar, tanto no direito do trabalho, com o intuito 

de proteger o trabalhador de degradações, quanto nas outras esferas, não podendo 

o agente renunciar tal proteção de forma alguma. O trabalhador, enquanto cidadão 

traz para a relação de emprego, a necessidade de se respeitar sua dignidade. 

Finda a análise essencial dos princípios protetores relacionados ao presente 

estudo, chega-se ao momento de ser explanado o tema da discriminação, suas 

formas de manifestação e um pouco de seu histórico.  
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3 DISCRIMINAÇÃO 

O Dicionário Aurélio conceitua Discriminação como “tratar de modo desigual 

ou injusto, com base em preconceitos de alguma ordem, notadamente sexual, 

religioso, étnico, etc.” (Disponível em, https://dicionariodoaurelio.com/discriminar. 

Acesso em 01 março de 2017). 

Mauricio Godinho Delgado ensina ainda que “discriminação é a conduta pela 

qual se nega à pessoa, em face de critério injustamente desqualificante, tratamento 

compatível com o padrão jurídico assentado para a situação concreta por ela 

vivenciada” (DELGADO, 2015, p. 859). 

No plano internacional, Alice Monteiro de Barros trás em sua obra definição 

que também merece destaque, compreendido no art. 1º da Convenção n. 111 da 

OIT, de 1958, sobre discriminação no emprego ou ocupação: 

Distinção, exclusão ou preferência fundada em raça, cor, sexo, religião, 
opinião política, ascendência nacional, origem social ou outra distinção, 
exclusão ou preferência especificada pelo Estado-membro interessado, 
qualquer que seja sua origem jurídica ou prática e que tenha por fim anular 
ou alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento no emprego ou 
profissão. (2012, p. 889) 

Conforme se depreende dos conceitos apresentados, o significado do termo 

discriminação é amplo, podendo ser analisado em várias esferas, onde cabe ser 

verificado caso a caso para se chegar a seu fundamento. Fundamento este, que não 

pode ser visto como uma justificativa para a prática da discriminação negativa, pois 

como será visto em seguida, quando se discrimina para igualar, não há que se falar 

em injustiça com o agente que sofre a diferenciação. 

Varias são as razões ensejadoras da discriminação, Mauricio Godinho 

Delgado leciona: 

A causa da discriminação reside, muitas vezes, no cru preconceito, isto é, 
um juízo sedimentado desqualificador de uma pessoa em virtude de uma 
sua característica, determinada externamente, e identificadora de um grupo 
ou segmento mais amplo de indivíduos (cor, raça, sexo, nacionalidade, 
riqueza, etc.). Mas pode, é óbvio, também derivar a discriminação de outros 
fatores relevantes a um determinado caso concreto específico. (2015, p. 97) 

Deixa claro o autor, que o juízo antecipatório que muitas vezes se faz das 

pessoas, causa grande parte das discriminações enfrentadas, que vários são os 

fatores relevantes, e que principalmente, não se pode generalizar as causas, 

devendo ser analisado caso a caso para que seja explanado o motivo concreto. 
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Alice Monteiro de Barros enumera alguns fatores como motivadores 

individuais da discriminação, tais como: antipatia ou preconceito, onde já existe uma 

opinião formada, sem se dar a importância da realidade dos fatos que poderiam 

evidenciar o contrário do que se pensa; a ignorância, também advinda do 

desconhecimento dos fatos e das pessoas; o temor à concorrência aos empregos, 

aliado ao medo da contratação de pessoas que com suas características possam 

causar a diminuição de salários e deterioração de suas condições; e a intolerância, 

que é mais corriqueira com pessoas que professam religiões diferentes (BARROS, 

2012, p.891/892). 

Considerados individuais, porque segundo a mesma autora: 

A discriminação não é, necessariamente, fruto de atitudes pessoais, 
podendo advir da adoção de politicas estabelecidas com o objetivo de impor 
uma separação de raças e proteger uma delas, o que, alias, tem sido até 
consagrado em leis de imigração, na regulamentação do emprego, nas 
praticas laborais, nos programas de formação profissional, nas convenções 
coletivas e nos estatutos e regulamentos sindicais. O sistema que vigorava 
a África do Sul, de reservar certos empregos para determinadas raças, 
traduz um exemplo flagrante de política de discriminação, a qual não 
desaparece com a simples derrogação de leis, mas com o combate de suas 
causas, que pressupõem modificação nas atitudes pessoais. (2012, p. 892) 

A citação acima deixa claro que quando se busca exterminar algum tipo de 

discriminação, seja ela individual ou que atinja um grupo de determinado número de 

pessoas, se faz necessário combater as suas causas, não bastando, por exemplo, 

que seja editada ou revogada uma lei, se o mal não for cortado pela raiz, que no 

caso em questão envolve toda uma estrutura de valores, crenças e culturas. 

A autora conclui que “a discriminação funda-se em fatores de cunho 

psicossocial, educacional ou econômico” (BARROS, 2012, p.892). 

Verifica-se que a discriminação está presente em todos os lugares, em 

várias situações, merecendo destaque neste momento, a discriminação vivenciada 

no ambiente de trabalho das pessoas, que podem ocorrer de diversas formas. 

Mauricio Godinho Delgado trata quatro situações discriminatórias como 

sendo as mais corriqueiras em ambientes laborais, sendo três já consideradas 

tradicionais, e uma atual. Leciona o autor: 

As três situações tradicionais são: aquela envolvente ao instituto da 
equiparação salarial, as situações similares que ocorram em empresas que 
organizam seus trabalhadores em quadro de carreira, finalmente, a situação 
que trata do nível salarial devido ao empregado substituto provisório de um 
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colega que receba salário superior. A situação nova criada no mercado de 
trabalho e que também suscita o debate acerca do tema da discriminação é 
aquela envolvente aos trabalhadores submetidos ao mecanismo da 
terceirização. (2015, p. 863) 

Pode-se observar que as três primeiras situações trazidas pelo autor, são 

inquestionavelmente visíveis no dia a dia dos trabalhadores, vez que em qualquer 

empresa que se chegue ao debate, a primeira coisa a ser trazida a baila é a questão 

da diferenciação salarial. Já na última, da mesma maneira, depara-se todos os dias 

com trabalhadores terceirizados, comumente de vigilância e limpeza, não satisfeitos 

com a maneira que são tratados dentro de suas empresas. 

Faz-se interessante trazer ao estudo, o momento da discriminação, tratado 

por Alice Monteiro de Barros, que “poderá ocorrer na admissão, no curso do contrato 

e na dissolução do pacto laboral” (BARROS, 2012, p. 890) 

Na admissão, ensina a autora: 

No ato da contratação, uma empresa poderá praticar ato de discriminação 
mediante anúncios de emprego ou de um modo mais discreto, por meio do 
departamento de pessoal, que ataca a política da direção. Poderá ocorrer, 
também, o que é mais raro, de a discriminação ser fruto de pressão 
exercida pelos próprios empregados da empresa, que não desejam 
trabalhar com alguém em face de suas características pessoais. (2012, 
p.890) 

Já no curso do contrato, “a discriminação poderá se verificar na delegação 

de tarefas inferiores, que não requeiram qualificação e nas oportunidades de 

promoção.” (ibidem). 

