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1. Introdução 

 

A mulher é um ser de grande relevância na sociedade, pois é ela que tem 

o poder de gerar outra vida, e posteriormente educar e cuidar de sua 

prole, sem contudo, abandonar o seu papel de esposa, estudante e 

provedora do sustento do lar, que se dará através do seu trabalho no 

comércio, na indústria, ou em qualquer outro tipo de atividade que lhe 

proporcione o cumprimento de suas incumbências. 

Contudo, apesar de todo o seu esforço para cumprir com todas as 

exigências que lhe são atribuídas, e por todo o caminho de luta 

percorridos, para que homens e mulheres fossem iguais em direitos e 

obrigações, o mercado de trabalho parece não ter seguido a história e 

continua a discriminar a trabalhadora. 

Desta forma, este estudo será desenvolvido, de modo a 

apresentar o passado do direito do trabalho da mulher, passando pelos 

direitos a ela assegurados nas Constituições brasileira, para ao final, com 

base no princípio da igualdade, demonstrar o que ocorre com a mulher no 

mercado de trabalho na atualidade. 

 

 

2. A história do direito do trabalho para a mulher 
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O homem sempre teve a ajuda da mulher para o trabalho, mesmo nas 

sociedades primitivas o labor era dividido, e enquanto o homem saia para 

caçar e pescar, a mulher era incumbida da coleta dos frutos, e 

posteriormente, do cultivo da terra (Barros, 2011). 

Na antiguidade a mulher era responsável pela produção das 

vestimentas, além de continuar a cultivar a terra (Barros, 2011), tendo 

“*...+ no Egito uma posição de relativa igualdade com o homem e, a par de 

sua companheira nas lides (sic) do campo, podia ser comerciante, ter 

indústria e exercer a medicina” (Süssekind et al, 2005: 972). Já “*...+ entre 

os gauleses e germânicos sua posição aproximava-se mais à do homem, 

chegando a participar das guerras, da construção de residências e a tomar 

parte nos conselhos que decidiam sobre a guerra e a paz” (Barros, 2011: 

854). 

Enquanto em alguns países a mulher parecia estar sendo 

equiparada ao homem, em outros, ela era tratada com total inferioridade. 

A mulher judia, por exemplo, podia ser abandonada por seu marido, pelo 

simples fato de deixar o alimento queimar ao ser cozinhado, enquanto as 

gregas, eram criadas para terem filhos fortes, sadios e belos, e podiam, 

exercer somente o trabalho doméstico (Süssekind, 2005). 

A Idade Média e a Idade Moderna não alteraram muito a condição 

da mulher perante a sociedade (Maior, 2008), sendo este, também, o 

cenário vivenciado pela mulher brasileira, que em seu tempo de solteira, 

auxiliava sua mãe nos afazeres diários da casa e da agricultura, e ao se 

casar, seguia seu marido, servindo para este como alguém que carregava 

as suas armas e mantimentos durante as viagens (Süssekind, 2005). 

Destaca Maior que: “a mentalidade patriarcal conferia à mulher a 

qualidade de ‘frágil’ e inapropriada para realizar certas atividades comuns 

aos homens” (2008: 354). Este pensamento somente foi alterado no 

Renascimento (Maior, 2008), período em que a mulher foi reconhecida em 

atividades de inteligência e ciência, recebendo novas ocupações 

(Süssekind, 2005). 

Posteriormente, com o desenvolvimento das máquinas, no 

período da Revolução Industrial, a força de trabalho foi alterada, e as 

máquinas proporcionaram uma diminuição de esforço físico, abrindo 

espaço para mulheres e crianças no ambiente laboral (Süssekind, 2005). 
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A Revolução Industrial foi, como para toda a história humana, um marco 

para o trabalho feminino. Até então, as atividades desempenhadas pelas 

mulheres eram consideradas de menor relevo (apesar de essenciais para a 

comunidade). Porém, com os novos fatores introduzidos pela 

industrialização, a força de trabalho de ambos os sexos foi afetada. A 

mulher, antes considerada mais fraca para o trabalho braçal, poderia 

contar com instrumentos que fariam a produção depender menos da força 

física (Maior, 2008: 354). 

