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“Para a mulher vencer na vida, ela tem que se atirar. Se erra uma vez, tem 

que tentar outras cem. É justamente a nova geração a responsável para 

levar avante a luta da mulher pela igualdade” 

 

Berta Lutz 
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RESUMO 

 

O estudo tem o intuito de analisar, as principais formas de discriminação da 

mulher no mercado de trabalho. O tema fora escolhido pela importância jurídica e 

social, o qual pode ser percebido facilmente em nosso cotidiano. Destarte, o escopo 

inicial é explanar a evolução histórica da mulher e suas conquistas, demonstrar a cultura 

machista introduzida no Brasil, esta ocorrida da mesma forma em países distantes. 

Pretende-se abordar também a distinção entre os princípios de igualdade e não-

discriminação, como fundamentos constitucionais de proteção ao trabalho da mulher, a 

sua inserção no mercado de trabalho, com a demonstração de contratação de mão de 

obra feminina. Por fim, depois de formada a base do estudo, explora-se a finalidade 

principal desta pesquisa, em demonstrar a discriminação sofrida, atuando de fato no 

universo laboral feminino, abordando assuntos específicos ao tema principal. 

 
Palavras-chave: Discriminação. Diretos da mulher. Trabalho da mulher. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente monografia possui como objetivo demonstrar a discriminação da 

mulher no mercado de trabalho, uma vez que, mesmo com as mudanças e conquistas 

realizadas ao longo dos últimos anos, é fato incontroverso que a mulher continua sendo 

vista, por muitos, como um ser humano com capacidades reduzidas. 

Faz-se necessária uma análise do Direito do Trabalho como Direito 

Fundamental, bem como dos Fundamentos Constitucionais de Proteção ao Trabalho da 

mulher, que servirão de base para compreensão e desenvolvimento do presente trabalho. 

O trabalho abordará os princípios essenciais previstos no direito brasileiro 

norteadores desse tema, como o princípio da igualdade, sua aplicação formal e material, 

o princípio da não-discriminação. 

O estudo irá demonstrar quais são as mais recorrentes formas de discriminação 

sofridas pelas mulheres, bem como no ambiente profissional e meio social, onde essas 

práticas são coibidas pelo ordenamento jurídico. 

A fim de tornar o tema desse estudo cognoscível, o presente se dividirá em três 

capítulos, os quais irão abordar os seguintes temas: evolução histórica, a cultura 

machista introduzida no Brasil, evolução histórica no direito do trabalho da mulher, a 

contratação do trabalho da mulher, as principais formas de discriminação contra a 

mulher no mercado de trabalho, aspectos da maternidade à luz do direito do trabalho, 

as diferentes formas de discriminação, bem como, o assédio sexual e moral no ambiente 

laboral, a participação das mulheres em cargos de chefia, a discriminação de gênero e 

por fim a desigualdade salarial. 

A metodologia utilizada importa em análises doutrinárias e jurisprudenciais 

acerca do tema, utilizando-se o método de revisão bibliográfica, além de apreciação da 

legislação que trata o assunto, acervo da internet, revistas, jornais e documentos 

disponíveis. 
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2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

A proteção à mulher é de suma importância. As mulheres, embora sejam grande 

parcela da população brasileira, com potenciais agentes multiplicadores de cidadania, 

ainda sofrem com a opressão histórica exercida pelo homem e que, somente agora, no 

último século, estão conseguindo se libertar. 

Com a evolução nas sociedades, é possível ver o surgimento de mulheres como 

chefes de família, empreendedoras, trabalhadoras e como sempre batalhadoras, porém, 

ainda se fazem presentes aqueles que não enxergam a luz dessa nova realidade e que 

persistem na submissão das mulheres. 

Nos últimos duzentos anos de história, testemunhou-se a luta de muitas pessoas 

pela definição dos direitos considerados fundamentais. “Indubitavelmente a Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão da Assembleia Nacional Francesa de 1789 teve 

grande repercussão e ainda hoje serve de inspiração para a elaboração de vários 

diplomas legais. A Revolução Francesa marcou sobremaneira as transformações 

culturais e sociais da época as quais ressoam vigorosamente na atualidade.” 

(YAMAMOTO, 2011, p. única) 

Após o período da Segunda Guerra Mundial, foi criada a Organização das 

Nações Unidas, com o intuito de se estabelecer e manter a paz mundial, tendo em vista 

o ocorrido durante a guerra, surgindo assim a ideia de humanidade. No mesmo período 

fora escrita a Carta das Nações Unidas, com a manifestação e desejo dos povos em 

preservar as futuras gerações dos horrores acometidos no período de guerra, 

proclamando a crença nos direitos fundamentais ao homem. 

No entanto, ao que remete sobre os direitos das mulheres, estes se situam sem 

reservas dentro dos direitos humanos, pois, “a maioria das declarações, convenções e 

textos de direitos humanos, ao se referirem ao ser humano, tinham como modelo o 

homem, principalmente o ocidental, rico, branco e sadio. Estas declarações não 

refletiam as experiências e dificuldades das mulheres nas suas vidas, ignorando a 

promoção e a defesa de seus direitos.” (YAMAMOTO, 2011, p. única) 

A mulher é de suma importância na sociedade, a qual representa grande maioria 

da população do nosso país de do mundo, e mesmo assim era simplesmente ignorada 

na seara dos Direitos Humanos. 
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No contexto histórico da evolução dos direitos humanos da mulher, é possível 

verificar sua inserção no mercado de trabalho, com o surgimento e desenvolvimento 

nas ciências e consequentemente, na tecnologia, e com o novo sistema econômico 

surgindo e gerando novas relações comerciais. 

Segundo a autora Leda Maria Hermann, “a efervescência dos ideais 

democráticos no século XIX fez da batalha pelo direito ao voto o impulso fundamental 

dos movimentos das mulheres. Equiparadas aos doentes e deficientes mentais e às 

crianças, as mulheres eram consideradas intelectuais incapazes de exercer direitos 

políticos.” (HERMANN, 2008, p. 68) 

“Tal discriminação despertou a indignação feminina por vários motivos. Um 

deles foi o ingresso restrito, mas progressivo das mulheres no mercado de trabalho, a 

partir de fins do século XIX. Nessa época o trabalho feminino em escritórios, lojas, 

centrais telefônicas e profissões assistenciais começou a crescer, emergindo também 

em indústrias manufatureiras, principalmente no Terceiro Mundo, onde a mão de obra 

feminina era procurada por ser mais barata e menos rebelde” (YAMAMOTO, 2011, p. 

única) 

Uma das evoluções que as mulheres conquistaram em sua árdua batalha, foi 

sua introdução nos cursos de educação superior, segundo entendimento do autor Eric 

Hobsbawn, destaca: “As mulheres também entraram, e em número impressionante 

crescente, na educação superior, que era agora a mais óbvia porta de acesso às 

profissões liberais. [...] A entrada em massa de mulheres casadas – ou seja, em grande 

parte mães – no mercado de trabalho e a sensacional expansão da educação superior 

formaram o pano de fundo, pelo menos nos países ocidentais típicos, para o 

impressionante reflorescimento dos movimentos feministas a partir da década de 1960. 

Na verdade, os movimentos de mulheres são inexplicáveis sem esses acontecimentos.” 

(HOBSBAWN, 2011, p. 305) 

Assim como nos demais países do mundo, os sinais de transformação 

começaram a ser evidenciados no Brasil, como os movimentos abolicionistas e 

republicanos, no entanto de forma isolada. Esta evolução dos direitos das mulheres no 

Brasil foi de certa forma um processo lento e muitas das vezes atrasado com relação 

aos países europeus, em razão da grande diferença do estágio cultural existente. 
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No tempo em que o Brasil era colônia de Portugal, este se sujeitava aos 

regulamentos provenientes da metrópole, afetando significativamente no 

desenvolvimento de todo o Direito brasileiro, e como consequência, os direitos relativos 

à mulher. Segundo análise da autora Silvia Pimentel, “O Brasil - colônia regulava-se 

pelas leis portuguesas. Quando se tornou independente politicamente, não possuindo 

capacidade de organização necessária para se autorregular. [...] Grande número das leis 

brasileiras são transplantes da legislação européia e americana.” (PIMENTEL, 1978, 

p.14) 

Com a proclamação da república e o Brasil deixando de ser colônia portuguesa, 

foi em 1823 é que se estabeleceu a primeira Assembleia Nacional Constituinte do País, 

e para a época houve a oportunidade de eleições, em que, quem tivesse rendimento 

anual superior a 100 mil réis, poderia tornar-se eleitor, já para quem quisesse se eleger 

deveria demonstrar renda superior a 200 mil réis anuais. Com esse processo, as 

mulheres e, negros, ficaram à margem do processo. 

No entanto, existiram mulheres que se destacaram, muitas das vezes, 

isoladamente. Uma passagem importante da história política da mulher brasileira é a 

história da luta pelo voto feminino, Ana Montenegro relata: “... que se no dia 24 de 

fevereiro de 1932, as mulheres conquistaram o direito de voto, na luta por esse direito 

deve ser registrado historicamente o nome de Celina Guimarães Viana, como a primeira 

mulher eleitora no Brasil, [...] A participação das mulheres nas eleições, foi 

regulamentada pela Lei Estadual nº 660. [...].” (Conselho Nacional dos Direitos da 

Mulher, pág. 8) 

De acordo com Yamamoto, “O exercício da cidadania foi permitido às 

mulheres casadas, viúvas e solteiras desde que tivessem renda própria. Essas restrições 

foram eliminadas em 1934.” (YAMAMOTO, 2011, p. única) 

“A partir de 1934 temos a ascensão do movimento nazifascista no mundo. No 

Brasil isto se refletiu nos partidos que levantaram as bandeiras fascistas. [...] 