E “no final do contrato poderá ocorrer a discriminação quando o empregador, 

alegando necessidade de conter gastos, dispensa empregados, mas apenas os do 

sexo feminino e em idade de procriação.” (ibidem). 

Desta maneira, fica confirmado que a discriminação está presente no 

ambiente de trabalho de diversas maneiras, e que pode ser verificada em qualquer 

tempo. 

Destarte, faz-se necessário uma análise em separado das formas em que a 

discriminação se manifesta, em vários segmentos da sociedade, inclusive no 

trabalho, que será objeto de estudo do próximo tópico. 

 

3.1 DISCRIMINAÇÃO, PRECONCEITO E ESTEREÓTIPO 
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Conceituada até agora a discriminação, chega-se ao momento de diferenciá-

la do Preconceito e Estereótipo, também comumente vislumbrados na sociedade. 

O preconceito constitui uma atitude interior do indivíduo ou grupo, uma ideia 

preconcebida acerca de algo ou alguém. O preconceito conduz à discriminação que 

consiste em infligir a certas pessoas um tratamento diferenciado e imerecido, em 

geral por ausência de conhecimento. (GOSDAL, 2003, p. 92) 

João Batista Luzardo Soares Filho (apud GOSDAL Op. Cit. P. 93), afirma 

que o estereótipo: 

Não permite que as pessoas de determinado grupo possam ser avaliadas 
por suas reais qualidades, que já são “rotuladas” ou “carimbadas” deste ou 
daquele “atributo”. Exemplos: todo negro é ladrão; todo português é burro; 
todo judeu é sovina; toda loura é burra, etc. 

Por sua vez, o preconceito, ou seja, o julgamento prévio e negativo que se 
faz das pessoas estigmatizadas por estereótipos, apresenta-se como forte 
obstáculo à erradicação da discriminação. 

A discriminação, então, corresponde à materialização (à manifestação) do 
racismo, do estereótipo e do preconceito. ( 2003, p. 93) 

 

O estereótipo é mantido e veiculado pelos meios de comunicação, podendo 

ser absorvido e tornar-se crença que conduz a ação do indivíduo. (GOSDAL, 2003, 

p. 93) 

Cumpre se destacar a importância de como os estereótipos e preconceitos 

se manifestam nas relações de trabalho, onde atuam na manifestação de ideias de 

grupos que se encontram em posições de liderança e poder e que tentam de alguma 

maneira justificar as diferenças de tratamento existentes. O preconceito se 

diversifica nitidamente da discriminação, pois implica necessariamente em uma ação 

que produza impacto diferencial negativo nos membros do grupo discriminado. 

(BENTO, apud GOSDAL, Op. Cit. 2003, p. 93). 

Como exemplo de estereótipo de gênero, pode ser citado o caso das 

mulheres que são associadas a uma foça de trabalho secundária, onde é reafirmado 

o velho estereotipo relacionado às atribuições das mulheres e dos homens no 

mundo do trabalho. (OIT, 2010, p.12)  

Diante do exposto acima, verifica-se que o preconceito é uma opinião 

formada no íntimo das pessoas, sem o conhecimento da realidade dos fatos. Esta 
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opinião formada antecipadamente leva à discriminação, que pela própria ausência 

do conhecimento dos fatos verificado no preconceito, traz uma diferenciação no 

tratamento das pessoas. Já o estereótipo, são rotulagens direcionadas as pessoas 

por causa de suas características determinadas, onde um grupo delas é considerado 

negativamente em detrimento dessas características. 

 

3.2 DISCRIMINAÇÃO DIRETA, INDIRETA E OCULTA 

A discriminação pode manifestar-se de três formas na sociedade, sendo elas 

direta, indireta ou oculta. 

Conceitua Alice Monteiro de Barros: 

A primeira é conceituada como o ato por meio do qual se atribui ao 
empregado um tratamento desigual, com efeitos prejudiciais, fundado em 
razões proibidas (raça, sexo, estado civil, idade ou outra característica 
enumerada na lei), enquanto a discriminação indireta traduz um tratamento 
formalmente igual, mas que produzirá efeitos diversos sobre determinados 
grupos. Já a discriminação oculta, prevista no direito francês, se funda em 
direito proibido mas não confessado. (2012, p. 893) 

Em um primeiro momento, já se pode observar que a discriminação 

apresentada de forma direta, é a mais arguida pela sociedade, estando sempre mais 

explícita, vez que suas razões ensejadoras são mais visíveis e fáceis de serem 

percebidas por serem proibidas. Já a discriminação indireta, traz uma ideia falsa de 

tratamento igual, em que aparentemente tratam-se todos de maneira igual, mas que 

o objetivo principal da ação é excluir (discriminar) determinados sujeitos mais 

vulneráveis. Por fim, a discriminação oculta, é percebida na intenção ocultada do 

agente, e não na discriminação em si. 

Thereza Cristina Gosdal, também dispõe sobre o assunto: 

A discriminação pode assumir feições diversas, efetivando-se direta ou 
indiretamente, ou consolidando-se em ações positivas. A discriminação 
direta é aquela pela qual o tratamento desigual funda-se em critérios 
proibidos. É, por exemplo, a não contratação de empregados negros. A 
discriminação indireta é a que tem uma aparência formal de igualdade, mas 
que em verdade cria uma situação de desigualdade. É o caso, por exemplo, 
da instituição de um adicional de remuneração a uma determinada função, 
ocupada exclusivamente por homens (2003, p. 97). 

A autora citada acima confirma a diferença entre discriminação direta e 

indireta. Logo, de grande relevância ainda a definição de discriminação oculta 

trazida por Maria Amparo Ballester Pastor (apud GOSDAL, Op. Cit.. p.100), onde 
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ensina que é uma situação, “em que não se pode demonstrar que a intenção do 

empregador era discriminatória; o que é oculto, neste caso, é a intenção, não a 

discriminação”. 

Diariamente verificam-se exemplos das três maneiras de manifestação da 

discriminação; cabendo no momento, trazer os aplicáveis ao meio ambiente de 

trabalho. 

Rose Marie Lagrave (apud GOSDAL, Op. Cit. p.98) exemplifica 

discriminação direta como “a propensão para conceder um título ou um salário 

menos elevados a uma mulher dotada da mesma formação e a executar o mesmo 

trabalho que um homem”, deixando explícito o caso de discriminação quanto ao 

gênero. 

Quanto à discriminação indireta, Alice Monteiro de Barros traz como 
exemplo:  

“medidas ou práticas que excluem maior número de mulheres (ou homens) 
como exigência de requisitos de altura, peso, idade, provas físicas, quando 
a atividade não necessita desses requisitos, e também critérios subjetivos, 
como agressividade e capacidade de liderança”. (2012, p.893) 

Em relação à discriminação oculta, conclui a autora acima citada, dizendo 

que a mesma “vem disfarçada sob a forma de outro motivo e o verdadeiro é 

ocultado, daí sua intenção de discriminar”, sendo a intenção o que a diferencia da 

discriminação indireta (BARROS, 2012, p. 893). 

Observadas as formas de manifestação da discriminação e sua 

exemplificação, far-se-á no próximo tópico a distinção entre discriminação positiva e 

negativa, pois a ideia que a maioria das pessoas tem de que a discriminação é algo 

somente ruim, não pode prosperar. 