Contudo, apesar de um grande avanço para a mulher, que passa a 

ganhar espaço no cenário do trabalho das indústrias, a sua mão de obra é 

utilizada para reduzir os salários e aumentar as horas de trabalho. Os 

trabalhadores masculinos, ainda desorganizados, para não se submeterem 

as imposições dos empregadores das indústrias, obrigavam-se a procurar 

outras profissões; os industriários, por sua vez, adoravam a abundância de 

mão de obra feminina e infantil, pois, a remuneração a ser paga era menor 

e as horas de trabalho muito maiores (Süssekind, 2005). 

Registros apontam que nesta época, na Alemanha, as mulheres 

chegavam a trabalhar 17 horas por dia (Süssenkid, 2005), “e em 1814 um 

inquérito realizado pelo governo inglês comprovava que a jornada de 

trabalho era de 16 horas, que os salários não davam para o sustento diário 

do proletário e que as crianças de 5 e 6 anos já trabalhavam em fábricas” 

(Süssekind, 2005: 975). 

Com a abundante mão de obra feminina e infantil, algumas 

medidas de proteção foram encaminhadas, visto que, era crescente o 

número de homens desempregados, ocasionando um perigo social de que 

a força de trabalho masculina fosse totalmente suprimida (Süssekind, 

2005). 

Os operários começam a organizar entidades de classe que 

traziam “*...+ bandeiras revolucionárias para impor, a qualquer custo, as 

reivindicações mínimas dos trabalhadores” (Süssekind, 2005: 975), pois, os 

pequenos direitos que o homem trabalhador conseguiu conquistar na 

época, não foi alcançado as mulheres que estavam a mercê dos 

empregadores (Süssekind, 2005). 



 
Género, feminismo, sexualidad: debates desde el Estado 

 
 

 
180 

As leis trabalhistas começam a se voltar para a proteção do 

trabalho da mulher e das crianças1, sendo, na Inglaterra em 1842, proibido 

o trabalho feminino em subterrâneos e a jornada de trabalho superior a 

10 horas diárias. Em 1848, as leis de proteção são instituídas na França; e 

na Alemanha, através do Código Industrial de 1891, que também fixa 

algumas normas mínimas (Nascimento, 2013). 

Para criar um padrão internacional de proteção ao trabalho da 

mulher, elaborou-se em 1906 em Berna o primeiro projeto de convenção 

internacional, instituindo a proibição de atividade noturna para a mulher. 

Contudo, a convenção não se concretizou na legislação da maioria dos 

países convenentes (Süssekind, 2005). 

O Tratado de Versailles (sic) é uma das mais expressivas 

regulamentações a tratar sobre o tema. Encontramos neste, 

recomendações sobre a igualdade de remuneração entre homens e 

mulheres, e o dever de se instaurar órgãos fiscalizadores em cada Estado, 

afim de assegurar a aplicação das leis de proteção (Süssekind, 2005). 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), após a sua criação 

em 1919, também inicia um trabalho de discussões sobre a proteção do 

trabalho da mulher (Maior, 2008). Dentre as 6 primeiras convenções da 

OIT, adotadas na primeira Conferência Internacional do Trabalho estão a 

proteção a maternidade (Organização Internacional do Trabalho), e a 

proibição do trabalho da mulher em atividades noturnas, insalubres, 

perigosas e penosas (Barros, 2011). 