Posteriormente, quando o Estado Novo se reforça e o movimento de 1935 é derrotado, 

temos a participação das mulheres no sentido do Brasil apoiar os aliados durante a 2ª 

Guerra Mundial, [...] No final da 2ª Guerra as mulheres têm um papel fundamental na 

Campanha da Anistia. E, em meados de 1950, ocorre uma exploração de organização, 
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que se traduz no aparecimento das Uniões Femininas, Comitês de Mulheres pela 

democracia.” (Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, pág. 9) 

Mesmo com as edições de constituições anteriores, foi somente na Constituição 

de 1967 que se fixou o preceito de igualdade para todos perante a lei sem distinção de 

sexo. “Com isso, a isonomia jurídica entre homem e mulher é firmada como norma 

constitucional.” (YAMAMOTO, 2011, p. única) 

À época, as mulheres eram divididas em três grupos, que ainda hoje existem, 

como trabalhadoras urbanas, domésticas e rurais, e estas eram inseridas em uma classe 

tida como População Economicamente Ativa (PEA), ou seja. “O total de mulheres 

ocupadas e desempregadas no mercado de trabalho; isto é, as trabalhadoras ligadas ao 

setor agropecuário em geral, as rurais, as que trabalham nas indústrias e no setor 

serviços (bancárias, comerciárias, etc.)” (Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, 

pág. 15) 

“Nota-se que entre 1970 e 1980, a participação das mulheres aumenta de modo 

significativo. Observa-se que as trabalhadoras rurais em 1970 representavam 9,6% da 

PEA e, em 1980, 12,7%.” (Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, pág. 16). 

Denota-se até aqui que as mulheres, desde os tempos remotos, foram 

submetidas a posições secundárias na sociedade, isso porque havia e continua havendo 

uma cultura machista e patriarcalista. Entretanto, com o decorrer da evolução da 

sociedade, a saída das mulheres de seus lares foi de encontro ao trabalho no chão de 

fábricas, iniciando assim um processo de libertação, que, de maneira progressiva, e 

mesmo tendo que passar por muitas lutas, atingiu seu objetivo em ocupar seu espaço, 

mostrando sua determinação, incentivando na elaboração e instituição de leis, visando 

a igualação entre homens e mulheres em direito. 

2.1 A CULTURA MACHISTA INTRODUZIDA NO BRASIL 

A cultura machista é algo existente e persiste há muito tempo no Brasil, e as 

mulheres são as que mais sofrem com essa cultura. A, maior parte da população 

brasileira assente que o comportamento da mulher é o principal incentivo para a maior 

parte das agressões que estas sofrem, e a maior parte dessas agressões começam dentro 

do âmbito familiar.  
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Segundo pesquisa recente realizada pela Central de Atendimento à Mulher, 

órgão vinculado ao governo federal e pelo IBGE – Ínstituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, “68% das mulheres agredidas são vítimas de companheiros. Dados colhidos 

junto à central mostram que grande parte das denúncias (92,5%) são feitas pelas 

próprias vítimas. O levantamento aponta que 50,4% dessas mulheres têm entre 20 e 34 

anos e que 50,8% são casadas.”1 

Esta cultura trouxe consigo um poder que empoderou de forma bastante ampla 

o sexo masculino.  

Como ressalta Ana Cristina Campos, “Nossa sociedade é violenta contra as 

populações marginalizadas e as mulheres compõem essa população.” (CAMPOS, 2014, 

p. única) 

Ao abordar sobre a cultura machista é possível identificar que esta predomina 

maior parte dos homens, pois estes são criados a serem superiores e não submissos, os 

homens necessitam deter o poder, de dominar as mulheres e outros homens, querem 

exercer o seu papel de alfa. 

Marco Aurélio Dias da Silva expõe que “O início das atividades de caça 

marcou, possivelmente, o início da supremacia masculina dada às vantagens que, nesse 

tipo de atividade, traziam aos homens o maior porte físico e o descompromisso que 

inicialmente tivessem com os filhos.” (SILVA, 2000, p. 48) 

Com a diferença do porte físico entre homens e mulheres, constatou-se “assim, 

o surgimento da postura bípede foi decisiva para tornar a mulher dependente do 

homem.” (SILVA, 2000, p. 48).  Logo se abriu caminho para supremacia masculina, 

positivando a necessidade de a mulher ser protegida, dando início também ao papel do 

homem como provedor, mesmo que de maneira primitiva para fornecer recursos. 

Mesmo com a diferenciação entre os sexos, os homens de certa forma 

precisavam de suas mulheres para sua sobrevivência própria e de sua espécie.      “Elas, 

por sua vez, devem ter apreciado os homens por sua habilidade e coragem de caçador, 

                                                           
1 IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa IBGE: 68% das mulheres agredidas 

são vítimas de companheiros. Disponível em: < https://noticias.r7.com/brasil/noticias/pesquisa-ibge-68-

das-mulheres-agredidas-sao-vitimas-de-companheiros-20100917.html>. Acesso em: 25, out, 2017.  

https://noticias.r7.com/brasil/noticias/pesquisa-ibge-68-das-mulheres-agredidas-sao-vitimas-de-companheiros-20100917.html
https://noticias.r7.com/brasil/noticias/pesquisa-ibge-68-das-mulheres-agredidas-sao-vitimas-de-companheiros-20100917.html
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pelos alimentos que lhe traziam e pela proteção que lhes proporcionavam.” (SILVA, 

2000, p. 48) 

Desta forma, este empoderamento do sexo masculino, pode ter sido criado com 

sua desenvoltura com a caça, em que estes, se viam úteis em suas atividades, na garantia 

do sustento de suas esposas e famílias, quando contrariados às suas decisões, 

demonstravam insatisfação para com os seus.  

Marco Aurélio Dias da Silva explica que “à medida que as atividades de caça 

vão predominando, as relações dos seres humanos com o meio ambiente e as do 

indivíduo entre si, vão se tornando mais hostis, e começava haver a dominação da 

mulher pelo homem.” (SILVA, 2000, p. 49) 

Para o alfa, o homem é quem tinha o domínio de seu ambiente, todos aqueles 

que estavam a sua volta e que de certa forma dependiam de algum tipo de serviço ou 

atividade exercida por este, o deviam respeito e obediência. 

O mesmo autor continua: 

A consolidação desse novo padrão de comportamento se dá com o 

aparecimento das sociedades agrárias e pastoris e o consequente surgimento 

da noção de propriedade: da terra, dos alimentos, da mulher. (SILVA, 2000, 

p. 49). 

O homem se colocando em um patamar superior ao da mulher e dos demais a 

sua volta, engajou-se a garantir e permanecer no lugar de dominância, demonstrando 

toda a sua força e garra para permanecer no poderio. 

“O surgimento do patriarcado trouxe a noção de poder, de propriedade e, 

relacionado a esta última, o permanecimento da monogamia e da necessidade, por parte 

do homem, de controlar e apropriar-se das mulheres e da sexualidade delas. A noção de 

poder, até então, algo inédito.” (SILVA, 2000, p. 50) 

Com o aparecimento do poder no sexo masculino, busca-se entender o real 

motivo que o leva a identificar-se com o mesmo, este poder define-se com a capacidade 

ou habilidade de obrigar outras pessoas a agir ou fazer o que querem, demonstrando 

submissão ao soberano. “O poder entendido como dominação sobre outras pessoas é, 

sem dúvida, a concepção mais usual e é aquela à qual nos referimos, quando falamos 

na necessidade masculina de tê-lo. […]. A necessidade de poder, no sentido de fazer 
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prevalecer à própria vontade sobre a das outras pessoas, não é exclusivamente 

masculina, mas atributo do ser humano.” (SILVA, 2000, pp. 55 e 56) 

A atribuição do poder ao sexo masculino é algo que não se pode concretizar, 

tendo em vista que o poder é algo universal, porém este se mostra mais presente e 

intenso na parcela masculina. “Ou seja, a necessidade que os homens têm do poder pode 

conter, e certamente contém várias nuanças etiológicas, mas a causa básica é a sensação 

de fragilidade, vulnerabilidade e inferioridade em relação aos outros homens e, 

principalmente, em relação às mulheres.” (SILVA, 2000, pp. 56 e 57) 

Como se vê, o machismo existe desde os primórdios. No Brasil está prática é 

resultado de um grande número de estatísticas que demonstram que as mulheres ainda 

são mal vistas pela sociedade colocando-as ainda de forma inferior aos homens. 

“Um estudo do IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada revelou a 

tragédia do machismo no Brasil. Nem a Lei Maria da Penha, implantada em 2007, 

conseguiu evitar a morte violenta de mulheres provocada principalmente por marido, 

namorado ou familiares. [...] entre 2009 e 2011, o Brasil registrou 16,9 mil assassinatos 

de mulheres (feminicídios), ou seja, “mortes de mulheres por conflito de gênero”, 

especialmente em casos de agressão perpetrada por parceiros íntimos. Esse número 

indica uma taxa de 5,8 casos para cada grupo de 100 mil mulheres. A média é de 472 

assassinatos de mulheres por mês. [...] No Brasil, 61% dos óbitos foram de mulheres 

negras, que foram as principais vítimas em todas as regiões, à exceção da Sul. Merece 

desta que a elevada proporção de óbitos de mulheres negras nas regiões Nordeste 

(87%), Norte (83%) e Centro-Oeste (68%).” 2 

Em outros países como Rússia, China e Alemanha, a mulher é tratada da mesma 

maneira como no Brasil. Elas estiveram presentes como operárias nas indústrias têxteis 

durante a revolução industrial e que até os dias de hoje batalham para ocupar seu espaço 

no mercado de trabalho. 