  

3.3 DISCRIMINAÇÃO POSITIVA E NEGATIVA 

A ideia trazida pela sociedade sobre discriminação se mostra de maneira 

negativa em todos os pontos, cabendo ao presente estudo mostrar que ela também 

pode ser verificada positivamente. 

A discriminação negativa, ou simplesmente discriminação, trata-se daquela 

que já foi alvo de estudo e conceituação até agora, onde realmente há um 
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tratamento desigual para com algumas pessoas sem um justo motivo. Já a 

discriminação positiva, ou ações afirmativas, como também é chamada, que servem 

para resguardar o direito de determinado grupos de pessoas que tenham suas 

especificidades. 

Sergio Pinto Martins ensina sobre a ação afirmativa: 

Pode haver tratamento diferenciado em: certas necessidades particulares 
do trabalho, como para artes ou esportes; medidas especiais de proteção 
ou assistência, como proteção à maternidade (saúde da mulher e da 
criança); medidas de proteção em razão de segurança do Estado. (2012, p. 
508) 

 

Conclui ainda o autor que “Admite-se também ações afirmativas ou 

positivas, como quotas para admissão de certas pessoas, como de aprendizes ou de 

deficientes” (MARTINS, 2012, p. 508). 

Desta forma, podemos observar que a discriminação é aceita quando se 

trata de ações que servem para igualar determinado grupo de pessoas, por isso 

chamada de positiva, mesmo que para isso necessite alguma forma de 

diferenciação. Restando claro que a discriminação positiva é uma manifestação do 

princípio da igualdade material. Suas possibilidades são enumeradas e restritas, vez 

que todas as demais formas de discriminação são vedadas.  

De maneira brilhante, Thereza Cristina Gosdal esclarece como as 

desequiparações são juridicamente toleráveis, trazendo um caso do dia a dia onde a 

discriminação é permitida: 

Para isso, o tratamento diferenciado deve possuir fundamento razoável e 
ser destinado a um fim legítimo; o elemento discriminatório deve ser 
“relevante e residente nas pessoas que estão sendo diferenciadas; deve 
haver adequação entre meio e fim; deve ser necessária a desequiparação 
para a realização do objetivo visado; deve haver proporcionalidade entre o 
valor objetivado e o sacrificado; por fim, o meio empregado e o fim buscado 
devem ser compatíveis com os valores constitucionais. (2003, p. 94/95) 

 

A autora ainda cita como exemplo aplicável ao caso, “a contratação de 

artista negro para evento comemorativo do dia da consciência negra; ou a 

contratação de guardas penitenciários do sexo feminino para presídio feminino” 

(GOSDAL, 2003, p. 95). 
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Visto que o entendimento quanto à possibilidade de diferenciações relativas 

à discriminação positiva é inclusive incentivada, depreende-se que nas demais 

hipóteses estará configurada a pratica discriminatória, tão criticada pela sociedade. 

Explícita a ideia da discriminação positiva, que permite a diferenciação de 

determinados grupos em situações com o objetivo de alcançar a igualdade real, 

chega o momento de ser analisado o histórico da discriminação da mulher, que será 

feito em apartado no tópico a seguir. 

 

3.4 ANÁLISE HISTÓRICA DA DISCRIMINAÇÃO DA MULHER 

Não é necessário ter muita experiência para saber que antigamente as 

mulheres eram vistas como “funcionárias” do lar, onde tinham seus papeis voltados 

únicos e exclusivamente a cuidar dos afazeres domésticos, dos filhos e “servir” seus 

maridos.  

A discriminação sofrida pelo gênero feminino nessa época é mais do que 

visível. Não tinham independência e autonomia para exercer qualquer atividade, 

muito menos de fazer suas próprias escolhas. Verdadeiros símbolos de servidão, 

pelo simples fato de serem mulheres. 

Alice Monteiro de Barros leciona: 

Nas sociedades primitivas, a divisão do trabalho se processava da seguinte 
forma: aos homens eram confiadas a caça como também a pesca e à 
mulher, a coleta dos frutos, evoluindo mais tarde, para a cultura da terra. Na 
antiguidade, a história registra que a vestimenta era uma produção 
totalmente feminina, competindo a mulher tosquiar as ovelhas e tecer a lã, 
trabalhando ainda na ceifa do trigo e no preparo do pão. (2012, p. 854) 

Pode-se observar pelo exposto acima que nas sociedades mais antigas a 

posição das mulheres era muito semelhante a dos homens, ao menos no que se diz 

respeito ao trabalho que por eles era explorado naquela época, descartando a ideia 

de que elas sempre foram inferiorizadas em relação as atividades executadas por 

eles. 

A autora nos mostra onde a mulher foi perdendo sua autonomia: 

No Renascimento, as mulheres foram perdendo várias atividades que lhe 
pertenciam, como o trabalho com a seda, com materiais preciosos, com a 
cerveja e com as velas, e se confinaram entre as paredes doméstica, 
entregues ao trabalho a domicílio, que surge nos primórdios do século XVI, 
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perdendo importância a partir do século XIX, quando o algodão e a lã são 
retirados das casas para as fábricas. (2012, p. 854/855) 

Dessa forma, percebe-se que inicialmente a mulher era permitida a ter o seu 

espaço quase que igualado ao do homem, onde a ideia de que ela teria que se 

dedicar somente aos trabalhos do lar adveio com o renascimento. 

A autora ainda argumenta que “em seguida, a mão de obra da mulher e do 

menor foi solicitada na indústria têxtil, tanto na Inglaterra, quanto na França, porque 

menos dispendiosa e mais dócil” (BARROS, 2012, p. 855). 

Desta última colocação, podemos verificar que a mão de obra das mulheres 

foi solicitada juntamente com a do menor, já trazendo à tona a ideia da 

discriminação por trás da exploração de pessoas mais vulneráveis, com o intuito de 

não valorizar os seus trabalhos de maneira devida. 

Thereza Cristina Gosdal afirma que “profundas mudanças podem ser 

observadas nas ultimas décadas no tocante as concepções de gênero, o que 

justifica que falemos em uma nova condição jurídica da mulher”. (GOSDAL, 2003, p. 

137) 

Das palavras da autora, cabe o questionamento de até que ponto vai essa 

evolução das mulheres, e se essa nova condição jurídica dada a ela é igualitária e 

suficiente em relação ao gênero masculino. 

Continua ainda sobre o assunto: 

No século XIX, a mulher conquistou o acesso à educação, mas com fins 
preestabelecidos, voltados para o espaço privado, no século XX aceitou-se 
sua integração ao trabalho, mas o núcleo central de sua identidade social 
continua sendo sua função de esposa e mãe. A desigualdade fundada na 
natureza e articulada através do amor romântico torna possível o domínio e 
controle das mulheres no privado e no público. (2003, p. 139) 

Embora a mulher tenha alcançado certo espaço na educação e no trabalho, 

fica claro que ainda nos dias há a ideia de que hoje seu principal papel está voltado 

à vida do lar.  