Os direitos inerentes a mulher até a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem (DUDH) de 1948, são pautados na proteção da mulher, 

por ser ela um ser frágil e de inferioridade física, em comparação com o 

homem (Maior, 2008). Contudo, diferentemente, a Declaração Universal 

expressa “*...+ que o trabalho feminino se desenvolveria em ambiente de 

segurança de liberdades e direitos, sem distinção de sexo, com salários 

iguais aos dos homens e com proteção a maternidade” (Maior, 2008: 356), 

                                                           
1 Ressalta Maior (2008: 356) que, apesar dessas diversas leis, ainda “*...+ não havia clareza no objetivo 
das leis que protegiam as mulheres nas atividades laborais. Na realidade mulheres e crianças eram 
forçadas a se submeterem a condições de trabalho piores do que as dos homens e por conta disso os 
empregadores davam preferência àquelas em detrimento destes” 



 

A discriminação da mulher na relação de trabalho: uma afronta ao trabalho livre e igual 
 
 

 
181 

fazendo com que, a mulher tenha o mesmo espaço que o homem para 

laborar, sem a discriminação de ser definida como o sexo frágil2. 

Desta forma “após a evolução da maneira de se tratar o trabalho 

como um todo e especialmente o da mulher, passou-se a garantir 

condições dignas a todo operariado, sem distinções que pudessem 

discriminá-los no mercado (Maior, 2008: 357). 

Neste mesmo sentido a Organização Internacional do Trabalho 

publicou em 1981 a Convenção n. 156, estabelecendo a igualdade entre 

homens e mulheres, dando-lhes as mesmas condições de trabalho e 

responsabilidade familiares (Maior, 2008), e assim, “*...+ homens e 

mulheres engajados na construção de uma sociedade justa e igualitária” 

(Maior, 2008: 357), sendo ambos, detentores dos mesmos direitos e das 

mesmas obrigações. 

Nota-se que é forte a exigência de uma sociedade igualitária, e 

assim, de um mercado de trabalho igual para homens e mulheres no 

mundo todo, incluindo-se neste sentido o Brasil também; desta forma, o 

capítulo seguinte abordará a história do direito do trabalho para a mulher 

na perspectiva brasileira. 

 

 

3 O direito do trabalho para a mulher no cenário brasileiro 

 

O Brasil não vivia algo muito diferente do restante do mundo com relação 

ao direito do trabalho para a mulher, aqui “*...+ se aos homens o Estado 

negava proteção, em relação ao trabalho feminino havia o mais absoluto 

abandono, senão desprezo” (Süssekind, 2005: 977). Estes dias passados, 

em nada lembram o texto regido no art. 372,3 caput, da CLT, hoje vigente, 

de igualdade de direitos entre homens e mulheres (Maior, 2008). 

                                                           
2 Neste sentido Nascimento (2013) separa em duas fases a evolução dos direitos do trabalho da 
mulher. A primeira, é considerada a fase do direito protetor, onde a mulher é frágil, não tem a mesma 
força física que o homem, e como ser que gera a vida e faz a família crescer, merece essencial 
proteção por parte da sociedade, para continuar a exercer com eficácia os seus afazeres domésticos e 
os cuidados com os filhos. A segunda fase é do direito promocional que “*...+ surgiu quando as 
premissas que inspiraram a legislação anterior proibitiva foram afastadas e a mulher deixou de ser 
considerada um ser inferior que necessita da proteção do Estado, como se fosse incapaz para as 
mesmas oportunidades de trabalho oferecidas pela sociedade ao homem” (Nascimento, 2013: 932). 
3 Art. 372, os preceitos que regulam o trabalho masculino são aplicáveis ao trabalho feminino, naquilo 
em que não colidem com a proteção especial instituída por este Capítulo. 
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A tradição estabelecia que a mulher era feita para ficar em casa, 

condição esta que somente as famílias mais abastadas conseguiam 

cumprir, enquanto as mulheres menos favorecidas saiam para trabalhar e 

ajudar seu marido no sustento da casa. O trabalho para a mulher, no 

entanto, se resumia a rendas, bordados, costuras e doces, o que 

ocasionava um total desleixo por parte das autoridades quando se tratava 

do trabalho da mulher (Süssekind, 2005). 