Na Rússia, o que se pretendia era que, desde a revolução de 1905, em que houve 

o movimento socialista entre as mulheres, era trazê-las para o movimento com o intuito 

                                                           
2 IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A tragédia do machismo no Brasil: 472 mulheres 

assassinadas por mês. Disponível em: <http://negrobelchior.cartacapital.com.br/tragedia-do-

machismo-no-brasil-472-mulheres-assassinadas-por-mes-revela-ipea/>. Acesso em: 08. out. 2017. 
 

http://negrobelchior.cartacapital.com.br/tragedia-do-machismo-no-brasil-472-mulheres-assassinadas-por-mes-revela-ipea/
http://negrobelchior.cartacapital.com.br/tragedia-do-machismo-no-brasil-472-mulheres-assassinadas-por-mes-revela-ipea/
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de ganhá-las para o movimento. Com o movimento crescendo ocorreu que, “em 1914, 

as militantes socialistas russas decidiram editar uma revista dirigida às mulheres 

trabalhadoras, seguindo exemplo das socialdemocratas alemãs.” (DIAS, 2017, p. única) 

Naquele país, em 1916 as operárias se concentravam no setor têxtil e era a 

classe mais explorada, todavia, com a introdução das mulheres nos trabalhos que antes 

eram somente produzidos por homens, chegou-se o momento em que se viu útil o 

trabalho feminino fora do lar, convertendo-as em operárias da indústria, e toda esta 

evolução ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial. 

“A Primeira Guerra Mundial foi decisiva na transformação do papel social das 

mulheres na Rússia. Entre 1914 e 1917, um grande número de jovens operários que 

eram o único sustento para suas famílias foram enviados ao front e, pressionadas pela 

necessidade, as mulheres foram ocupando seus lugares nas fábricas.” (DIAS, 2017, p. 

única) 

Já na cultura chinesa, a posição das mulheres não foge muito da realidade dos 

países aqui tratados. A situação das mulheres chinesas é árdua, começando com a 

condição de se nascer mulher em um país em que a preferência por filhos homens vem 

de séculos, pois somente os filhos homens é quem herdavam o nome dos pais e davam 

sucessão ao nome da família, e como na cultura Indiana, a mulher chinesa, quando se 

casava, se via obrigada a deixar a sua família, passando a pertencer à família do marido. 

A situação era de extremo preconceito ao gênero feminino, a tal ponto que, 

“[…], o Império dava lotes de terra às famílias que tinham meninos. As que tinham 

meninas não recebiam nada, já que a menina não iria continuar com a família depois do 

casamento” (MAROTE, 2015, p. única) 

Até os dias de hoje, as mulheres na China enfrentam vários desafios em sua 

busca por igualdade. “Nas últimas duas décadas, com o surgimento de novas 

tecnologias, como ultrassom, a prática do aborto seletivo aumentou ainda mais: muitos 

chineses decidem interromper a gravidez ao terem conhecimento de que seu bebê é uma 

menina. Os efeitos dessa tradição de preferência por filhos homens foram agravados 

ainda mais diante da política do filho único, em 1979, que gerou uma maior disparidade 

demográfica entre homens e mulheres na China.” (SAKAMOTO, 2017, p. única) 
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“A tradição chinesa de preferência pelo filho homem teve um impacto ainda 

maior sobre a população quando aliada à política do filho único. Foi registrada uma 

elevada taxa de abandonos de meninas em orfanatos, abortos seletivos de acordo com 

o sexo do bebê e até mesmo casos de infanticídio feminino.” (SAKAMOTO, 2017, p. 

única) 

Outra situação discriminatória, em que as mulheres chinesas são expostas, é a 

de que as figuras de família e do casamento ainda são vistas com muita importância 

pela população, principalmente entre as mulheres, por estas serem pressionadas ao 

casamento e constituição de família, chegando ao ponto de haverem vilarejos de 

solteiros e o mercado de noivos. 

“O Partido Comunista Chinês, ao chegar ao poder, se viu movido pelo objetivo 

de desenvolvimento econômico do país, e, por isso, mostrou práticas de incentivo à 

emancipação das mulheres na China e a seu ingresso no mercado de trabalho. Mas, com 

as reformas posteriores [...], a competição com os homens no âmbito profissional 

escancarou desigualdades e retrocessos, evidenciando salários inferiores aos dos 

homens, casos de violência, abuso sexual e tráfico de mulheres na China.” 

(SAKAMOTO, 2017, p. única) 

Conquanto, “com as transformações políticas, econômicas, sociais e 

tecnológicas, é visível que as mudanças de posicionamento das mulheres na China em 

relação às suas realidades e anseios vêm atingindo novos patamares nos últimos anos, 

e cuja tendência é a de continuar crescendo nos próximos, [...] há muito mais pessoas 

que vêm pontuando a necessidade de mudanças para que seja alcançada uma maior 

igualdade entre homens e mulheres.” (SAKAMOTO, 2017, p. única) 

No que diz respeito a igualdade de gênero e direitos da mulher na Alemanha, 

pode-se dizer que foram séculos de luta, pois muitos dos direitos foram conquistados à 

base de muita luta e no decorrer de muitos anos. “Por muito tempo, as atividades da 

mulher burguesa alemã eram limitadas a três “Ks”: Kinder (filhos), Kuche (cozinha) e 

Kirche (igreja). Com a chegada do século XVIII, o “Século das Luzes”, ela começou, 

lentamente, a sair do ambiente doméstico para ganhar o espaço público. Em parte, isso 

ocorreu graças aos ideais iluministas: a mulher burguesa deveria ser instruída e 

educada.” (PIETRO, 2017, p. única) 
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Já no início do século XIX é que começaram a surgir as associações de 

mulheres, e o movimento durante a guerra, cujos membros trabalhavam em hospitais, 

costurando uniformes dos soldados bem como da participação de atividades de coleta, 

e somente com a Revolução de 1848, foi que as associações começaram a se engajar no 

meio político. 

Uma das primeiras associações para as mulheres tinham o incentivo de educá-

las para o casamento e não para uma profissão. “Com a Primeira Guerra Mundial, 

iniciada em 1914, a presença das mulheres na força de trabalho se tornou, mais que 

desejada, necessária.” (PIETRO, 2017, p. única) 

“Logo, a imagem da nova mulher alemã ligou-se a três diferentes “Ks”: 

Konsum (consumo), Kultur (cultura) e Kino (cinema). Quase um terço das mulheres 

casadas entrou para o mercado de trabalho e começou, assim, a conquistar sua 

independência.” (PIETRO, 2017, p. única) 

 A mesma autora continua: 

Apenas em 1949, quatro anos após o término da Segunda Guerra, a 

constituição alemã declarou, no artigo 3º, que “homens e mulheres são iguais 

em direitos”.” “A partir de então, a mulher alemã conquistou cada vez mais 

espaço na sociedade, no mercado de trabalho e na política. (PIETRO, 2017, 

p. única). 

A questão de igualdade de gênero e direitos da mulher é bastante evidente ainda 

na Alemanha, e ainda há alguns pontos que são discutidos intensamente para o incentivo 

de uma sociedade mais igualitária, bem como a representação da mulher na política. 

Catia Pietro explica que: 

 A participação das mulheres na política alemã aumentou muito nas últimas 

três décadas, culminando com a ascensão de Angela Markel ao cargo mais 

poderoso do País. Porém, a política alemã ainda é dominada por homens.” 

Bem como o mercado de trabalho, pois “[...] as mulheres ganham 22% menos 

que os homens, assumem mais posições de meio período e são responsáveis 

sozinhas, com mais freqüência, pelo sustento dos filhos”. A maternidade “a 

Lei de Proteção à Maternidade (Mutterschutzgesetz) é uma das conquistas da 

mulher trabalhadora. Criada em 1952, ela ainda passa por muitas alterações e 

críticas, porém assegurou importantes direitos, como a licença-maternidade e 

a bolsa-maternidade”. O direito ao aborto, este permitido somente em três 

ocasiões, quais são: “a) por desejo da gestante, para isso, ela deve 

obrigatoriamente participar de um aconselhamento psicológico e social 

(Schwangerschaftskonfliktberatung); b) por razões médicas, em que a vida 

da gestante corre risco; e c) por abuso sexual, se a gravidez for decorrente de 

um estupro”. E por fim, a língua, “o idioma é considerado uma das linhas de 

frente no combate à desigualdade de gênero. (Catia Pietro, 2017, p. única). 
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Entretanto, mesmo a mulher tendo de sair dos seus afazeres do lar, o trabalho 

por elas realizados eram totalmente diferentes daqueles exercidos no lar, elas foram 

expostas nos setores mais exploradores da indústria, e mesmo com o sofrimento e 

abatidas pelo cansaço, que eram decorrentes devido ao trabalho exaustivo que exerciam 

ainda se viam excluídas da vida social e política.  

Tendo observado o tratamento desigual entre os sexos como também a forma 

de tratamento para com as mulheres, veremos a diante sua evolução e conquistas no 

direito do trabalho, conquistas estas resultados de muitos esforços e vontade de 

crescimento e inclusão no meio profissional, bem como demonstrar que ainda hoje 

prevalece a mesma garra e força de vontade. 

2.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA NO DIREITO DO TRABALHO DA MULHER 

A mulher desde os tempos mais remotos, em todas as sociedades, tem sido 

companheira do homem nas funções de garantir o suprimento de subsistência e, 

principalmente, nos cuidados especiais com a família e o lar, com sua contribuição 

sempre significativa, mesmo que quase sempre não reconhecida, igual ao do papel do 

homem. 

Que, segundo compreensão do autor France Luz, entende que este “desenvolve 

continuamente para prover ao seu sustento, dominar as adversidades do meio, adaptá-

lo e criar condições de vida cada vez melhores para o indivíduo e para os agrupamentos 

humanos.” (LUZ, 1984, pág. 07) 

Continua o autor, que nos ensina que “em todas as etapas do desenvolvimento 

da humanidade, a mulher esteve presente, quase sempre executando as tarefas mais 

humildes e árduas, além daquelas que tradicionalmente lhe são atribuída em função do 

sexo.” (LUZ, 1984, pág. 07) 

Conforme o ensinado, é necessária a compreensão do desenrolar deste 

desenvolvimento, pois mesmo a mulher se fazendo presente nestas tarefas, em 

contrapartida o autor Amauri Mascaro Nascimento, dispõe que “a mulher merece 

tratamento particular, asseguradas condições mínimas de trabalho, diferentes e mais 

vantajosas daquelas estabelecidas em relação aos homens.” (NASCIMENTO, 2009, p. 