Alice Monteiro de Barros traz explicação relevante: 

Em síntese, a partir das características atribuídas aos sexos, uma 
explicação óbvia é que durante a infância as mulheres são socializadas 
para as tarefas tradicionalmente femininas. É de se esperar que essas 
formas de educar se enfraqueçam ou desapareçam a medida que fique 
demonstrado o prejuízo econômico causado por elas. (2012, p. 912) 
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A autora dá ensejo à educação atribuída as mulheres desde crianças, onde 

sempre são incentivadas as atividades domésticas, que são as consideradas 

femininas. O que chama atenção é a importância que deve ser dada as formas de 

educar atualmente, onde a autora frisa que se deve perceber quão desvantajoso é 

para o sexo feminino ser criado dessa maneira. 

Cabe destacar a época das Ordenações Filipinas onde o papel da mulher 

era estritamente o maternal, contudo, não possuía nenhum direito sobre os filhos, 

pois o pátrio poder era predominante, onde só os homens poderiam interferir na vida 

de seus filhos, que só foi diminuído pelo Estatuto da Mulher Casada, em 1962. 

(GOSDAL, 2003, p.140) 

Destarte, vindas de uma cultura onde as tarefas tradicionalmente femininas 

eram as domésticas, não há que se falar em outra consequência, se não a da 

dificuldade das mesmas de ingressar e alcançar a igualdade no ambiente de 

trabalho. 

Mesmo que nos dias atuais as mulheres tenham percebido grande avanço 

em sua posição profissional e sua escolarização também tenha aumentado, Thereza 

Cristina Gosdal esclarece: 

Com respeito à formação profissional da mulher e suas possibilidades de 
ascensão profissional, embora se possa constatar nas estatísticas mais 
recentes um crescimento da escolarização da mulher, ainda se verifica a 
perpetuação de áreas em que há predomínio de um dos sexos. Ademais, na 
saída da escola um mesmo diploma não tem igual valor para os homens e 
mulheres no mercado de trabalho. (2002, p. 174). 

Deixa clara a colocação acima, que mesmo que as mulheres lutem por 

condições melhores, estudando e se aperfeiçoando, seus esforços em obter êxito 

em uma universidade, por exemplo, ainda não possui uma valorização igualitária a 

destinada ao gênero masculino. 

Hoje em dia, mesmo que consigam chegar a trabalhar em uma grande 

empresa, prevalece à discriminação em relação aos cargos. Isso ocorre pelo medo 

do desenvolvimento do gênero feminino em suas aptidões, e o risco que ela traz de 

ocupar posições elevadas, que antes eram exclusivamente destinadas aos homens. 

Thereza Cristina Gosdal faz colocação importante sobre o assunto: 

As empresas tendem a buscar a formação e requalificação constante de 
seus empregados, para se adaptarem às novas tecnologias e às 
necessidades do consumidor, ou cliente. Contudo, o que ocorre muitas 
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vezes é que os chefes e gerentes, responsáveis pelas promoções e 
oportunidades dentro da empresa, reproduzem os estereótipos, 
preconceitos e práticas discriminatórias como forma de manutenção de 
suas posições de poder. (2003, p. 178). 

Daí chega-se à conclusão do porque as mulheres ainda têm tantas 

dificuldades em chegar aos cargos de chefia e liderança dentro das empresas. 

Mesmo com suas constantes especializações, ainda se observam várias pesquisas 

que apontam o quão é mais difícil a uma mulher chegar a um cargo de liderança. 

Pesquisa realizada pela globo.com, onde os dados são da “Women in Business 

2015”, da Grant Thornton, em 2015, aponta números sofríveis sobre o assunto no 

Brasil: 

De acordo com o estudo, 57% das companhias brasileiras não têm 
mulheres em cargos de liderança. O país fica atrás apenas do Japão, com 
66%, e da Alemanha, com 59%. A média mundial é de 32%. 

O país com mais mulheres em posição de líderes entre os pesquisados é a 
Rússia. Apenas 11% das empresas no país não têm nenhuma mulher em 
cargo alto. 

No Brasil, a presença de mulheres em cargos de liderança vem caindo ao 
longo dos anos. Em 2012, 26% das empresas não tinham funcionárias em 
funções de comando. Em 2013, a proporção aumentou para 33% e em 
2014, para 47%. Entre as 150 companhias brasileiras que participaram da 
pesquisa, nenhuma possui mulheres na presidência ou vice-presidência. Os 
conselhos de administração têm em média cinco integrantes, sendo que 
uma vaga é ocupada pelo sexo feminino, na maioria dos casos. (Disponível 
em, http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2015/03/brasil-e-o-3-
com-menos-mulheres-em-cargos-de-lideranca-diz-pesquisa.html) 

Sobre a diferença salarial enfrentada pelas mulheres, o Observatório de 

Gênero traz um estudo divulgado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – 

BID, onde as diferenças salariais relacionadas a gênero continuam significativas. 

As mulheres latino-americanas ganham menos, mesmo que possuam um 
maior nível de instrução. Por meio de comparação simples dos salários 
médios, foi constatado que os homens ganham 10% a mais que as 
mulheres. Já quando a comparação envolve homens e mulheres com a 
mesma idade e nível de instrução, essa diferença sobe para 17%. Da 
mesma forma, a população indígena e negra ganha em média 28% menos 
que a população branca de mesma idade e nível de instrução. Uma das 
conclusões do estudo é de que a diferença salarial étnica poderia ser 
reduzida em quase um quarto com a melhora dos níveis de instrução dessa 
população. 

De acordo com a pesquisa, os homens ganham mais que as mulheres em 
todas as faixas de idade, níveis de instrução, tipo de emprego ou de 
empresa. A disparidade é menor nas áreas rurais, em que as mulheres 
ganham, em média, o mesmo que os homens. A menor diferença salarial 
relacionada a gênero está na faixa mais jovem da população que possui 
nível universitário, sendo a defasagem mais baixa entre trabalhadores 
formais e mais alta entre aqueles que trabalham em pequenas empresas. 
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As diferenças salariais variam muito também entre os 18 países 
pesquisados. O Brasil apresenta um dos maiores níveis de disparidade 
salarial. No país, os homens ganham aproximadamente 30% a mais que as 
mulheres de mesma idade e nível de instrução, quase o dobro da média da 
região (17,2%), enquanto na Bolívia a diferença é muito pequena. O 
resultado é o mesmo no que diz respeito à disparidade por raça e etnia, que 
chega também a 30%. (Disponível em 
http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/noticias/homens-recebem-
salarios-30-maiores-que-as-mulheres-no-brasil/.) 

Infelizmente, essa é a realidade encontrada ainda hoje, onde as mulheres se 

aperfeiçoam e lutam cada vez mais para conquistar seu espaço, mas por conta da 

discriminação que enfrentam nas empresas em que conseguem trabalhar, não 

conseguem obter êxito na ascensão profissional. 

Vários mecanismos vêm sendo desenvolvidos em prol da luta da igualdade 

das mulheres na sociedade, cabendo agora a avaliação sobre um deles, no próximo 

subcapítulo. 

 

3.4.1 ONU MULHERES 

Cada vez mais se observam mecanismos que se voltam a buscar a 

igualdade das mulheres perante a sociedade. O instituto da ONU Mulheres será 

tratado aqui, como exemplo de tantos outros órgãos que trabalham com este intuito. 

Criada em julho de 2010 pela Assembleia Geral da ONU, a ONU Mulheres 

surgiu como uma Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o 

Empoderamento das Mulheres, sendo considerado um passo histórico certeiro para 

acelerar a implementação dessas metas. 