Anteriormente a 1930 as únicas coisas que se tinham a este 

respeito sobre o tema no Brasil, eram projetos que foram muito 

discutidos, mas nunca aprovados (Süssekind, 2005). 

O Decreto 21.417-A de maio de 1932, foi o primeiro a tratar da 

situação da mulher trabalhadora (Süssekind, 2005), estabelecendo um 

período de descanso remunerado antes e depois da maternidade, 

independente do trabalho ser público ou privado, podendo ser este 

período ampliado dependendo das necessidades da mulher, atestadas 

pelo médico; garantia do seu emprego durante e por período posterior a 

sua gestação, sendo assegurado, nos seis meses após o seu retorno ao 

trabalho, dois intervalos diários para a amamentação (Barros, 2011); a 

proibição do trabalho noturno, no subsolo de minerações, nas pedreiras, 

obras públicas e em atividades insalubres e perigosas (Süssekind, 2005). 

Posteriormente “em 1934, com o Decreto n. 24.273, que criou o 

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, era estabelecido o 

auxílio-maternidade às empregadas no comércio” (Süssekind, 2005: 981). 

Ambos os Decretos influenciaram o texto da Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT), no que diz respeito ao Capítulo III da CLT, referente a 

proteção da mulher, com especial ênfase na Seção V, que se refere a 

proteção a maternidade (Barros, 2011). 

As Constituições do Brasil, com o decorrer da história, também 

foram abordando de forma diferente o assunto do trabalho da mulher, 

tema que será tratado a seguir. 

 

 

4. O Direito do Trabalho para a mulher nas Constituições 
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No cenário internacional, as primeiras Constituições a abordarem o 

assunto relacionado ao direito do trabalho foram, a Constituição Mexicana 

de 1917, e a Constituição Alemã de 1919 (Barros, 2011). 

No Brasil, a primeira Constituição a tratar de direito do trabalho é 

a de 19344, procurando atender de forma mais específica as necessidade 

brasileira (Süssekind, 2005) dedicou “*...+ atenção especial à maternidade, 

deixando claro que a licença correspondente se faz sem prejuízo do salário 

e do emprego, mas mediante a instituição de previdência a cargo da 

União, do empregador e do empregado” (Barros, 2011: 58); além de 

proibir a diferença de salário por motivo de sexo, idade, nacionalidade ou 

estado civil, e o trabalho da mulher em atividade noturna ou insalubre; 

entre outros direitos inerentes a toda a classe operária (Barros, 2011). 

A Carta de 1937, sucessora da Constituição de 1934, estabeleceu 

um caráter de dever social ao trabalho (Süssekind, 2005), “*...+ 

assegurando a todos o direito de subsistir mediante seu trabalho honesto, 

o qual é um bem que o Estado deve proteger” (Barros, 2011: 58), e 

especificando melhor as diretrizes para a legislação do trabalho, mas 

contemplando os preceitos básicos dos direitos dos trabalhadores da 

Constituição anterior, como, a proteção a mulher (Süssekind, 2005). 

Nove anos após, a Constituição de 1946 retoma as diretrizes da 

Constituição de 1934, contudo, assegurando de forma mais especifica e 

detalhada o princípio da isonomia, proibindo a diferença de salários para a 

mesma atividade, revogando o Decreto de 1940, que permitia essa 

distinção entre homens e mulheres (Barros, 2011). 

De acordo com Süssekind (2005) a Constituição de 1967 e a 

Emenda Constitucional de 1969, não alteraram o texto já previsto na 

Constituição anterior, e o trabalho da mulher continuou a ser proibido em 

atividades insalubres e noturnas, contudo, ampliou alguns direitos 

inerentes a todos os trabalhadores, e para a mulher em especial, garantiu 

a aposentadoria com salário integral, com trinta anos de trabalho. 