189). 
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Todavia, logo com a chegada da industrialização, o trabalho da mulher passou 

a ser procurado, para atender a demanda que crescia, e com o desenvolvimento 

capitalista voltado para o lucro, o que se procurava era mão de obra barata, afirma o 

autor France Luz, que à época “o trabalho da mulher e também o do menor, 

considerados de inferior qualidade, passaram a ser explorados nas fábricas, onde 

recebiam salários abaixo daqueles pagos aos trabalhadores adultos e de sexo 

masculino.” (LUZ, 1984, pág. 08) 

Houve que, pela situação da Revolução Industrial do século XVIII, “o trabalho 

feminino foi aproveitado em larga escala, [...]. Os menores salários pagos à mulher 

constituíam a causa maior que determinava essa preferência pelo elemento feminino.” 

(NASCIMENTO, 2009, p. 189) 

O que ocorria muitas das vezes é que, a indústria tirava a mulher do âmbito 

familiar por 14 a 16 horas diárias, expondo-a em atividades profissionais em ambientes 

insalubres, obrigando-as cumprir muitas das vezes tarefas superiores às suas 

possibilidades físicas. 

Segundo entendimento da autora Léa Elisa Silingowschi Calil. “temos a 

errônea noção histórica do que o contingente feminino presente nas fábricas se deve à 

existência de máquinas nesses estabelecimentos. Ledo engano. Estudos sobre o início 

da industrialização no Brasil demonstram que as mulheres eram empregadas 

exatamente em ramos que se utilizavam de menor mecanização, o caso da indústria 

têxtil.” (CALIL, 2000, p. 27) 

Continua a autora: 

“Nem todas as mulheres saíam de casa para trabalhar; era prática comum que 

indústrias de peças de vestuário ou alfaiatarias contratassem costureiras para efetuar 

seus trabalhos em casa.” (CALIL, 2000, p. 27). 

Além da necessidade da mulher na realização de trabalho nas indústrias, estas 

não tinham nenhum tipo de proteção no sentido de proteção à sua saúde e integridade 

física, bem como nos casos de acidente de trabalho ou doença e vamos além, não eram 

dignas de um salário que lhes possibilitasse uma vida digna. 
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A mulher era vista como a mais frágil fisicamente e tendo como função 

biológica a procriação, o elemento feminino não tinha uma proteção especial.  

Após a Primeira Guerra Mundial e com o passar do tempo, as mulheres se 

fizeram mais presentes no mercado de trabalho em todo o mundo, contribuindo de 

forma expressiva em todos os setores. Hoje representam uma parcela significativa, se 

fazendo presente em todas as profissões, até mesmo naquelas em que ainda há o 

estereótipo de que são apenas exercidas por homens. 

Segundo afirmação do autor, France Luz, o marco histórico da introdução do 

trabalho feminino nas indústrias se deu com, “a preocupação dos homens públicos com 

respeito à proteção ao trabalho da mulher, que se evidenciou no Tratado de Versalhes, 

assinado em 1919, quando os países, envolvidos no conflito mundial [...], decidiram 

estabelecer algumas recomendações de caráter social a serem observadas a nível 

internacional.” (LUZ, 1984, p. 09). 

Com a introdução do Tratado de Versalhes de 1919 juntamente com as 

Conferências Internacionais do Trabalho realizadas pela OIT, o trabalho da mulher 

passou a merecer a devida atenção dos povos cultos, que o regulamentaram, com 

relação à duração, às condições de insalubridade ou periculosidade, às características 

fisiológicas da mulher. 

Denota-se que essa atenção conferida a mulher, tinha como intuito não somente 

a sua proteção, mas também da geração de trabalhadores futuros, em particular o 

período gestacional da mulher, explica a autora Léa Elisa Silingowschi Calil, “a 

preocupação em proteger a maternidade tem sua razão de ser, pois é através dela e da 

devida proteção à criança que se garante a perpetuação da espécie. Há também o lado 

obscuro de semelhante norma, que é garantia de um grande contingente para servir 

como mão de obra nos anos futuros. (CALIL, 2000, p. 31). 

No mesmo sentido, traz a autora Denise Pasello Valente Novais, “havia, 

também, normas de proteção à maternidade, fundamentadas na diferença biológica 

existente entre homens e mulheres. A proteção à gestante configurava-se, acima de 

tudo, proteção à própria existência da espécie humana. (NOVAIS, 2005, p. 78). 

Destaca Amauri Mascaro Nascimento “interessa à sociedade a defesa da 

família, daí por que o trabalho da mulher deve ser especialmente protegido, de tal modo 
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que a maternidade e as solicitações dela decorrentes sejam devidamente conciliadas 

com as ocupações profissionais.” (NASCIMENTO, 2001, p. 754). 

No entanto, já nas primeiras civilizações, a discriminação se fazia presente. 

Havia as famílias tradicionais, possuidoras de terras, e de grandes fortunas, que se 

enchiam de orgulho ao dizer, que eram donos de muitos escravos, em que as mulheres, 

quando não nascidas em família de posses, eram vistas como serviçais. Conforme 

explica a autora Denise Pasello Valente Novais, ao expor sobre a diferenciação de 

tratamento entre homens e mulheres à época, mais especificadamente a jornada noturna, 

traz conforme seu entendimento que, “a já comentada divisão sexista das atividades 

desempenhadas por homens e mulheres, uma vez que não havia explicações científicas 

aptas a fundamentar a restrição do trabalho noturno da mulher.” (NOVAIS, 2005, p. 

78). 

Já no Brasil, “durante a Primeira República, houve alguma preocupação por 

parte do governo em regulamentar o trabalho feminino, este foi, por várias vezes, 

tratado pelo legislador nacional”. (LUZ, 1984, p. 10). 

No Brasil o trabalho feminino é disciplinado em dispositivos da Constituição, 

na Consolidação das Leis do Trabalho, em leis específicas. Como a que trata do trabalho 

doméstico - Lei Complementar nº 150/2015, como outras vigentes. 

A Constituição Federal de 1988 trouxe uma nova feição às relações de trabalho, 

objetivando uma era de promoção da igualdade entre homens e mulheres que 

impulsionou uma série de modificações no texto consolidado a fim de adequá-lo aos 

novos princípios vigentes. 

Segundo entendimento do autor France Luz a respeito à proteção à mulher, este 

explica que, “a excessiva proteção à mulher tem, muitas vezes, o objetivo de mascarar 

a discriminação que ela sofre e o fato de que, mesmo utilizando-a amplamente como 

mão-de-obra, tenta-se mantê-la numa condição de inferioridade, como se tivesse 

capacidade apenas para executar tarefas de maneira autômata, não podendo assumir 

cargos de chefia ou direção.” (LUZ, France, 1984, pág. 11). 

Contudo o direito do trabalho da mulher vem sofrendo uma série de 

modificações para se adequar à perspectiva de igualdade de oportunidades entre homens 
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e mulheres, nesse sentido no próximo capítulo será exposto posicionamentos a respeito 

dos princípios da igualdade e não discriminação. 
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3. PRINCÍPIOS, IGUALDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO 

De acordo com Luiz de Pinho Pedreira da Silva "no Brasil é frequente a 

aplicação da igualdade no Direito do Trabalho, sob denominações diversas, como 

princípio da isonomia, princípio da não-discriminação e princípio do tratamento igual 

ou da igualdade de tratamento." (SILVA, 1999, p.166). 

O princípio da igualdade retrata, em verdade, a ideia de justiça, protegendo o 

empregado e corrigindo a situação de desigualdade que apresenta em relação ao 

empregador. 

Segundo posicionamento da autora Anna Luiz Buchalla Martinez, esta 

compreende que, “O princípio da igualdade impõe dois comandos, o primeiro, de que a 

lei não pode fazer distinções entre as pessoas que ela considera iguais, deve tratar todos 

do mesmo modo; o segundo, o de que a lei pode, ou melhor, deve fazer distinções para 

buscar igualar a desigualdade real existente no meio social, o que ela faz, por exemplo, 

isentando certas pessoas de pagar tributos; protegendo os idosos e os menores de idade; 

criando regras de proteção ao consumidor PR ser ele vulnerável diante do fornecedor.” 

(MARTINEZ, 2012, p. única). 

Para o autor J.J. Calmon de Passos, “Cuidar do princípio da não discriminação 

envolve, necessariamente, a reflexão sobre o princípio da igualdade. Discriminar, que 

vernaculamente significa diferenciar, distinguir, estabelecer diferença, importa, para 

revestir-se de conteúdo negativo, que se pressuponha um veto a esse procedimento, vale 

dizer, que se tenha imposto o não diferenciar, não distinguir nem estabelecer diferença, 

o que em última análise, se traduz, positivamente, na obrigatoriedade de se dispensar a 

todos igual tratamento.” (PASSOS, 2007, p. única). 

O mesmo autor continua: 

O princípio da igualdade, portanto, consiste na procura e definição dos fatores 

externos mediante os quais se pode ter uma moeda “moeda” política que 

permite igualar homens essencialmente diferentes, sob inúmeros aspectos, 

tanto biológica quanto psicologicamente, tanto em termos materiais quanto em 

dimensão cultural. A discriminação é a utilização de “moeda falsa” para esse 

intercâmbio jurídico-político, que está vetado pelo princípio de não 

discriminação. (PASSOS, 2007, p. única). 

 

Entende-se por Igualdade Formal, a igualdade em seu sentido puramente formal, 

igualdade perante a lei ou igualdade jurídica, consiste no tratamento conferido pela lei 
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aos indivíduos, objetivando a subordinação de todos à legislação, independente de raça, 

cor, sexo, credo ou etnia. 

Tal faceta do princípio da igualdade impõe que deve-se preocupar com o 

tratamento igualitário entre todos, sem diferenciações sobre qualidades ou atributos 

pessoais de cada pessoa. A igualdade formal tem fundamento legalista, no sentido dessa 

lei ser igual para todos. 

A igualdade em sua face formal, contudo, é insuficiente, na medida em que 

desconsidera as peculiaridades dos indivíduos e grupos sociais menos favorecidos, não 

garantindo a estes as mesmas oportunidades em relação aos demais. 