Suas principais funções estão voltadas à fornecer apoio técnico e financeiro 

aos países que possuem comissões intergovernamentais voltadas a inserção das 

mulheres na elaboração de políticas públicas, padrões e normas globais. 

Sem duvida, o objetivo principal é atender as necessidades das mulheres no 

mundo, vez que a igualdade de gênero não é apenas um direito humano básico, 

mas a sua concretização tem enormes complicações socioeconômicas. Empoderar 

as mulheres significa estimular produtividade e crescimento. 

Mesmo com a nitidez de tantas vantagens, as desigualdades de gênero 

permanecem visíveis na sociedade. Muitas mulheres não tem acesso a um trabalho 
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digno, onde enfrentam disparidades salariais e ocupacionais. Outras vivem em 

situação ainda pior, quando não tem acesso sequer a educação básica e a saúde. 

Em todas as partes do mundo sofrem violência e discriminação. (Disponível em, 

http://www.onumulheres.org.br/. Acesso em 03 de mar. 2017). 

A ONU mulheres foi criada com o escopo principal de resolver tais desafios, 

atendendo meninas e mulheres por todo o mundo, tentando lhes proporcionar uma 

voz poderosa e global, fundamentada na visão de igualdade entre homens e 

mulheres como parceiros. (Disponível em: 

http://www.onumulheres.org.br/brasil/visao-geral/. Acesso em 03 de mar de 2017). 

No Brasil, definiu ações prioritárias junto com a sociedade civil, onde suas 

prioridades são a diminuição da violência doméstica e de gênero, e a garantia dos 

direitos das mulheres ao trabalho decente. 

Para promover mudanças significativas na vida das mulheres, oferece o 

apoio para que as mulheres ocupem funções de liderança e poder, com o escopo da 

construção de parcerias com entes públicos e privados para que estes venham 

tomar a iniciativa de também combater a desigualdade de gênero.  

Com êxito, o Brasil desponta o segundo lugar no ranking de empresas que 

assinaram para Princípio de Empoderamento das mulheres. No contexto 

internacional, abre espaço para parcerias com países do Sul, especialmente 

africanos e latino-americanos.  

Dentre suas principais áreas de atuação, estão a liderança e participação 

política, empoderamento econômico, fim da violência contra as mulheres, paz e 

segurança, governança e planejamento, normas globais e regionais, HIV e AIDS. 

Ainda assim, mesmo com tantas conquistas e avanços, traz dados 

alarmantes em relação ao desemprego: 

A taxa de desemprego das mulheres é cerca de duas vezes a dos homens, 
uma diferença que aumenta quando se comparam homens brancos (5,3%) 
com mulheres afrodescendentes (12,5%). Apenas um quarto das mulheres 
empregadas está no setor formal. O salário médio para os homens é 30% 
maior do que o de mulheres. Um terço das famílias brasileiras é chefiada 
por mulheres, e metade delas é monoparental. As mulheres dedicam mais 
do que o dobro de seu tempo para as tarefas domésticas do que os 
homens. (Disponível em, http://www.onumulheres.org.br/brasil/visao-geral/). 
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Fica demonstrado com os dados acima, que ainda há muito para se lutar 

com relação ao meio de trabalho das mulheres para se chegar a uma igualdade de 

funções e salários. 

Por fim, a ONU Mulheres criou o relatório global “O Progresso das Mulheres 

no Mundo 2015-2016: transformar a economia para transformar direitos”. Nesse 

documento o Brasil é destacado pelo avanço da criação de trabalhos descentes para 

mulheres, onde nos anos 90 as mulheres ganhavam cerca de 40% menos que os 

homens no geral, e nos anos dois mil esse número decaiu para 29%. As políticas 

implantadas foram essenciais para reduzir a pobreza, e no fim de tal relatório são 

elencadas dez recomendações para que estas sejam cada vez mais aperfeiçoadas. 

(Disponível em, http://www.spm.gov.br/noticias/relatorio-da-onu-mulheres-

reconhece-avanco-das-brasileiras-no-mundo-do-trabalho. Acesso em, 28 abr. 2017). 

Chega-se agora ao momento mais importante do presente estudo, onde 

serão apresentadas as principais formas de discriminação da mulher e como elas 

ocorrem no ambiente de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



���

� �

4 DISCRIMINAÇÃO DA MULHER NO AMBIENTE DE TRABALHO 

Para Thereza Cristina Gosdal, 

A compreensão do fenômeno da discriminação no trabalho sob a ótica do 
gênero é essencial à mudança de atitudes e valores, necessária para que 
se alcancem relações e condições de trabalho mais igualitárias para 
homens e mulheres, sem prejuízo do respeito às diferenças, porque 
possibilita a percepção de que as desigualdades são social e historicamente 
forjadas, a partir das diferenças biológicas (2003, p. 60). 

As tarefas domésticas devem ser compreendidas como tarefas de homens e 

mulheres, como um problema geral da sociedade, e não apenas das mulheres. A 

desigualdade também está presente no fato de as mulheres conciliarem trabalho 

com casa e filhos, compreendidos como suas atribuições (GOSDAL, 2003, p.79). 

Dispõe Ricardo Antunes (apud GOSDAL, Op. Cit. p. 79): 

A mulher trabalhadora, em geral, realiza sua atividade de trabalho 
duplamente, dentro e fora de casa, ou, se quisermos, dentro e fora da 
fábrica. E, ao fazê-lo, além da duplicidade do ato do trabalho, ela é 
duplamente explorada pelo capital: desde logo por exercer, no espaço 
público, seu trabalho produtivo no âmbito fabril. Mas, no universo da vida 
privada, ela consome horas decisivas no trabalho doméstico, com o que 
possibilita (mesmo ao capital) a sua reprodução, nessa esfera do trabalho 
não-diretamente mercantil, em que se criam as condições indispensáveis 
para a reprodução da força de trabalho de seus maridos, filhos/as e de si 
própria.  

Não há uma explicação para a diversa inserção laboral entre homens e 

mulheres, porém, a descontinuidade, mais comum na carreira das mulheres, e a 

consideração por empregadores dessa tendência, fazem com que deixem de 

contratar mulheres para funções onde se requeira formação específica no posto de 

trabalho, para não correr o risco de ter que investir e treinar um novo trabalhador 

(PASCUAL, apud GOSDAL, Op. Cit, p.168). 

Pesquisa recente realizada no Brasil pelo IPEA revela que a contribuição 

sindical feminina diminui após os 30 anos. Essa realidade pode revelar a dificuldade 

das mulheres mais maduras em se inserirem no emprego. É possível que voltem ao 

trabalho, mas na maioria das vezes, não em vínculos reconhecidos (GOSDAL, 2003, 

p. 168). 

Marta Ibanez Pacual (apud GOSDAL, Op. Cit., p. 168/169) esclarece ainda 

que o estado civil e a presença de filhos são fatores apontados como tendo 

influencia diversa segundo o gênero, principalmente a presença de filhos que 
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interfere na inserção laboral da mulher, pelo fato da responsabilidade familiar 

feminina, serem maior do que a dos homens. Já para os homens, a presença de 

família e filhos é considerada positivamente, por ser apontado como mais maduro, 

mais responsável e compromissado com o trabalho. 