Por fim, a Constituição brasileira atual, datada em 5 de outubro de 

1988, traz em seu art. 7º, vários incisos que asseguram direitos inerentes, 

especificamente, a mulher trabalhadora, dentre eles a licença à gestante, 

                                                           
4 A Constituição de 1824 limitou a se referir a abolição das corporações de ofício (Süssekind, 2005), 
enquanto a Constituição de 1891, somente assegurou a liberdade de associação (Barros, 2011). 
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sem prejuízo do emprego e do salário (XVIII); proteção do mercado de 

trabalho da mulher (XX); e proibição de diferenças salarias em mesma 

atividade (XXX). Nota-se que a Constituição de 1988, não proibiu o 

trabalho da mulher em atividade noturna, insalubre, perigosa ou penosa, 

entendendo-se, desta forma, permitido tal trabalho para a mulher5. 

Importante ressaltar que a Constituição de 1988 trouxe inovações 

e alterações muitos importantes para o mundo do direito do trabalho, não 

só para as mulheres, mas para todos os trabalhadores (Barros, 2011), pois, 

“*...+ em decorrência de uma longa história de supostas prevalências e 

prerrogativas masculinas, o constituinte brasileiro deixou claro, no art. 3º, 

IV, da Carta Magna de 1988, que entre seus objetivos, estava o de 

promover o bem de todos” (Martínez, 2014: 703), reiterando esse 

entendimento de igualdade entre todos, também, no caput e no inciso I, 

do art. 5º6 da CF. 

No entanto, há momentos em que a mulher difere-se sim do 

homem, como durante o período gestacional, que na atualidade, até onde 

sabemos, é exclusivo ao sexo feminino gerar outra vida. Neste período, a 

trabalhadora faz jus a normas diferenciadas das dos homens, proteção 

esta, considerado por alguns doutrinadores prejudicial a mulher, na 

medida em que volta a ela em forma de discriminação (Nascimento, 

2013); contudo, essas não podem ser encarradas de modo a prejudicar e 

descriminar a mulher no ambiente e no mercado de trabalho, com a 

redução da sua remuneração, ou a diferenciação na ascensão de cargos de 

chefia. 

                                                           
5 O trabalho da mulher é proibido em atividade noturna quando esta se encontrar em estado 
gravídico-puerperal. Entende-se que o trabalho noturno é prejudicial por sua natureza, sendo assim, 
tanto para homens como para mulheres, desta forma, com o intuito de proteção a vida, a Convenção 
171 da OIT, ratificada pelo Brasil em, 18 de dezembro de 2002, estabelece ser proibido o trabalho da 
mulher durante 16 semanas, sendo 8 anteriores ao parto (Barros, 2011). Com relação ao trabalho 
insalubre, aconselha-se que o melhor para a gestante é o afastamento desta atividade, pensando 
nisso, tramita na atualidade o Projeto de Lei n. 814/07 de autoria do deputado Sandes Júnior (PP-GO). 
Este projeto, até esta data, já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJ) na Câmara dos Deputados, seguindo agora, em não havendo recurso, diretamente para o Senado 
(Larcher, 2014). 
6 Art. 5º 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, nos termos seguintes: 
I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; 
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Baseando-se no entendimento de que, apesar das lutas pela 

igualdade de direitos, a mulher ainda é discriminada no mercado de 

trabalho, –independentemente de estar ou não grávida–, mesmo expresso 

no ordenamento legal hora vigente o princípio de igualdade, passa-se a 

apresentar o capítulo seguinte. 

 

 

5. O princípio da igualdade 

 

O princípio da igualde encontra-se expresso no art. 5º da Constituição 

Federal de 1988, de onde lemos que “todos são iguais perante a lei”, 

reiterando-se esta isonomia, mais especificamente com relação ao 

trabalho, no artigo 7º, inciso XXXIV da CF/88. 

Conforme Romita (2007, p. 194) “o princípio da igualdade adquire 

especial relevo na aplicação de alguns direitos fundamentais dos 

trabalhadores, como o direito ao trabalho e o direito a igual remuneração 

por trabalho igual”. 