E entende-se por Igualdade Material ou denominada por alguns como: real ou 

substancial. A igualdade material tem por finalidade igualar os indivíduos, que 

essencialmente são desiguais. 

A igualdade material é capaz de compreender o ser humano na sua mais 

complexa individualidade, uma vez que, nenhum é igual ao outro, e por isso mesmo 

existem aqueles que merecem um tratamento diferenciado, com o intuito de igualar aos 

demais. 

De acordo com o professor Marcelo Novelino, “a igualdade não deve ser 

confundida com homogeneidade.” (NOVELINO, 2010, p. 392).  

A lei pode e deve estabelecer distinções, uma vez que os indivíduos são 

diferentes em sua essência, devendo os iguais serem tratados igualmente e os desiguais 

tratados desigualmente, de acordo com suas diferenças. 

3.1 FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DA 

MULHER 

A proteção jurídica expandiu-se com o tempo alcançando cada vez mais o maior 

número de trabalhadores, senão todos. 

De acordo com Luiz de Pinho Pedreira da Silva “as razões da proteção ao 

trabalhador devem-se ao fato da existência da subordinação jurídica ao empregador; da 

dependência econômica do empregado em face do empregador, do comprometimento 

na execução do serviço bem como da ignorância pelo empregado das condições de 

trabalho e dos seus direitos.” (SILVA, 1999, p. 20 e 24). 
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Ainda há que se falar que o empregado não tem a prerrogativa de discutir com 

o empregador as cláusulas de um contrato de trabalho, configurando, desta forma, um 

contrato de adesão. 

Diante da superioridade econômica do empregador em relação ao empregado, 

foi criado o Princípio Protetor, a fim de evitar os abusos por parte do empregador 

durante a relação de trabalho. 

Para Maurício Godinho Delgado "O Princípio da Proteção informa ao Direito 

do Trabalho estrutura em seu interior, com suas regras, institutos, princípios e 

presunções próprias, uma teia de proteção a parte hipossuficiente na relação 

empregatícia, visando retificar, no plano jurídico, o desequilíbrio inerente ao plano 

fático do contrato de trabalho.” (DELGADO, 2007, p.197). 

O princípio protetor é a base do Direito do Trabalho, que visa, além de 

compensar a inferioridade econômica do empregado em relação ao empregado, garantir 

a tutela por seus direitos. 

Todos são iguais perante a lei, é o ditame legal basilar de todo o Direito, 

disciplinado no caput do art. 5°da Constituição Federal de 1988 que prima pela 

igualdade de direitos, independentemente de cor, raça ou religião. 

A igualdade material é um dos princípios basilares do Direito do Trabalho, que 

visa proporcionar tratamento justo e igual para os empregados na relação de trabalho, 

sendo punida pela legislação brasileira, a discriminação sob qualquer aspecto. 

3.2 A CONTRATAÇÃO DO TRABALHO DA MULHER 

Como ponto de partida em relação à contratação de mulheres no mercado de 

trabalho e em se tratando de discriminação da mulher, “fundado em 1808 por D. João 

VI, o Banco do Brasil demorou exatamente 161 anos para admitir que mulheres 

prestassem, ao lado dos homens, concurso para ingressar na sua carreira administrativa” 

(CARREIRA, 2004, p. 123). 

Percebe-se que a cultura machista foi introduzida no país há muito tempo. “O 

ponto de vista muda quando confrontamos rendimentos e cargos entre bancárias e seus 

colegas. De acordo com a pesquisa, “Os Rostos dos bancários: Mapa de Gênero e Raça 

do Setor Bancário Brasileiro” realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística 
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e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), “as funções de menor remuneração são 

reservadas preferencialmente às mulheres.” (CARREIRA, 2004, p. 123). 

A contratação da mulher em diversas áreas ainda é de grande dificuldade, pois 

elas ainda passam por um grande número de exigências, exigências estas que muitas 

das vezes são desnecessárias para a finalidade que é a inserção da mesma no mercado 

de trabalho. 

No que se refere à contratação do trabalho da mulher, este ponto passou por 

diversas modificações, como resultado, os trabalhos que antes eram proibidos para 

mulheres, ou que, existia limitações ao labor feminino, hoje não mais prosperam. 

No que diz respeito à contratação da mulher, cumpre-se ressaltar que não mais 

vigora o art. 446 da CLT quanto à presunção de autorização do trabalho da mulher 

casada, pois com dezoito anos a mulher, assim como o homem, adquire capacidade 

plena para fins trabalhistas, ressalte-se também que tal instituto já havia sido revogado 

pelo estatuto da mulher casada. 

Quanto à jornada de trabalho, Amauri Mascaro Nascimento, menciona “que 

esta diferencia-se da duração de trabalho e horário de trabalho, na medida que a sua 

ideia é a dos parâmetros máximos autorizados em lei para que o trabalhador fique à 

disposição do empregador. Portanto duração de trabalho é o quantitativo de tempo 

somado e destinado pelo trabalhador ao cumprimento das obrigações pelo qual foi 

contratado e o horário de trabalho é determinação do início e fim de suas atividades 

laborais diárias.” (NASCIMENTO,. 2006, p. 165). 

Apesar da existência de jornadas de trabalho diferenciadas, a determinada no 

artigo 7º, XII, da Constituição Federal, prevê que a jornada de trabalho, deverá ser de 

oito horas diárias e 44 horas semanais. Já no caso das mulheres, a duração do trabalho 

é igual à de qualquer outro trabalhador, estando sujeita, portanto, ao disposto no mesmo 

artigo da Constituição. 

Para o autor, Francisco Ferreira Neto Jorge, “Não há diferenças entre os 

intervalos quanto ao homem e à mulher. Ambos têm direito ao intervalo de 11 horas 

interjornadas, conforme o art. 382 da CLT, e ao intervalo de até duas horas para 

refeição, consoante dispõe o art. 383 da Consolidação das Leis do Trabalho. No caso 

de jornada extra, deverá ser observado o intervalo mínimo de 15 minutos, disposto no 
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art. 384 da CLT, bem como o descanso semanal remunerado de 24 horas (art. 385, caput 

da CLT), e a preferência de descanso aos domingos e feriados, segundo ordena a CLT 

nos artigos 385, § único e 386, sucessivamente.” (JORGE, 2004, p.941). 

Como se denota, o contrato de trabalho da mulher não possui diferenças quanto 

ao contrato de trabalho estipulado ao homem, no entanto, a Consolidação das Leis do 

Trabalho possui uma relação de artigos responsáveis por amparar a proteção da 

atividade laborativa feminina levando em conta as condições físicas da mulher e 

principalmente no que diz respeito ao cuidado à maternidade. 

3.3 PRINCIPAIS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO CONTRA A MULHER NO 

MERCADO DE TRABALHO 

Apesar dos direitos conquistados pela mulher ao longo dos últimos anos, estas 

ainda sofrem preconceitos no meio social e profissional. A violência contra as mulheres 

não é recente na história, ela faz parte de um sistema sócio histórico que condicionou 

as mulheres à uma posição hierarquicamente inferior. 

Maria Alice Barros, diz que: “Essa situação poder-se-ia reverter se a mulher 

estivesse mais preparada para uma maternidade responsável, por meio do planejamento 

familiar e se os países contassem com uma infraestrutura social capaz de proporcionar-

lhe maior disponibilidade de berçários e creches, gratuitas ou com mensalidades 

acessíveis e próximas aos locais de trabalho, além de pré-escolas com longa duração da 

jornada escolar. Também um horário mais flexível e maior número de cursos de 

reciclagem permitiriam às mulheres readquirirem a experiência e a eficiência, quando 

retornassem ao serviço. (BARROS, 2005, p.1085). 

As principais discriminações que ocorrem são aquelas em que a mulher sofre 

alguma deficiência seja ela física, intelectual, múltipla, auditiva, visual, entre outras. 

“As mulheres formam um grupo social explorado em processos sociais de transferência 

de energia e poder. É evidente que a opressão não se combate apenas através de normas 

jurídicas, uma vez que não decorre só de uma condição legal” (ZILLI, 2004, p. única). 

Ocorreu que, “em 1979, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas 

(ONU) aprovou uma Convenção específica sobre a discriminação contra a mulher, o 

mais eficaz instrumento internacional, que temos hoje, de Direitos Humanos para as 
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mulheres. O Brasil ratificou esta convenção, ou seja, o Congresso Nacional já aprovou-

a dando-lhe validade em todo território nacional.” (CIP Brasil. Catalogação na fonte 

Sindicato Nacional dos Estados de Livros, 2000, p. 10). 

Ana Paula Braga e Marina Ruzzi ensinam que: “Cerca de 98% das mulheres 

brasileiras que trabalham fora de casa dedicam-se também às tarefas domésticas. A 

atuação dos homens nessas tarefas é baixa: menos de 30% das mulheres contam com a 

participação masculina. Dessa forma, a grande maioria das mulheres que exercem 

algum tipo de atividade remunerada concilia essas tarefas com o cuidado com o lar. Isso 

faz com que ela não apenas fiquem com o seu tempo muito comprometido, como 

também fiquem cansadas demais para se dedicarem um pouco a mais no emprego” 

(BRAGA e RUZZI, 2016, p. única). 

Por não haver muito a ajuda do homem com o cuidado do lar e filhos acaba 

acontecendo que é a mulher quem abre mão do seu trabalho para tomar conta de tudo a 

sua volta. “As mulheres brasileiras ficam em média 5 anos afastadas do mercado de 

trabalho por conta disso” (BRAGA e RUZZI, 2016, p. única). 

E não só na dupla jornada de trabalho que a desigualdade de gênero está 

presente. Embora nossa Constituição vede discriminação salarial entre homens e 

mulheres para exercerem a mesma função, a realidade é outra. (BRAGA e RUZZI, 

2016, p. única). 