Vários são os fatores que interferem no acesso ao emprego da mulher. Em 

pesquisa realizada por Adriane Roso (apud GOSDAL, 2003, p. 169) “a maioria das 

mulheres ouvidas considera que a mulher bonita consegue mais facilmente se 

colocar em empregos onde têm contato com público”. 

Leciona Thereza Cristina Gosdal: 

A submissão do empregado ao contrato de experiência também é fator que 
permite a ocorrência de discriminação de gênero, por exemplo, se a 
empregada engravida na experiência, ou revela estado gestacional nesse 
período e tem seu contrato rescindido ao termino da experiência apenas em 
razão da gravidez. É uma modalidade de contrato que gera maior 
insegurança ao trabalhador (2003, p. 173). 

A mesma autora afirma que “os postos de chefia, ou que envolvam poderes 

de mando, continuam sendo atribuídos com maior facilidade aos homens. Muitas 

mulheres exercem profissões desqualificadas, em relação à formação e diploma que 

possuem”. 

Nas profissões intelectuais a segregação não ocorre na profissão em si, mas 

na hierarquia existente internamente. Por exemplo, na carreira acadêmica, será 

muito mais frequente a presença de professores auxiliares do que titulares, em que 

o predomínio ainda é dos homens. (LAGRAVE, apud GOSDAL, Op. Cit., 2003, p. 

175). 

Os critérios de antiguidade e assiduidade, embora não discriminatórios, são 

menos favoráveis às mulheres, isto porque são elas que interrompem ou acabam a 

faltar no trabalho para cuidarem dos filhos, ou de algum ente da família (GOSDAL, 

2003, p. 197). 

O assedio, vem sendo amparado como uma das praticas discriminatórias 

mais comuns nas relações de emprego, podendo importar comportamentos físicos, 

ou verbais indesejados. (BARROS, apud GOSDAL, Op. Cit. 2003, p. 229). 
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Alice Monteiro de Barros (apud GOSDAL, Op. Cit. 2003, p. 229), ensina 

sobre o assunto: 

A conduta precisa ser indesejada e ofensiva à vítima; a recusa, explícita ou 
implícita, pode interferir em decisões relativas ao emprego ou remuneração 
da vítima, ou cria um ambiente de trabalho hostil, de intimidação, ou 
humilhante em relação à vítima.  

Complementa ainda sobre o tema, Thereza Cristina Gosdal: 

Para que reste configurado o assédio deve constituir-se de uma conduta 
indesejada e repelida pela vítima, que tenha o temor fundado de ser 
prejudicada em seus direitos relativos ao emprego, em razão da recusa, ou 
que crie um ambiente de trabalho hostil, em que a vítima se sinta intimidada 
e/ou humilhada. Como já dito anteriormente, não é necessário que a 
conduta seja reiterada, bastando um único ato, desde que revestido de 
gravidade. O ato único grave se evidencia pela agressividade da conduta, 
envolvendo em regra o contato físico com o corpo da vítima. Essa gravidade 
vai ser aferida inicialmente pela própria vitima, que assim vai qualifica-lo ao 
levar ao conhecimento da instância competente dentro, e/ou fora da 
empresa (2003, p. 230/231). 

A autora conclui que “para a caracterização do ilícito trabalhista, o 

assediador pode ser hierarquicamente superior à vítima, ter sobre ela alguma forma 

de ascendência, ou ser apenas colega de trabalho, sem nenhuma autoridade sobre 

a vítima” (GOSDAL, 2003, p. 231). 

O assédio sexual pode ser configurado para efeitos trabalhistas, inclusive 

quando a conduta é praticada por um terceiro estranho a relação de trabalho, mas 

com a conivência ou até mesmo incentivo do empregador, onde este pode estar se 

privilegiando indiretamente com estas situações (NETO, apud GOSDAL, Op. Cit. 

2003, p. 231). 

Dispõe Thereza Cristina Gosdal: 

O assédio pode afetar a saúde ambiental, não apenas do assediado, mas 
dos outros empregados, gerando medos e angustias, criando um ambiente 
hostil e desagradável, provocando absenteísmo, baixa produtividade e 
danos físicos decorrentes da tensão psicológica, como dores de cabeça, 
problemas digestivos, depressão, falta de concentração e outros. Para o 
assediado, essas consequências, tendem a ser mais graves, podendo se 
tornar necessário tratamento médico e psicológico (2003, p. 232). 

O assédio sexual pode ser dividido por intimidação e por chantagem. 

Segundo Alice Monteiro de Barros, o assedio sexual por intimidação: 

Caracteriza-se por incitações sexuais importunas, de uma solicitação sexual 
ou de outras manifestações da mesma índole, verbais ou físicas, com o 
efeito de prejudicar a atuação laboral de uma pessoa ou de criar uma 
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situação ofensiva, hostil, de intimidação ou abuso no trabalho. (BARROS, 
apud GOSDAL, Op. Cit. 2003, p. 233) 

Dispõe ainda sobre o assédio sexual por chantagem que constitui em uma 

“exigência formulada por superior hierárquico a um subordinado, para que se preste 

à atividade sexual, sob pena de perder o emprego ou benefícios advindos da relação 

de trabalho”. (BARROS, apud GOSDAL, Op. Cit. 2003, p. 233). 

Do analisado até aqui, constata-se que várias são as formas de se verificar a 

discriminação que as mulheres enfrentam em seus ambientes de trabalho, sendo 

pela maternidade, estado civil, filhos, assédio, entre outras. Agora serão analisadas 

mais algumas formas dessas discriminações, bem como o que diz a jurisprudência 

sobre o assunto.  

 

4.1 DIFERENÇA DE ACESSO, CARGOS E SALÁRIO – ANÁLISE 

JURISPRUDENCIAL 

A jurisprudência pátria já consolidou vários entendimentos referentes à 

proteção da mulher nas relações de trabalho.  

RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. ASSÉDIO MORAL. DISCRIMINAÇÃO NO 
MERCADO DE TRABALHO DA MULHER. 