Para Leite (2011) este princípio é um dos mais importantes com 

relação aos direitos humanos, pois requer que não se enfoque somente no 

individualismo de privilégios pessoais, mas sim na “*...+ ideia de que 

ninguém pode ter direitos sobrepujados ou ser prejudicado em razão de 

sexo, raça, ideologia política, religião, entre outros” (Leite, 2011: 49). 

Ainda, segundo o doutrinador a igualdade pode ser dividida em 

formal e material, sendo a primeira caracterizada pela expressão 

“igualdade de todos perante a lei”, e a segunda refere-se à busca de 

igualdade na educação, saúde, trabalho para todos. 

Nesta mesma senda, Bulos (2010: 301) nos explica que “a 

igualdade formal, presente entre nós desde o Império, é detectada pelo 

uso da expressão: “perante a lei”, (...) e a igualdade material, portanto, é a 

concretização da própria isonomia formal, que sai do papel para se 

realizar na prática”. Sendo, admitido nas constituições, a igualdade formal, 

ou seja, perante a lei (Silva, 2007). 

Silva nos transmite o entendimento que o princípio da igualdade 

não é tão discutido quanto o princípio da liberdade, segundo o autor, pelo 

fato de que “(...) um regime de igualdade contraria os interesses da 

burguesia e dá à liberdade um sentido material que não se harmoniza com 
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o domínio de classe em que assenta a democracia liberal desta” (2007: 

211). 

Contra este pensamento burguês, Ledur nos remete a uma 

igualdade social “(...) que postula que haja a igualdade de direitos e de 

tratamento de todos os membros da Sociedade” (2009: 111). 

O referido autor ainda argumenta que: 

 

o que no terreno da igualdade social possui importância é a garantia de 

iguais oportunidades. Aqui não se trata de uma igualdade de tratamento, 

cujo conteúdo jurídico geral é a igualdade frente à lei, mas sim de 

pressupostos de fato para adquirir bens materiais e imateriais que 

concretamente possibilitam o gozo da liberdade. (...) Ela tem a ver com a 

criação de condições que possibilitem à pessoa se fazer responsável por 

sua própria existência (2009: 112). 

 

Este é o sentido almejado pelo direito do trabalho e pela 

legislação ora vigente. Quer-se que os trabalhadores tenham igualdade de 

direitos, não importando a sua condição física, seu sexo, cor, idade, 

tamanho. Busca-se um trabalho que seja livre para todos.  

 

A igualdade em direitos se expressa pela vedação de discriminações 

injustificadas e se traduz pelo princípio de não-discriminação. Significa, 

portanto, algo além de mera igualdade perante a lei, porque exclui a 

possibilidade de qualquer distinção não justificada. O princípio de não-

discriminação ou de igualdade nos direitos (ou igualdade na lei) envolve 

não somente o direito de ser considerado igual perante a lei mas 

também a possibilidade de usufruir, sem qualquer discriminação, os 

direitos fundamentais (Romita, 2007: 309). 

 

A pesar de especifica na Lei e na doutrina a importância do 

respeito ao princípio da igualdade, o que se observa nas relações de 

trabalho é o descumprimento de tal princípio, transformado em 

discriminação entre homens e mulheres que laboram nas mesmas 

condições, assunto que será tratado a seguir. 
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6. A contínua desigualdade do mercado de trabalho para a mulher 

 

Como visto, a mulher sempre trabalhou; cultivava a terra, colhia frutos, 

cuidava dos filhos e do lar. Ocorre que, este trabalho essencial exercido 

pela mulher, não era reconhecido como uma atividade que merecia 

remuneração, seu esforço de cuidar da casa ou dos filhos era visto como 

uma obrigação. 

Ao passar do tempo, no entanto, com o aumento da produção e as 

Revoluções ocorridas, a mulher foi inserida no mercado de trabalho, mas 

novamente, foi explorada pelos empregadores, que se utilizavam da farta 

mão de obra feminina para aumentar as jornadas de trabalho e reduzir a 

remuneração dos trabalhadores. 