A Constituição reconhece os tratados e convenções internacionais ratificados 

pelo governo brasileiro. Entre os destaques, a Convenção sobre a Eliminação de Todas 

as Formas de Discriminação Contra a Mulher (1979), da OIT. “Ela compromete os 

Estados partes a adotar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação 

contra a mulher no emprego, a fim de assegurar as mesmas oportunidades de emprego, 

a fim de assegurar as mesmas oportunidades de emprego, o direito de escolha da 

profissão e emprego, à igualdade de remuneração para trabalhos de igual valor, à 

seguridade social e a proteção à saúde. Determina a proibição de despedida por gravidez 

ou licença maternidade e a discriminação por casamento ou estado civil, (...).” (ZILLI, 

2004, p. única). 

A mesma autora continua: 
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A Convenção nº 111 da Organização Internacional do Trabalho também trata 

da discriminação de emprego e ocupação, enquanto a Convenção nº 100 é 

mais específica quanto à promoção da igualdade de oportunidades no 

emprego. Todos esses temas se relacionam aos direitos humanos e não podem 

ser pensados de forma hierarquizada, com prevalência de alguns sobre os 

outros. (ZILLI, 2004, p. única). 

É possível observar que a mulher sempre buscou o seu espaço no mercado de 

trabalho, no entanto, sempre houve e ainda há barreiras que às impedem de ingressar 

no meio profissional. Muitas das vezes essas barreiras ao olhar de quem apenas as vê 

do lado de fora, não sabem o que se passa a mulher. 

A mulher quando sai em busca de um emprego sofre do instante que sai de sua 

casa até o momento em que a mesma recebe um telefonema dizendo que aquela vaga 

que estava procurando, já havia sido preenchida. Não se sabe o que realmente ocorre 

nas entrevistas de emprego, não se sabe quais são os tipos de questionamentos que está 

se submete, elogios indesejados, comentários desagradáveis, um olhar desnecessário, 

entre outras coisas. Estas são as principais formas de discriminações que a mulher 

enfrenta no seu dia a dia. 

Segundo pesquisa realizada pela BBC Brasil no ano de 2015, pela jornalista 

Luiza Bandeira, é existente a desigualdade com relação ao sexo feminino no mercado 

de trabalho, através da pesquisa foi possível identificar a ocorrência de que, “mulheres 

brasileiras trabalham ‘de graça’ desde 19 de outubro”, se formos analisar o calendário 

do ano em que se realizou a pesquisa, é possível constatar que as mulheres trabalham 

74 dias em média sem receberem pelo trabalho realizado. “Em um mundo com salários 

iguais para o mesmo trabalho, homens e mulheres trabalhariam 365 dias por ano 

recebendo o mesmo. No Brasil, devido a desigualdade de salários entre homens e 

mulheres, elas já estão trabalhando “de graça” desde o dia 19 de outubro. O cálculo foi 

feito com base em estatística do IBGE, [...], a diferença média entre os salários de 

homens e mulheres no país, para quem trabaha 40 horas por semana, é de 20, 32%.[...], 

elas só recebem pelo trabalho de 291 dias.” (BANDEIRA, 2015, p. única). 

A seguir será tratado dos aspectos da maternidade com o enfoque no direito do 

trabalho no que diz respeito à mulher bem como do nascituro, demonstrando qual o 

posicionamento de nossa legislação quando se trata de medidas protetivas à segurança 

e bem estar da mulher em seu período gestacional. 
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3.4 ASPECTOS DA MATERNIDADE À LUZ DO DIREITO DO TRABALHO 

A Consolidação das Leis do Trabalho, instituída em 1943, em seu capítulo III, 

trouxe posicionamento acerca da proteção do trabalho da mulher, dispondo em seus 

artigos aspectos de relevante valor. 

A proteção à maternidade tem sido um dos pontos altos da legislação 

trabalhista, e o que se tem buscado é a garantia de proteção a qual a mulher necessita 

durante a gestação, por ocasião do parto e no período de amamentação e assistência ao 

filho recém-nascido.  

Muitas das vezes, ocorre que as mulheres não têm o entendimento de seus 

direitos e deveres em sua relação de trabalho, neste sentido é oportuno que, “o 

conhecimento da legislação que estabelece as normas de trabalho é muito importante 

para que a mulher trabalhadora possa exigir seus direitos e saber quais são os seus 

deveres como trabalhadora. Deve saber também que as únicas diferenças que podem 

haver no trabalho entre homens e mulheres são as que se referem às garantias da 

gestante e da mãe, uma vez que a maternidade se constitui em função social.” (CIP 

Brasil. Catalogação na fonte Sindicato Nacional dos Estados de Livros, 2000, p. 107). 

No tocante a proteção à maternidade, é válido destacar o disposto no artigo 391 

e seguintes da CLT. “Casamento ou gravidez não são motivos para a dispensa de 

empregada. Não será permitido em nenhum regulamento de empresa, convenção 

coletiva ou contrato individual de trabalho, qualquer restrição ao direito da mulher ao 

emprego por motivo de casamento ou gravidez.” (CIP Brasil. Catalogação na fonte 

Sindicato Nacional dos Estados de Livros, 2000, p. 126). 

Há previsão legal que garante a provisoriedade da gestante no emprego, ADCT, 

art. 10, II, b. “Até que seja promulgada lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da 

Constituição: [...]. II- fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: [...], b) da 

empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. 

Bem como no disposto na Súmula 244 do Tribunal Superior do Trabalho. 

À gestante é possível a paralisação do contrato de trabalho para fruição do 

período denominado licença-gestante ou licença-maternidade (art. 7º, inciso XVIII, da 

Constituição Federal). “A empregada tem direito a 120 dias de licença-gestante, com 

pagamento de seu salário. Durante o período da licença-gestante, a empregada recebe a 
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sua remuneração em forma de salário maternidade.” (CIP Brasil. Catalogação na fonte 

Sindicato Nacional dos Estados de Livros, 2000, p. 127). 

Neste mesmo viés, a lei permite a pais adotantes a estabilidade provisória no 

emprego. Portanto, entende-se que, não é possível que haja distinção de tratamento 

entre pais biológicos e pais adotantes. 

No mesmo sentido, a Lei nº 10.421/2002, em sua alínea “A”, do artigo 392 da 

CLT, estendeu a licença-maternidade à empregada que adotar ou obtiver a guarda 

judicial de criança. E para obtenção do período de licença, este no período de 120 dias, 

cabe a mãe adotiva apresentar o termo judicial de guarda. O período será concedido 

independentemente da idade da criança (Lei nº 12.010/2009). 

Logo, “as empregadas urbanas e rurais recebem o salário maternidade 

diretamente do empregador. Depois o empregador recebe este valor da Previdência 

Social. A empregada doméstica, a avulsa e a produtora rural têm o salário maternidade 

pagos diretamente pelo INSS.” (CIP Brasil. Catalogação na fonte Sindicato Nacional 

dos Estados de Livros, 2000, p. 127). 

Ademais, a mulher tem direito a dois descansos especiais, de meia hora cada, 

durante sua jornada de trabalho, para amamentar seu filho até 6 meses de idade (art. 

396/CLT). Esse período pode ser ampliado se a saúde da criança assim o exigir, 

mediante atestado médico. Ademais, a lei garante que nos estabelecimentos onde 

trabalham pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos deve haver no local de 

trabalho, um espaço apropriado para os seus filhos, no período de amamentação. 

Para Carmen Barroso, “a justificativa apresentada para essas medidas é de que 

as proibições, a pretexto de protegerem a mulher devido à sua “maior fragilidade física”, 

acabam por limitar e dificultar ainda mais sua efetiva incorporação no mercado de 

trabalho. Existe, de fato, um consenso a respeito da inconveniência de leis 

protecionistas exclusivamente para a mulher. No entanto, as organizações sindicais e 

os estudos realizados pela Organização Internacional do Trabalho pleiteiam não a 

abolição da proteção ao trabalho da mulher, mas, pelo contrário, sua extensão a todos 

os trabalhadores, o que será mais condizente com uma política de bem-estar social e 

melhoria da qualidade de vida.” (BARROSO, 1982, p. 122). 
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A mulher é digna de total proteção em seu período gestacional, é necessário o 

maior cuidado e acompanhamento para que ambos, a gestante e o nascituro, para que 

estes permaneçam seguros durante todo o processo de gestação. No entanto a realidade 

nem sempre é esta, pois quando se descobre a gravidez, as mulheres temem o que 

possivelmente pode vir a ocorrer em sua vida pessoal como na vida profissional, tentam 

ao máximo escondê-las, por medo de sofrerem algum tipo de rejeição, é o que veremos 

no próximo capítulo. 
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4. DIFERENTES FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO POR GÊNERO  

É sabido que, de maneira geral, as mulheres enfrentam grandes dificuldades no 

mercado de trabalho. Conforme pesquisa da DIESE de 2013, as mulheres representam 

mais da metade da população desempregada e, quando ocupadas, percebem 

rendimentos menores do que os dos homens. A discriminação de gênero é um fator 

determinante para as possibilidades de acesso, permanência e condições de trabalho. A 

necessidade de transformar as condições nas quais elas se inserem e estão inseridas, 

constitui-se em um desafio relevante para a construção de novas relações sociais. 

“Historicamente, a abordagem por sexo revela que as mulheres enfrentam grandes 

dificuldades no mercado de trabalho, tanto para conseguir uma ocupação quanto para 

mantê-la e, principalmente, por auferir rendimentos menores que os homens.” (DIEESE 

- Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, 2013, p. 

única). 

Como se vê da pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de 

Estatísticas e Estudos socioeconômicos - DIESSE, as mulheres são as principais vítimas 

de discriminação, por conta de seu gênero, acarretando diversas formas de 

discriminações como o desemprego, o salário baixo, o acesso ao mercado, sua 

permanência no mercado. 

Buscando e analisando sobre a discriminação, é possível dizer que sua 

definição não é simples, e ao procurar o significado da palavra encontramos a seguinte 

definição: discriminação é a faculdade de discriminar, distinguir, é o discernimento. 