O direito à igualdade se caracteriza pela isonomia de tratamento e a 
proteção à maternidade encontra sede na Constituição Política (arts. 5º, I, e 
6º, caput), portanto, não se permite qualquer distinção decorrente de 
atributos pessoal, ainda mais referente ao estado gestacional, momento em 
que a mulher, devido a diversas alterações físicas e emocionais, encontra-
se numa condição mais sensível a fatores discriminatórios. É inegável que, 
com a modernização das relações sociais, as mulheres, após longos anos 
de lutas e conquistas, vêm ocupando o seu lugar no mercado de trabalho, 
não se limitando aos afazeres meramente domésticos. A mulher moderna é 
autônoma, e por meio de seu trabalho se afirma como uma personagem 
ativa das transformações sociais e econômicas, muito contribuindo no 
próprio sustento familiar, não sendo raros os casos em que o ônus pela 
manutenção do lar fica exclusivamente ao seu cargo. Nessa linha, e 
considerando que historicamente a mulher exerceu um papel subalterno na 
sociedade (com raras exceções), devido a preconceitos enraizados no 
complexo social, que infelizmente até hoje persistem, como se verifica no 
caso dos autos, foram inseridas na legislação pátria normas de proteção do 
mercado de trabalho da mulher (art. 7º, XX, CF; art. 10, b da ADCT; art. 391 
da CLT, dentre outras). Especificamente quanto à maternidade, a 
legislação, de cunho eminentemente social, prevê medidas que visam 
proteger não só a mulher na sua condição de trabalhadora, mas também 
permitir que esta tenha tranquilidade para exercer de forma plena suas 
funções maternas, o que é de suma importância para um desenvolvimento 
saudável da criança. Nesse contexto, verifica-se que a conduta da 
reclamada, ao praticar discriminação generalizada contra mulheres grávidas 
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no âmbito de seu estabelecimento, além de contrariar todas as normas 
protetivas do mercado feminino, em especial o da maternidade, está na 
contramão da história, por demonstrar modos de conduta empresariais 
arcaicos não condizentes com o que se espera hodiernamente de uma 
empresa séria e em consonância com as peculiaridades da sociedade 
moderna. Recurso patronal a que se nega provimento. EQUIPARAÇÃO 
SALARIAL. IDENTIDADE DE FUNÇÃO. Comprovado nos autos que a 
reclamante exercia as mesmas atividades do paradigma, sem que tenha 
sido comprovado fato impeditivo ao direito obreiro, faz jus a empregada às 
diferenças salariais pleiteadas. (TRT-10 - RO: 949200802110001 DF 00949-
2008-021-10-00-1, Relator: Desembargadora Maria Piedade Bueno 
Teixeira, Data de Julgamento: 12/05/2009, 2ª Turma, Data de Publicação: 
29/05/2009). 

 

 O julgado acima demonstra o desprezo por dispensas generalizadas contra 

mulheres gravidas, que contrariam as normas protetoras da mulher, principalmente 

no que diz respeito à maternidade, equiparando ainda o salário por identidade de 

função. 

EMENTA: DISPENSA DISCRIMINATÓRIA - EMPREGADO PORTADOR DE 
DOENÇA GRAVE - DANOS MORAIS. A responsabilidade por danos 
morais, reconhecida pelo art. 5º, V e X, da Constituição Federal e que 
encontra guarida também no Código Civil, art. 186, decorre de uma lesão ao 
direito da personalidade, inerente a toda e qualquer pessoa. Diz respeito à 
ordem interna do ser humano, seu lado psicológico, seja em razão de uma 
dor sofrida, tristeza, sentimento de humilhação ou outro qualquer que venha 
a atingir seus valores e repercutir na sua vida social. Desnecessário se faz, 
nesse caso, que aquele que se diz ofendido comprove a sua dor, o 
sentimento de tristeza. Deve provar, entretanto, que o ato do empregador foi 
suficientemente agressivo a ponto de ofender a sua honra ou de que foi 
submetido a uma situação vexatória e humilhante. Reconhecido que a 
reclamada praticou ato discriminatório ao proceder a dispensa do 
reclamante, quando ele, portador de doença grave, ainda se encontrava em 
tratamento médico, não há como se olvidar, no caso, da negligência da 
empresa, que a ele dispensou tratamento desumano. O dano é 
incontestável, pois presumível o sentimento de tristeza e humilhação em 
face da demissão em um momento de grande abalo emocional, decorrente 
da própria doença. Presentes os pressupostos legais para a caracterização 
do dano moral, o dever de indenizar se impõe. (TRT-3 - RO: 
00044201406303000 0000044-30.2014.5.03.0063, Relator: Julio Bernardo 
do Carmo, Quarta Turma, Data de Publicação: 02/06/2014 30/05/2014. 
DEJT/TRT3/Cad.Jud. Página 114. Boletim: Sim.). 

Pelo exposto na ementa acima, fica demonstrado que a dispensa 

discriminatória por doença grave gera a responsabilidade do pagamento de danos 

morais, vez que o dano causado é incontestável. 

Márcio Túlio Viana ensina sobre o assunto: 

Se o empregador, ao discriminar, rompe a relação de emprego, o 
ordenamento jurídico reage com mais força. É que, nesse caso, há toda 
uma rede de proteção que envolve o empregado. Basta notar que o Direito 
do Trabalho está ficando no trabalho dependente, e este só existe a partir 
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do momento em que a atividade do homem se acopla à atividade da 
empresa. A lei acentua essa proteção, criando modos diretos para amparar 
o trabalhador. (VIANA, In: VIANA, Márcio Túlio; RENAULT, Luiz Otávio 
Linhares, 2000, p.361). 

O ônus da prova de comprovar o fato constitutivo do direito é da parte 

reclamante. 

Ementa: RECURSO ORDINÁRIO. DISCRIMINAÇÃO. DANOS MORAIS. 
ÔNUS DA PROVA. Nos termos do art. 818, da CLT, c/c art. 333, I, do CPC, 
é da autora o ônus da prova de comprovar o fato constitutivo do seu direito, 
sendo seu dever processual demonstrar que o réu procedeu de forma 
discriminatória ao dispensá-la, ao saber de sua gravidez. (TRT-1 – RO: 
00115638020135010034, Relator: Claudia de Souza Gomes Freire, Nona 
Turma, Data da Publicação: 13/08/2015, Julgamento: 4 de Agosto de 2015). 

Porém, quando comprovada dispensa discriminatória, há o entendimento de 

que se inverte o ônus da prova. 

Ementa: DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. VEROSSIMILHANÇA DA 
ALEGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA 
DO ART. 6º, VIII, DO CDC. Nos casos de alegação de dispensa 
discriminatória, havendo indícios de sua veracidade, impõe-se a inversão do 
ônus da prova, com base no princípio da aptidão probatória e na aplicação 
analógica do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à reclamada comprovar que o 
ato ocorreu em virtude motivo diverso.        (TRT 17ª R., RO 0092500-
32.2013.5.17.0002, Rel. Desembargador Cláudio Armando Couce de 
Menezes, DEJT 16/06/2014). 

Naturalmente, cabe ao reclamante demonstrar a ocorrência do ato ilícito. 

Porém, quando os indícios provocam a presunção de veracidade dos fatos, inverte-

se o ônus da prova, onde o empregador terá de apresentar uma justificativa que 

demonstre, no mínimo, que naquele momento não agiu com o intuito de discriminar, 

e pesará contra ele a dúvida para decidir o impasse do juiz. (VIANA, In: VIANA, 

Márcio Túlio; RENAULT, Luiz Otávio Linhares, 2000, p. 361). 

 

4.2 LEIS TRABALHISTAS REGULAMENTADORAS DO DIREITO DA MULHER 

A proteção e regulamentação dos direitos do trabalho da mulher estão 

previstos em vários dispositivos legais, principalmente na CLT e na CRFB. 

Dispõe Aline Cristina Alves: 

A primeira Constituição que trata sobre o tema da não discriminação entre 
homens e mulheres no Brasil foi a de 1934, inspirada na Constituição de 
Weimar, esta proibia a discriminação do trabalho da mulher no tocante ao 
seu salario (artigo 121, §1º, a), mas também proibia o trabalho da mulher 
em locais insalubres, garantia a assistência médica à mulher gravida, além 
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de garantir salário e licença maternidade. (ALVES, In: FILHO, Wilson 
Ramos, 2012, p. 25). 