Travaram-se lutas para que a mulher tivesse o mesmo direito de 

remuneração e trabalho que os homens, ou seja, pela igualdade entre 

todos, sem distinção de sexo, cor, idade, credo, ou de qualquer natureza. 

Atualmente, de acordo com a Constituição Federal de 1988 todos são 

iguais perante a lei, sem qualquer distinção. 

Contudo, essa igualdade não parece ser alcançada nas relações de 

trabalho, e hoje ainda, “a discriminação da mulher no mercado de 

trabalho brasileiro é significativa e pode ser percebida em qualquer 

análise de dados estatísticos oficiais” (Nocchi, 2012: 127). 

Estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 

2012, apontam que, mesmo as mulheres sendo maioria, cerca de 53,7% 

da população acima de 10 anos de idade, são a minoria da população 

economicamente ativa (46,1%). 

O mesmo estudo demonstra que, no ano de 2003, o índice de 

mulheres que trabalhavam sem carteira assinada no setor privado era de 

36,5%, e em 2011, esse índice foi para 40,5%, tendo um aumente de 4%. 

No entanto, esse aumento se torna mais expressivo se comparado com o 

percentual de homens que trabalhavam na informalidade, sendo em 2003, 

o percentual apresentado de 63,5%, diminuindo para 59,5% em 2011. 

Com relação a remuneração do trabalho das mulheres, o estudo 

do IBGE nos apresenta que em 2011, enquanto os trabalhadores recebiam 

em média R$ 1.857, 63, as trabalhadoras recebiam somente 72,3% deste 

valor, o equivalente a R$ 1.343,81, constatando-se que, apesar de as 
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mulheres estudarem por um período maior que os homens, de acordo 

com a pesquisa, sua remuneração ainda é inferior. 

Neste sentido observa Nocchi que: 

 

[...] as mulheres são mais vulneráveis a perda do emprego, trabalham 

mais na informalidade, ocupam postos de menos prestígio e menor 

salários em relações aos homens. Ao mesmo tempo que sofrem 

discriminação por sua condição de mulher, que pode ser acrescida dos 

fatores de raça e condição social, aumentando a exploração e 

desigualdades, as mulheres adquirem papel fundamental na economia 

do país como importante mão de obra e no sustento e chefia das famílias 

(2012: 127). 

 

Como anteriormente referido, alguns doutrinadores entendem 

que as normas de proteção, como por exemplo, a maternidade, 

influenciam no mercado de trabalho da mulher, uma vez que, essa 

legislação é considerada discriminatória, por só atingir o sexo feminino 

(Nascimento, 2013). 

Contrapondo, Maior defende que “*...+ infelizmente, ainda há 

situações graves das quais as mulheres, pessoalmente, são vítimas de 

discriminações, que não decorrem, simplesmente, de seu eventual estado 

de gravidez” (2008: 358), citandose como uma das hipóteses de empecilho 

para a contratação, a proibição de revista íntima nas funcionárias, 

conforme o art. 373-A, VI, da CLT (Maior: 2008)7. 

Não é coerente, na atualidade, justificar a desigualdade existente 

no mercado de trabalho para homens e mulheres, até porque, em muitas 

ocasiões, é ela a única provedora do sustento da família, “e as mulheres 

encarregadas do sustento e provento da família somam, na sua maioria, as 

atividades domésticas, já que essa característica está presente, 

majoritariamente, nas famílias mais pobres” (Nocchi, 2012: 129). 

A mulher sofre discriminação antes e depois de estar empregada. 

Anteriormente a sua contratação, o fato de ser mulher já a descrimina, e 

em estando empregada, estudos apontam que são as mulheres as maiores 

                                                           
7 Cabe ressaltar que a revista íntima, vedada pelo art. 373-A, VI, da CLT, é com base no princípio da 
igualdade, expresso na Constituição Federal, proibida para os trabalhadores do sexo masculino, da 
mesma forma que para o sexo feminino. 
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vítimas de assédio moral, ou até sexual, no ambiente de trabalho. 