Ação ou efeito de separar, segregar, pôr à parte. Não se difere muito do significado da 

palavra preconceito, uma opinião ou sentimento concebido sem exame crítico. 

A discriminação acontece quando há uma atitude adversa perante uma 

característica específica e diferente. Uma pessoa pode ser discriminada por causa da 

sua raça, do seu gênero, orientação sexual, nacionalidade, religião, situação social, etc. 

Há muitas dificuldades enfrentadas pelas mulheres no mundo do trabalho, a 

primeira e mais comumente reconhecida decorre da divisão sexual do trabalho, que 

reserva às mulheres os afazeres domésticos e os cuidados com a família, 

sobrecarregando-as com a chamada “dupla-jornada”. 
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No entanto, conforme a autora Eneida Lima de Almeida pode-se utilizar “a 

definição da Convenção Internacional sobre Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Contra a Mulher, que logo em seu art. 1º estabelece que a expressão 

“discriminação contra a mulher” significará toda distinção, exclusão ou restrição 

baseada no sexo e que tenha por objetivo ou resultado prejudicar ou anular o 

reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, 

com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e das liberdades 

fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer 

outro campo.” (ALMEIDA, 2014, p.12). 

A discriminação de gênero está relacionada à identidade do indivíduo, seja ele 

homem ou mulher, sejam negros, gays, lésbicas, jovens feministas, mulheres, 

indígenas, transexuais, mulheres do campo, entre outras. A identidade caracteriza uma 

pessoa ou um grupo como alguém ou algo singular, em decorrência de sua experiência 

de vida, passado histórico ou vínculos culturais. 

Para Stuart Hall, é precisamente porque as identidades “[...] são construídas 

dentro e não fora do discurso que nós precisamos compreendê-las como produzidas em 

locais históricos e institucionais específicos, no interior de formações e práticas 

discursivas específicas, por estratégias e iniciativas específicas. Além disso, elas 

emergem no interior do jogo de modalidades específicas de poder e são, assim, mais o 

produto da marcação da diferença e da exclusão do que o signo de uma unidade idêntica, 

naturalmente constituída, de uma “identidade” em seu significado tradicional – isto é, 

uma mesmidade que tudo inclui uma identidade sem costuras, inteiriça, sem 

diferenciação interna”. (HALL, 2000, p.109). 

Como ensina Scott, “[...] um elemento constitutivo de relações sociais baseadas 

nas diferenças percebidas entre os sexos e o gênero é uma forma primária de dar 

significado às relações de poder.” (SCOTT, 1995, p.86). 

Tem-se o conceito de gênero como uma categoria de análise capaz de ser 

articulada com os conceitos de classe e raça, possibilitando, assim, ampliar as análises 

sobre as desigualdades no acesso ao poder, bem como uma categoria de análise 
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histórica, abrindo uma perspectiva analítica para explicar as continuidades no que diz 

respeito ao papel social da mulher de forma a modificá-la. 

A compreensão da diferença entre homens e mulheres como culturalmente 

construída e desvinculada do sexo, fundamentou inicialmente as teorias feministas na 

desconstrução de perspectivas naturalizadoras que associaram o feminino com 

fragilidade e submissão. E mesmo com todo este entendimento e diferenciações, as 

mulheres persistiram na sua luta para permanecer no espaço que hoje conquistou que é 

o mercado de trabalho. 

Segundo o entendimento de Sergio Pinto Martins acerca da participação da 

mulher no mercado de trabalho, diz, “a adoção de regras trabalhistas explícitas 

regulando jornada de oito horas de trabalho, regulações específicas sobre mulheres e 

menores, assim como descanso semanal e licença remunerada, representaram uma 

grande conquista no cenário do Direito do Trabalho. As leis esparsas criadas nesse 

período foram unificadas posteriormente na Consolidação das Leis do Trabalho ou CLT 

(Decreto-lei nº 5.452/43). (MARTINS, 1998, p. 36). 

Entende a autora Eneida Lima de Almeida, que: “Em âmbito constitucional, a 

Carta Suprema vigorante é clara e contundente. Determina, no inc. IV do art. 3º, como 

um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, é: “promover o bem 

de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 

de discriminação”. (ALMEIDA, 2014, p.13). 

Não obstante, a mulher passa por diversas outras maneiras de discriminação e 

comprovar tais condutas é sobremaneira difícil, mormente porque muitas das vezes elas 

ocorrem de forma velada. 

4.1 ASSÉDIO SEXUAL E MORAL NO AMBIENTE LABORAL 

O assédio sexual dentro do ambiente laboral se faz presente em todas as áreas, 

chegando ao ponto que mulheres são exclusas de diversos acontecimentos do mundo 

masculino, fazendo com que haja uma divisão entre os sexos.  

Como ensina Adrianne Mendell, “quando adultos, os homens continuam a 

proibir a entrada de mulheres em seus “clubes”. Às vezes, fazem-no abertamente, 

excluindo as mulheres.” (MENDELL, 1997, p. 185). 
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A mesma autora narra como exemplo dessa forma de exclusão, bem como do 

assédio sofrido, o sofrido por parte de uma redatora esportiva, em que “[...] tentou 

desempenhar suas funções. Foi ao vestiário do New England Patriots para fazer uma 

entrevista após o jogo. Enquanto ela entrevistava Maurice Hurst, vários companheiros 

de equipe indecentemente expuseram os órgãos genitais enquanto faziam comentários 

sugestivos. O resto da equipe os aplaudiu e incentivou.” (MENDELL, 1997, p. 185). 

Grande parte dos assédios é principalmente por parte dos homens com relação 

às mulheres, pois estes necessitam afirmar e reafirmar sua identidade masculina, 

provando que são diferentes das mulheres. 

Susan Mara Zilli explica que “a Lei nº 10.224/2001 define assédio sexual como 

a conduta de "constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento 

sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de emprego, cargo ou função". O 

crime envolve relação de poder, sujeição da vítima, ofensa a sua dignidade, e por fim, 

afeta a liberdade sexual.” (ZILLI, 2004, p. única). 

A mesma autora explica que: 

O governo brasileiro sancionou a Lei nº 10.778, [...]Ela estabelece 

"notificação compulsória, no território nacional, do caso de violência contra 

a mulher que for atendida em serviços de saúde pública ou privada." As 

informações devem ser sigilosas para preservar a identidade da vítima. A 

prova judicial cabe à vítima, o que se torna difícil, pois geralmente o agressor 

age sem testemunhas. É necessário que o enfoque da discussão não ocorra 

apenas quando houver o rompimento do contrato de trabalho. Deve-se evitar 

que essas condutas ilícitas aconteçam e buscar que as mulheres possam 

assegurar sua liberdade sexual e de trabalho. (SUSAN MARA ZILLI, 2004). 

O assédio sexual no ambiente de trabalho consiste em constranger a 

trabalhadora por meio de insinuações e constrangimentos constantes, com o objetivo de 

obter vantagens ou favorecimento sexual por parte de quem está assediando. 

O assédio pode ser sofrido por meio de gestos, comportamentos ou de palavras, 

como também através de promessas de favorecimento ou chantagem, a conduta pode 

ser explícita ou não, de forma que quem está sofrendo o assédio se sinta coagida ou 

intimidada. 

O assédio sexual é mais uma das formas de violência contra a mulher, esse tipo 

de conduta vem acompanhada de assédio moral, onde o indivíduo sofre humilhações e 

constrangimentos. 
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Segundo Maria Aparecida Alkimin, compreende que, “o assédio moral [...], 

conceitua-se como sendo qualquer conduta abusiva (gesto, palavra, comportamento, 

atitude...) que atende, por sua repetição ou sistematização, contra a dignidade ou 

integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçada seu emprego ou degradando o 

clima de trabalho.” (ALKIMIN, 2013, p. 36) - (Mal-Estar no Trabalho – Redefinindo o 

Assédio Moral. Tradução de Rejane Janowitzer. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002, 

p. 17). 

Continua a autora com seu conceito: “o assédio moral, também conhecido 

como terrorismo psicológico ou psicoterror, como sendo uma forma de violência 

psíquica praticada no local de trabalho, e que consiste na prática de atos, gestos, 

palavras e comportamentos vexatórios, humilhantes, degradantes e constrangedores, de 

forma sistemática e prolongada, cuja prática assediante pode ter como sujeito ativo o 

empregador ou superior hierárquico (assédio vertical), um colega de serviço (assédio 

horizontal), ou um subordinado (assédio ascendente), como clara intenção 

discriminatória e perseguidora, visando eliminar a vítima da organização do trabalho. 

(ALKIMIN, 2013, p. 36 e 37). 

Portanto, não paira dúvida de que o assédio moral ofende a dignidade do 

trabalhador, agredindo seus direitos de personalidade, como a integridade física e 

moral, intimidade e privacidade, afastando a vítima do emprego, o que pode se 

transformar em problema social gerado pelo desemprego forçado. 

Ivonete Steinbach Garcia e Suzana da Rosa Tolfo ensinam que: “O assédio 

moral se constitui por práticas extremas de violência predominantemente psicológicas 

no trabalho, determinadas por variáveis individuais, grupais, organizacionais e sociais, 

de maneira que não pode ser relacionado a apenas um ato de violência.” (GARCIA e 

TOLFO, 2011, p. 39). 

Para Soboll “o assédio moral é marcado por comportamento ou omissões, 

repetitivos e duradouros, caracterizado por sua natureza processual, pessoal e mal-

intencionada” (SOBOLL, 2008, p. 21). 

Alkimin ensina que tal tipo de assédio “trata-se de conduta contrária à moral e 

ao próprio ordenamento jurídico constitucional, que defende e protege a dignidade 

humana e os direitos de personalidade, bem como contrária às normas tutelares 
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celetistas, haja vista que se consubstancia em grave violação contratual, passível de 

gerar a demissão por justa causa (CLT, art. 482) ou rescisão indireta (CLT, art. 483).” 

(ALKIMIN, 2013, p. 38). 