Infelizmente, com a promulgação da Constituição de 1937 por Getúlio 

Vargas, muitos dos direitos que as mulheres haviam conquistados retrocederam, 

onde as garantias da mulher grávida e o direito a igualdade ao salário foram 

omitidos. (ALVES, In: FILHO, Wilson Ramos, 2012, p. 26). 

Em 1943, entra em vigor a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que é 

uma compilação das leis preexistentes, sendo acrescentadas algumas novas.  O 

Direito Internacional teve grande relevância no Direito do Trabalho brasileiro, vez 

que grande parte das legislações proveio das Organizações Internacionais do 

Trabalho. (ALVES, In: FILHO, Wilson Ramos, 2012, p. 26). 

O Estatuto da Mulher Casada (Lei nº4121/1962) foi outro grande avanço 

para as mulheres, pois lhes tirou a condição de relativamente incapazes. (ALVES, 

In: FILHO, Wilson Ramos, 2012, p. 27). 

Gradualmente se observa as mudanças na forma de se encarar a mulher 
perante o mercado de trabalho e a necessidade de garantir a elas as 
mesmas ferramentas concedidas ao homem. A Convenção das Nações 
Unidas sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a 
mulher de 1979, ratificada pelo Brasil em 1984 é um exemplo desta 
mudança, todavia, este caminho é difícil e está longe de ter seu ponto final. 
(ALVES, In: FILHO, Wilson Ramos, 2012, p. 27).  

Sem dúvidas, a Constituição de 1988 é um dos documentos mais 

importantes no que diz respeito à igualdade e não discriminação das mulheres, onde 

foi mudada a forma de sue papel na família e no trabalho. (ALVES, In: FILHO, 

Wilson Ramos, 2012, p. 27). 

Merece destaque ao presente estudo, o art. 5º da CLT, onde com toda 

certeza a intenção do legislador, foi a de manter a paridade entre os sexos em 

relação ao trabalho de igual valor exercido. 

Legislação que não pode deixar de ser mencionada quando se fala em 

regulamentação dos direitos trabalhistas da mulher, é a Lei 9799/99, que 

representou no Brasil a primeira iniciativa de apoio legal da mulher na disputa dos 

postos de trabalho.  (RUSSOMANO, 2010, p. 431). 

Os reflexos trazidos pela legislação mencionada acima se destacam 

facilmente. 
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Além da proibição de discriminação trazida no art. 373-A da CLT, seu art. 

390-B passou a dispor que “vagas dos cursos de formação de mão de obra, 

ministrados por instituições governamentais, pelos próprios empregadores ou por 

qualquer órgão de ensino profissionalizante, serão oferecidas aos empregados de 

ambos os sexos”. (LEITE, 2016, p. 576). 

Outra norma significativa implantada está prevista no art. 390-C da CLT, 

segundo a qual as “empresas com mais de cem empregados, de ambos os sexos, 

deverão manter programas especiais de incentivos e aperfeiçoamento profissional 

da mão de obra”. (LEITE, 2016, p. 576/577). 

No dia 13 de abril de 1995, foi editada a Lei nº. 9.029, que trata das 

dispensas e outras práticas discriminatórias. 

A referida lei estabeleceu normas quanto à proibição de exigência de 

atestados de gravidez e esterilização, e outras práticas discriminatórias, para efeitos 

admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho. (MARTINS, 2009, 

p.593). 

Conforme dispõe Martins: 

Trata-se de norma que versa sobre questões relativas ao trabalho, como se 
observa do art. 1º, que veda práticas discriminatórias contra a mulher, como 
também a respeito do crime pelo descumprimento da primeira regra, ou 
seja, de norma de Direito Penal (art. 2º), que fixa as penas para os casos de 
transgressão da lei. Nada impede que uma lei explicite mais de uma matéria 
ou, como no caso, que trate de questões de Direito do Trabalho, como 
também de Direito Penal. (MARTINS, 2009, p. 593). 

Ou seja, se destaca da referida lei que o legislador estabeleceu como crimes 

passíveis de punição, as práticas discriminatórias limitativas para o efeito de acesso 

ao emprego, sendo nítido seu caráter em dar concretude à igualdade de gênero.  

O artigo 10, inciso II, alínea “a” do ADCT, trata da proteção à maternidade e 

garantia da gestante no emprego. In verbis: 

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 
7º, I, da Constituição: 

(...) 

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: 

(...) 
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b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco 
meses após o parto. (Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#adct).  

Verifica-se que o legislador, mais uma vez, quis dar proteção ao gênero 

feminino em relação a dispensa discriminatória, onde a gestante estará amparada 

pela estabilidade até cinco meses após o parto. 

Carlos Henrique Bezerra Leite sustenta que: 

Assim, ao contrário do que sustentam alguns autores, as disposições legais 
mais favoráveis à empregada mulher insculpidas no texto obreiro 
consolidado continuam em pleno vigor, na medida em que foram, a nosso 
sentir, recepcionadas pela nova ordem constitucional. (LEITE, 2016, p. 570). 

Resta claro que a normas jurídicas vem se aperfeiçoando no tocante a 

proteção e regulamentação dos direitos do trabalho da mulher. Apesar disso, 

atualmente as mulheres que estão inseridas no mercado de trabalho enfrentam a 

precarização, a terceirização e a diferença de salários entre homens e mulheres. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O principal intuito da presente monografia foi tratar da discriminação sofrida 

pela mulher em seus ambientes de trabalho, bem como a proteção jurídica 

conferidas a esse grupo de pessoas devido a essas discriminações. 

Viu-se a importância de tratar no presente estudo, os princípios protetores 

do trabalho da mulher, onde se faz necessário garantir a isonomia, bem como a sua 

expressão em nome do princípio da não discriminação, e a necessidade da 

dignidade humana ser respeitada em face do cidadão trabalhador. 

Passando a abordar o tema da discriminação, entende-se que o seu 

significado exprime tratamento desigual injusto a qualquer pessoa, negando-se a ela 

o tratamento compatível para com a situação em que se encontra. 

Fez-se necessário trazer à baila um pouco do histórico da discriminação do 

trabalho da mulher, onde antigamente, o trabalho da mulher restringia-se a seus 

afazeres domésticos, e quando ganhou inserção no mercado de trabalho, sua mão 

de obra não era valorizada, muito pelo contrário, foi marcada por uma época de 

exploratória e sem nenhuma forma de proteção. 

Atualmente, a luta para alcançar igualdade de tratamento e oportunidades 

continuam, pois a discriminação de gênero ainda se faz presente. Seja na 

disparidade salarial, na dificuldade em alcançar cargos de gerência, no assédio 

enfrentado pelo gênero feminino, pela questão da maternidade e estado civil, dentre 

outras. 

Verificou-se que várias são as normas protetoras ao trabalho da mulher, e 

que elas vêm se aperfeiçoando ao longo do tempo. Porém, nossa sociedade se 

mostra altamente discriminatória, não sendo suficientes para coibir as práticas 

discriminatórias, cabendo não só as legislações esse papel regulamentador, mas 

também se fazendo necessária a conscientização de toda a população para que 

passem a lutar mais pelos seus direitos e lutem a cada dia pelo respeito à 

diversidade. Garantir a isonomia nas relações de trabalho é, com toda certeza, o 

caminho para uma sociedade mais justa.  
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