Enquanto 30% dos trabalhadores, em média, sofrem assédio moral8, esse 

percentual, dentre as mulheres é de 70% (Alkimin, 2008). 

De acordo com Santos (2012), a condição de mulher, lhe impõe 

uma característica que a remete a situações que caracterizam o assédio 

moral ou sexual, e o fato de poderem engravidar, lhes causa o pânico da 

perda do emprego, sendo assim, de certa forma, coagidas a evitarem a 

gravidez. 

A empresa que está amplamente de acordo com a discriminação, 

e corrobora para este estado, seja na desigualdade de remuneração entre 

homens e mulheresou no acobertamento do assédio, não cumpre com a 

sua função social de um trabalho digno, livre, igual e justo para todos. Esta 

empresa, ao contrário do que deveria ser, está visivelmente preocupada 

com o lucro que auferirá, sem se importar com a sua função social que 

“*...+ engloba a ideia de que esta não deve visar somente o lucro, mas 

também preocupar-se com os reflexos que suas decisões têm perante a 

sociedade” (Carnerio, 2011, texto digital), neste contexto inserido, o bem 

estar do ambiente laboral para homens e mulheres, sem discriminação 

entre eles, observando em suas ações a comunidade interna e externa, e 

trazendo realizações pessoais e econômicas tanto para o seu 

administrador, como para aqueles que ajudaram a tornar o 

empreendimento realidade (Carneiro, 2011). 

Com o exposto, fica perceptível a discriminação no cenário 

trabalhista para as mulheres, ainda nos dias de hoje, e mesmo que ela se 

esforce para cumprir da melhor forma todos os papéis lhe impostos, de 

mãe, esposa, estudante, doméstica e trabalhadora, não é reconhecida por 

seu desempenho. 

 

 

7. Conclusão 

 

                                                           
8 Por não ser o fim do presente trabalho discutir as formas e definições do assédio moral, escolheu-se 
o entendimento de Delgado, que define o assédio moral “como a conduta reiterada seguida pelo 
sujeito ativo no sentido de desgastar o equilíbrio emocional do sujeito passivo, por meio de atos, 
palavras, gestos e silêncios significativos que visem ao enfraquecimento e diminuição da autoestima 
da vítima ou a outra forma de desequilíbrio e tensão emocionais graves” (2014: 1293). 
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Apesar de toda a jornada percorrida pela mulher em busca de igualdade 

de direitos e obrigações, a atualidade lhe impõe um cenário desfavorável. 

O trabalho sempre esteve inserido no cotidiano de homens e 

mulheres, contudo o trabalhador sempre teve a sua força laborativa 

entendida como essencial, enquanto a mulher, de forma secundária, 

somente preparava a terra para o cultivo, cuidava e educava os filhos, 

colhia frutos, e praticava o artesanato. As atividades desempenhadas 

pelas mulheres não eram vistas como trabalho, mas sim, algo fácil de ser 

realizado, e que não lhes colocavam em riscos. 

Posteriormente, quando foi trabalhar nas indústrias, continuou a 

ter a sua mão de obra explorada, e ainda, continuou a exercer o papel de 

mãe, esposa, e cuidadora das necessidades da casa. 

Estudou, se aperfeiçoou, conseguiu a igualdade constitucional, 

que aparentemente não saiu do papel para ser aplicada no mercado de 

trabalho. A remuneração e os cargos de chefia para a mulher continuam a 

ser inferiores, de acordo com as pesquisas apontadas anteriormente, e as 

normas que servem a sua proteção, são entendidas como discriminatórias 

para alguns. 

Desta forma, o que se concluiu é que ainda existe enraizado no 

mercado de trabalho a discriminação entre homens e mulheres, assim, 

vários continuam a ser os desafios a serem enfrentados pelas mulheres 

para que um dia, se é que chegaremos neste, poderemos realmente falar 

em igualdade de posições entre homens e mulheres no mercado de 

trabalho. 
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