Tanto o assédio sexual quanto o moral são praticados dentro do meio ambiente 

laboral e as principais vítimas são mulheres, no entanto, essa prática não ocorre somente 

no meio profissional, é necessário a intervenção desta prática para que haja um 

ambiente livre de preconceitos e discriminações, independente da pessoa ou grau social. 

4.2 A PARTICIPAÇÃO DE MULHERES EM CARGO DE CHEFIA 

No que diz respeito a partição das mulheres no mercado de trabalho, já é visto 

que a mulher tem batalhado para ocupar seu espaço, a luta não é de pouco tempo e os 

avanços são grandes, no entanto à participação destas em cargos de chefia, coordenando 

grupos, setores, empresas, escritórios, até mesmo um país, se tornando líderes de 

muitos, viram motivos de piadas, chacotas, dizem que seu lugar não é onde permanece. 

Como se vê, em pesquisa realizada no ano de 2015, pela economista do IBGE, 

Cristiane Soares, “eram 4,7 milhões de profissionais, dentre os quais 63% eram homens 

nos cargos de chefia. A desigualdade de rendimentos entre homens e mulheres nesta 

categoria é maior que no mercado de trabalho como um todo.” (ALMEIDA, 2017, p. 

única) 

Cássia Almeida explica que muitas mulheres escolhem carreiras em que podem 

conciliar trabalho com as tarefas de casa, mãe, esposa, cuidadora. Outras abrem mão da 

carreira ou dão prioridade para a ascensão do marido, por ele ganhar mais. Há vários 

aspectos que restringem essa ascensão, inclusive o machismo, pois alguns homens ainda 

não aceitam a ideia de serem comandados por uma mulher. (ALMEIDA, 2017, p. única) 

É importante ressaltar esses aspectos, pois é uma realidade que ocorre como 

uma avalanche atingindo milhares de mulheres no mercado de trabalho, pois estas se 

deixam levar pelo machismo dos homens, onde abrem mão de suas carreiras, que, da 

mesma forma que eles batalharam para chegar aonde chegaram.  
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4.3 DESIGUALDADE SALARIAL 

Conforme explica o autor France Luz, “na economia liberal do século XIX, o 

salário, considerado como o preço de uma mercadoria, era estabelecido entre os 

interessados, segundo a lei da oferta e da procura, sem interferência ou controle do 

Estado. Devido a essa liberdade contratual sem limites, os empregadores impunham 

suas condições e praticavam injustiças, discriminando seus empregados quanto aos 

salários. Principalmente às mulheres, essa discriminação era mais violenta, pois as 

mesmas recebiam salários muito inferiores àqueles atribuídos aos homens” (LUZ, 1984, 

p. 55). 

Desde sempre é visto a diferenciação de salários entre homens e mulheres, nos 

diversos ramos do trabalho, e esta diferenciação é um problema social que muitas 

pessoas na nossa sociedade não conhecem ou, quando conhecem, não têm a real 

dimensão do seu tamanho. “As mulheres possuem um acesso igual ou até maior que o 

homem à educação, mas recebem um salário 42% inferior.” (WIECZOREK, 2017, p. 

única). 

Mesmo com o acesso à educação e a presença das mulheres serem maioria, os 

salários vão em direção sentido oposto. “A renda média anual de uma trabalhadora 

brasileira é de R$ 36.406,09, enquanto um homem recebe R$ 62.414,00. [...] Com base 

nesses dados conclui-se que os homens recebem R$ 26.007,91 a mais que as mulheres 

por ano ou R$ 2.167,32 por mês, mesmo tendo menor acesso e presença ao ensino 

Médio e universitário. (WIECZOREK, 2017, p. única). 

De acordo com o IBGE, o salário médio dos homens em 2015 foi de R$ 

2.012,00 contra R$ 1.522,00 das mulheres, portanto, 24% maior. [...] Ainda segundo a 

Oxfam, as mulheres só terão os seus salários equivalentes aos dos homens em 170 anos. 

O relatório divulgado pela ONG britânica aponta uma disparidade ainda maior do que 

o divulgado pelo Fórum Econômico Mundial. De acordo com o cargo as mulheres 

podem receber de 31% a 75% menos que os homens. (WIECZOREK, 2017, p. única). 

É notável que a atual situação ocorra por pura e simples discriminação, pois 

existem mulheres que executam as mesmas tarefas e cargos e, mesmo assim recebem 

salários inferiores, a desculpa que arrumam para a situação, é de que as mulheres 
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buscam a se concentrar em empregos de menor remuneração e com menores cargas 

horárias de trabalho, resultando na disparidade salarial entre os gêneros. 

Segundo pesquisa realizada pela Empresa Catho (site brasileiro de classificados 

de empregos), diz que, “mulheres ganham menos do que os homens em todos os cargos, 

mostrando diferenças salariais em 8 funções e chegam a 62% no cargo de consultor; na 

análise por setor, homens ganham mais em 25 de 28 áreas.” (KOMETANI, 2017, p. 

única). 

Como acima especificado os salário era visto como uma mercadoria, em que se 

estipulava pela parte interessada conforme oferta e procura, sem que o Estado viesse 

intervir na relação contratual de trabalho, uma relação sem limites, com grande 

preconceito por parte do empregador com relação aos seus empregados, principalmente 

às empregadas mulheres, estas vista como frágeis na relação de emprego, em que sua 

mão de obra era grandemente explorada e considerada um trabalho com qualidade 

inferior ao trabalho realizado pela classe operária masculina. 

Como ensina France Luz, “Do aproveitamento mais vantajoso das mulheres, 

por que menores eram os custos da mão de obra, resultou um problema social, 

agravando-se a crise de desemprego. (LUZ, 1984, p. 55). 

Julia Fernandes também explica que “O baixo nível dos salários femininos, as 

discriminações salariais de que é objeto, o emprego, a promoção, a insuficiência da 

formação profissional, são realidades que ninguém pode negar.” (FERNANDES, 1974, 

p. 38). 

Conforme entendimento do autor Francisco Ferreira Neto Jorge, “na atualidade 

não mais se justifica a diferença de salário entre o homem e a mulher, conforme disposto 

no art. 7º, XXX da Constituição Federal, bem como no art. 5º da Consolidação das Leis 

do Trabalho. Da mesma forma, as questões relativas à equiparação salarial são 

reguladas pelo art. 461 da CLT, e não possuem nenhuma diferença quanto ao contrato 

de trabalho do gênero masculino.” (JORGE, 2004, p. 941). 

Como se depreende, a criação da força de trabalho assalariada e a expansão da 

capacidade produtiva junto à emergência capitalista afetaram de forma diferenciada 

homens e mulheres. 
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Infelizmente, as mulheres continuam sendo alvo de diferentes formas de 

discriminação seja dentro ou fora do ambiente de trabalho. 
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CONCLUSÃO 

Os aspectos relevantes à compreensão do tema abordado por meio de pesquisa 

bibliográfica, além de pesquisas jurisprudenciais. 

Inicialmente, a partir da abordagem da evolução histórica foi possível observar 

que a proteção à mulher é de suma importância, pois esta permaneceu firmemente em 

revoluções históricas, sofrendo opressões exercidas por homens e que mesmo assim 

conseguiram se libertar. 

As mulheres tornaram-se grandes chefes de família, sabendo conciliar sua vida 

profissional e vida social alcançada o homem em suas diferenças e indo além. E que 

mesmo vivendo oprimidas dentro do próprio lar, não desistiram. Mostrou-se capaz ao 

desenvolver tarefas que lhes eram impedidas de realizar. 

Através desse estudo se pode verificar que a discriminação é uma consequência 

de comportamentos culturais muitas vezes machistas que estão enraizados no 

comportamento dos indivíduos por meio de mitos e crenças que não têm lugar na 

sociedade moderna, ou seja, a desigualdade que pode ser facilmente constatada continua 

a se perpetuar no tempo, mesmo em época onde, em tese, não poderia haver 

diferenciações.  

Demonstrou-se que a legislação nacional é extensa, no que tange a medidas 

protetivas das mulheres trabalhadoras, demonstrando que a lei veda expressamente as 

práticas discriminatórias no ambiente laboral, além dos princípios constitucionais, com 

o princípio da igualdade e não discriminação, os aspectos da maternidade à luz do 

direito do trabalho, abordando as garantias à gestante e ao nascituro, licença 

maternidade à mães biológicas e adotantes, constantes na Constituição da República 

Federativa do Brasil, na Consolidação das Leis do Trabalho. 

Todavia, tem-se a necessidade de destacar que apesar de terem conseguido ao 

longo de muitas dificuldades, algum reconhecimento no atual cenário mundial, as 

mulheres ainda ocupam postos de inferioridade em relação aos homens, evidenciando 

a desigualdade existente; e mesmo aquelas que conseguiram chegar ao ápice de suas 

carreiras ainda sofrem com o estigma da discriminação e do preconceito. 

Em que pese a Constituição de 1988 ter consagrado em seu artigo 5º a igualdade 

entre homens e mulheres e outros dispositivos legais também terem direcionado a essa 
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isonomia, tais institutos não bastam para que práticas discriminatórias com relação ao 

gênero feminino continuem ocorrendo.  

Assim, não basta que a lei se expresse acerca da discriminação contra as 

mulheres, se bem que sua intervenção seja necessária, necessário se faz que a sociedade 

como um todo reavalie o mito que é a superioridade das capacidades dos homens em 

relação às mulheres. 

 É imperioso destacar a urgente necessidade de que políticas públicas sejam 

implementadas voltadas para a real isonomia entre os gêneros, impedindo com mais 

rigidez aqueles que ainda consideram ser a mulher, um ser com capacidades restringidas 

a fim de que se alcance a igualdade.  

Finalmente, cumpre enfatizar que a maior necessidade, é na mudança dos 

conceitos no que diz respeito ao papel que o sexo feminino ocupa na sociedade, pois 

senão parecerá que existe uma situação de concordância por parte dos que se sentem 

discriminados, quando, na verdade o assunto exige uma dedicação muito maior no que 

diz respeito ao conceito de justiça e igualdade. 
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